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Förord 

Preface 

Bearbetningen av folk- och bostadsräkningen 1970 sker i ett antal avsnitt. Det 
första av dessa är det demografiska (D-) avsnittet. Primärmaterialet för den i D-
avsnittet framställda statistiken utgörs av länsstyrelsernas personband vilka ajour-
hålls genom folkbokföringen. Statistiken som utarbetas avser huvudsakligen be
folkningens fördelning på regionala områden — såsom län, kommun och försam
ling — kön, ålder, civilstånd, nationalitet, födelseland och vigselar. 

I D-avsnittet utarbetas även demografisk statistik över i tätorter och glesbygd 
boende. Förutsättningen för denna är en i samband med räkningen på huvudsak
ligen ekonomisk karta utförd avgränsning efter för de nordiska länderna gemen
sam definition av tätort. Utifrån tätortsavgränsningen på kartorna har de för folk-
och bostadsräkningen inrättade kommunala granskningsorganen infört tätorts-
markering i särskilt exemplar av stomme till mantalslängd. 

Liksom vid tidigare folk- och bostadsräkningar återfinns merparten statistiska 
uppgifter i s k råtabeller, medan vissa sammanfattningar trycks i publikationer. 
Från D-avsnittet planeras fyra publikationer i serien Sveriges officiella statistik 
(SOS); tre tabellpublikationer och en av mera analytisk karaktär. 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den första publikationen i redo
görelsen för folk- och bostadsräkningen 1970. Den innehåller uppgifter om befolk
ningen efter kön, ålder och civilstånd i kommuner, församlingar och kommun
block samt uppgifter om areal, bosättning i tätorter m m. 

Denna publikation har redigerats av byrådirektör Lars Ove Larsjö. 

Stockholm i januari 1972 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 
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Summary 

Introduction 

The Population and Housing Census of 
1970 is being processed in a number of 
sections. This volume presents the first 
results from the demographic section. 

The Population and Housing Census 
of 1970 was taken as a total census. The 
data on the population covers the reg
istered population—the "de jure" popu
lation—and relates to the situation on 
1st November. The two immediately 
preceding censuses, those of 1960 and 
1965, related in a similar way to condi
tions on 1st November; older censuses, 
however, recorded the situation at the 
end of the year. 

As in previous censuses the adminis
trative divisions recorded in this volume 
relate to conditions at the beginning of 
the following year, that is to say as per 
1st January 1971. 

The demographic section contains 
statistics of the distribution of the popu
lation by sex, age, marital status, year 
of marriage, citizenship and country of 
birth, these statistics being recorded ac
cording to various forms of regional 
division. The statistics have been based 
on the magnetic-tape registers of the 
population registration authorities; the 
National Central Bureau of Statistics has 
been supplied with extracts from these 
registers in the form of tapes specially 
edited for this purpose. The demographic 
section also contains statistics of the 
population in localities and sparsely 
populated areas. The underlying basis 
for these statistical returns is the plotting 
of localities carried out in conjunction 
with the Census on a map, which is 
mainly of an economic nature. The 

scrutinising bodies set up by the local 
authorities for the Population and Hous
ing Census have used this map to guide 
them when ticking off on the national 
registration lists those living in localities. 
This marking of localities on the lists, 
when punch-carded, was entered on the 
tape relating to individuals during the 
processing of the demographic section. 

The findings of the first section of the 
Census are to be recorded in four vol
umes. This volume provides demographic 
information relating to communes, par
ishes and districts of parish register, and 
also for co-operating communes. Similar 
information relating to localities will be 
presented in a second volume. Among 
the contents of a third volume will be 
national and county tables, tables for 
the larger communes and localities with
in various size-groups, and also partic
ulars relating to aliens and foreign-
born persons. Finally, in a fourth vol
ume there will be a more detailed 
description of the findings of the 
demographic section presented in the 
form of texts and of tables in the text. 

The remaining sections of the Popula
tion and Housing Census are chiefly 
based on data collected direct from the 
general public and from real-estate own
ers on special forms. The findings of 
these sections mainly relate to housing 
conditions, economic activity, occupa
tion, industry, education, commuting 
between place of residence and place of 
work, and income. Before these statistics 
can be presented the time-consuming 
work of preparing the primary material 
has to be carried out; the findings of 
these sections will accordingly not be 
available in final form for some time. 

Contents of the tables 

Table I gives data on the distribution of 
the population by sex and marital status 
and on residence in localities, the locality 
percentage, area and density of popula
tion. 

By locality percentage is meant the 

relative proportion of the total popula
tion living in localities. The locality 
percentage is stated in whole percentage 
figures, rounded downwards. By locality 
is meant a group of houses inhabited 
by at least 200 people where the distance 
between the houses does not normally 
exceed 200 meters. 

The measure of the density of popula
tion is taken to be the number of in
habitants per km2 of land, which is 
given in whole figures, rounded down
wards. 

Table 2 contains data on sex and age, 
the age distribution relating to year of 
birth. The 0—4 age-group thus contains 
those born between 1966—70, the 5—9 
age-group those born between 1961—65, 
etc. It should be noted in particular that 
children born after 1st November 1970 
are not included in the population. 

The text column is the same in these 
two tables and shows the division of the 
country into communes and parishes. 
Where parishes are divided into districts 
of parish register, these districts are 
recorded separately. The names of par
ishes and districts of parish register are 
marked in the text column by indenta
tion. If a commune is not broken down 
into parishes, the commune as a whole 
belongs to a parish; if in such a case the 
parish does not have the same name as 
the commune, the name of the parish is 
given in brackets. 

Table 3 sets out data on the popula
tion by sex and age in the commune. 
The distribution by age relates here to 
real age; the 0—4 age-group conse
quently relates to those born on 2nd 
November 1965—1st November 1970, 
the 5—9 age-group those born 2nd 
November 1960—1st November 1965, 
etc. 

The data recorded according to co
operating communes is given in Tables 
4, 5 and 6. Table 4 contains data that 
largely correspond to the data previ
ously presented for the communes, etc. 
in Table 1 ; Table 5 corresponds to Table 
2 and Table 6 to Table 3. The extent 
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of the co-operating communes is de
scribed in Appendix 2. 

On 1st November 1970 the population 
of the whole of Sweden amounted to 
8 076 903 inhabitants, 6 574 933 of whom 

were living in localities. The distribution 
of the population by sex, age (year of 
birth) and marital status is given in the 
schedule on p. 9. A summing of the 
county totals in Table 1 gives the area 

of the whole of Sweden to be 440 843 
km2, 411 479 of this area being land. 
There were 19 inhabitants per km2 of 
land. 

Symboler använda 
i tabellerna 

Explanation of 
symbols 

» Upprepning 
— Intet finns att redovisa 

Repetition 
Magnitude nil 

List of terms 

areal i km2 

bosatta i tätort 
båda könen 
därav 
frånskilda 
församling (förs) 
gifta 
hela befolkningen 
hela länet 
inv på km2 land 
kommun 
kommunblock 
kvinnor (Kv) 
kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) 
land 
län 
män (M) 
ogifta 
summa 
totalt 
tätortsgrad 
ålder 
år 
änklingar och änkor 

area in km2 

residents in localities 
both sexes 
of which 
divorced 
parish 
married 
total population 
the whole county 
population per km2 of land 
commune 
co-operating communes 
women 
district of parish register 
land 
county 
men 
single 
total 
total 
locality percentage 
age 
year(s) 
widowers and widows 
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Inledning 

Introduction 

Bearbetningen av folk- och bostadsräkningen 1970 sker med 
uppdelning i ett antal avsnitt. Arbetet har nu fortskridit så 
långt att de första resultaten från räkningens demografiska 
avsnitt (D-avsnittet) kan publiceras i tryck. 

Folk- och bostadsräkningen 1970 utförs som totalräkning. 
Uppgifterna om befolkningen avser den för år 1971 man
talsskrivna befolkningen och hänför sig således till läget 
den 1 november 1970. De två närmast föregående räkning
arna, 1960 och 1965, avsåg på motsvarande sätt förhållan
dena den 1 november, medan äldre folkräkningar däremot 
redovisat läget vid årets slut. 

Liksom vid tidigare räkningar avser i denna volym redo
visade indelningar förhållandena vid det påföljande årets 
ingång, dvs den 1 januari 1971. 

D-avsnittet omfattar statistik rörande befolkningens för
delning efter kön, ålder, civilstånd, vigselar, nationalitet och 
födelseland, redovisad efter olika former av regional indel
ning. Underlaget till statistiken har hämtats från folkbok
föringsväsendets magnetbandsregister. Folk- och bostads
räkningen har sålunda från länsstyrelserna erhållit en redi
gerad och förkortad version av kameralbandet, dvs ett 
register avseende länets mantalsskrivna befolkning, ordnad 
efter mantalsskrivningsfastighet. Det kan nämnas att detta 
är första gången som magnetband kunnat utnyttjas som 
primärmaterial vid en folkräkning; vid tidigare räkningar 

har motsvarande uppgifter stansats ur mantalslängden. Re
gional redovisning sker, förutom beträffande administrativt 
avgränsade områden, även för tätorter och glesbygd. Förut
sättningen för den sistnämnda redovisningen är den huvud
sakligen på ekonomisk karta utförda tätortsavgränsning, 
som företagits i samband med räkningen. Utifrån avgräns-
ningen på kartorna har de för folk- och bostadsräkningen 
inrättade kommunala granskningsorganen markerat de tät-
ortsboende i stommen till mantalslängden. Tätortsmarke
ringen i stommen har efter stansning vid bearbetningen i 
D-avsnittet införts i personbanden. 

Resultaten av räkningens demografiska avsnitt kommer 
att redovisas i fyra volymer. I föreliggande volym lämnas 
uppgifter om befolkningen i kommuner, församlingar och 
kyrkobokföringsdistrikt samt kommunblock. Motsvarande 
uppgifter för tätorter kommer att framläggas i en andra 
volym. En tredje volym kommer att innehålla bl a läns- och 
rikstabeller, tabeller för större kommuner och tätorter inom 
olika storleksklasser samt uppgifter om utlänningar och ut
rikes födda personer. I en fjärde del kommer slutligen en 
närmare beskrivning av det demografiska avsnittets resultat 
att framläggas i form av text och texttabeller. 

Folk- och bostadsräkningens övriga avsnitt bygger främst 
på uppgifter, som inhämtats direkt från allmänheten och 
fastighetsägarna på särskilda blanketter. Resultaten från 
dessa avsnitt avser huvudsakligen boendeförhållanden, sys
selsättning, yrke, näringsgren, utbildning, pendling mellan 
bostad och arbetsplats samt inkomst. Framställningen av 
denna statistik föregås av en tidskrävande preparering av 
primärmaterialet, varför resultaten från dessa avsnitt inte 
kan föreligga i slutligt skick förrän senare. Preliminärstatis
tik började emellertid att framställas redan hösten 1971. 

Uppgifterna i D-avsnittet kommer att maskinellt samman
föras med uppgifterna i blankettmaterial och inkomstband. 
Vissa smärre avvikelser torde därvid komma att uppstå 
jämfört med uppgifterna i D-avsnittet. 
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Tabellernas innehåll 

Contents of the tables 

Förevarande publikation omfattar sex tabeller, vilka samt
liga framställts genom direktreproduktion av datalistor. 

I tabell 1 lämnas uppgifter om befolkningens fördelning 
efter kön och civilstånd samt om bosättning i tätort, tätorts
grad, areal och folktäthet för kommuner, församlingar och 
kyrkobokföringsdistrikt. 

Med tätortsgrad avses tätortsbefolkningens relativa andel 
av hela befolkningen. Tätortsgraden anges i hela procenttal 
med avrundning nedåt. Med tätort avses sammanfattnings
vis hussamling med minst 200 invånare där avståndet mellan 
husen normalt inte överstiger 200 meter. En närmare redo
görelse för tätortsbegreppet återfinns i nästkommande redo
görelse för folk- och bostadsräkningen (Del 2). 

Arealuppgifterna avser dels totalarealen, dels enbart land
arealen. I totalarealen medräknas inte havsvikar eller delar 
av de fyra största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och 
Hjälmaren. Nya arealuppgifter, grundade på nymätning, 
har sedan föregående räkning erhållits för Hallands län 
samt för delar av Älvsborgs, Värmlands och Västernorr
lands län. 

Som mått för folktätheten används antalet invånare på 
km2 land, som anges i hela tal med avrundning nedåt. 

Tabell 2 innehåller uppgifter om kön och ålder, varvid 
åldern anges i femårsklasser upp till 85 år. Åldersfördel
ningen avser födelseår. Således omfattar gruppen 0—4 år 
personer födda 1966—1970, gruppen 5—9 år personer 
födda 1961—1965 osv, oberoende av vederbörandes födel
sedatum. Det är särskilt att observera att barn födda efter 
den 1 november 1970 inte ingår i populationen. 

Förspalten, som är densamma i de båda nämnda tabeller
na, utvisar rikets indelning den 1 januari 1971 i kommuner 

och församlingar. Där församling är delad på kyrkobok
föringsdistrikt, särskiljs dessa. Kommunerna redovisas i alfa
betisk ordning länsvis. Också församlingar inom kommun 
och kyrkobokföringsdistrikt inom församling upptas i bok
stavsordning. Församlingar och kyrkobokföringsdistrikt 
markeras i förspalten genom indragning av namnet. Om för 
en kommun ingen församlingsindelning är angiven, tillhör 
kommunen i sin helhet en församling. Har församlingen 
annat namn än kommunen, anges församlingens namn inom 
parentes. Då församling är delad på två kommuner, upptas 
respektive del under den kommun den tillhör; efter försam
lingsnamnet anges »del». Vidare anges för kyrkobokförings-
distrikt inom församling, vilken ej sammanfaller med kom
mun, församlingsnamn samt »del». 

Anmärkningar till tabellerna 1 och 2 återfinns i bilaga 1 
»Oregelbundenheter i indelningen och föTändringar efter 
den 1 januari 1966». Under rubrik »Oregelbundenheter i 
indelningen» har uppgifter införts om förekomsten av icke 
territoriella församlingar. I tabellerna redovisas personer, 
som är kyrkobokförda i dessa församlingar, under den ter
ritoriella församling där de mantalsskrivits, dvs där de är 
bosatta. Under nämnda rubrik lämnas vidare uppgifter om 
vissa med kyrkobokföringsdistrikt jämställda områden, vilka 
särskiljs i kyrkobokföringshänseende. Dessa områden har 
vid redovisningen i tabellerna behandlats såsom kyrkobok
föringsdistrikt. 

Vidare meddelas i bilaga 1 länsvis under rubrik »Föränd
ringar efter den 1 januari 1966» uppgifter om förändringar 
i administrativ, kommunal och ecklesiastik indelning efter 
nämnda tidpunkt avseende län, kommuner, församlingar 
och kyrkobokföringsdistrikt. Indelningen den 1 januari 1966 
framgår av Folk- och bostadsräkningen 1965, Del I. 

I tabell 3 lämnas uppgifter om befolkningen efter kön 
och ålder i kommuner. Åldersfördelningen avser åldersår; 
med gruppen 0—4 år avses sålunda personer födda den 
2 november 1965—1 november 1970, med gruppen 5—9 år 
personer födda den 2 november 1960—1 november 1965 
osv. 

Redovisning efter kommunblock meddelas i tabellerna 4, 
5 och 6. Tabell 4 innehåller i stort sett motsvarande upp
gifter som förut meddelats i tabell 1 för kommuner, försam
lingar och kyrkobokföringsdistrikt; tabell 5 är en motsvarig
het till tabell 2 under det att tabell 6 motsvarar tabell 3. 
För kommunblockens omfattning redogörs i bilaga 2. 

I tabeller och bilagor har använts förkortningarna förs = 
församling och kbfd = kyrkobokföringsdistrikt. 
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Folkmängden i hela riket uppgick den 1 november 1970 
till 8 076 903 personer, av vilka 6 574 933 var bosatta i 
tätorter. Befolkningens fördelning efter kön, ålder (födelse
år) och civilstånd framgår av följande sammanställning. 

En sammanräkning av länssummorna i tabell 1 ger för hela 
riket en areal av 440 843 km2, varav 411479 km" land. 
Antalet invånare på km2 land var 19. 
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Tabell 1 Befolkning efter kön och civilstånd samt tätortsgrad, areal, bo-
sättning i tä tor t och fo lktäthet i kommuner, församlingar och kyrkobok-
föringsdistrikt den 1 november 1970 enligt indelningen den 1 januari 1971 

Population by sex and marital status, locality percentage, area, residence in localities 

and density of population in communes, parishes and districts of parish register 
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Oregelbundenheter i indelningen och förändringar efter den 1 januari 1966 

Irregularities and changes of administrative divisions 

Stockholms län 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Utom de här nämnda förs finns de icke territoriella förs 
Tyska Sta Gertruds förs och Finska förs i Stockholms kommun 
samt Hovförs i Stockholms, Ekerö och Solna kommuner; i dessa 
förs kyrkobokförda personer har fördelats på de territoriella 
förs, där de är bosatta. Den icke territoriella Skeppsholms förs 
i Stockholms stad upplöstes den 1.1.1970. 

Förändringar efter den / januari 1966 

2) Den 1.1.1971 införlivades Grödinge kommun och förs 
(3 490 inv) med Botkyrka kommun. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Stocksunds köping omfattande 
del av Danderyds förs (4 961 inv) med Djursholms stad. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Djursholms kommun omfattande 
del av Danderyds förs (12 517 inv) med Danderyds kommun. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Färingsö kommun omfattande 
Hilleshög, Skå, Sånga och Färentuna förs (4 706 inv) med Ekerö 
kommun. 

6) Den 1.1.1971 förenades Västerhaninge kommun omfattande 
Västerhaninge och Muskö förs med 14 670 inv samt Österha-
ninge kommun omfattande Österhaninge, Utö, Ornö och Dalarö 
förs med 31 428 inv till en kommun, benämnd Haninge. 

7) Den 1.1.1968 upplöstes Järfälla norra och Järfälla södra 
kbfd. 

8) Den 1.1.1970 överflyttades från Lidingö stad och förs till 
Djursholms stad och Danderyds förs ett område med en areal av 
0,37 km2, allt land, och 27 inv. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Boo kommun och förs (13 488 
inv) och Saltsjöbadens kommun och förs (7 413 inv) med Nacka 
kommun. 

10) Den 1.1.1967 upplöstes Skepptuna kommun, varvid Lunda, 
Skepptuna och Vidbo förs (1 101 inv) införlivades med Märsta 
kommun och Gottröra och Närtuna förs (776 inv) med Sju
hundra kommun, vilken samtidigt namnändrades till Rimbo. Se 
även not 5 under Uppsala län. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Blidö kommun och förs (791 
inv), Frötuna kommun omfattande Rådmansö och Frötuna förs 
(1 482 inv), Häverö kommun omfattande Singö. Häverö. Edebo 
och Ununge förs (7 902 inv), Lyhundra kommun omfattande 
Malsta, Lohärad, Estuna, Soderby-Karl, Roslags-Bro och Vätö 
förs (3 299 inv), Rimbo kommun omfattande Fasterna, Rimbo, 
Rö, Skederid, Husby-Sjuhundra, Gottröra och Närtuna förs 

(6 816 inv), Roslags-Länna kommun omfattande Länna och Riala 
förs (I 791 inv), Väddö kommun omfattande Björkö-Arholma 
och Väddö förs (2 586 inv) samt Edsbro förs i Knutby kommun 
(801 inv) med Norrtälje kommun. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Märsta kommun omfattande 
Husby-Ärlinghundra, Lunda, Norrsunda, Odensala, Skepptuna, 
Skånela och Vidbo förs (21 516 inv) med Sigtuna kommun. 

13) Den 1.1.1968 förenades Stockholms stad (767 606 inv) med 
Stockholms län. 

14) Den 1.1.1969 bildades inom Stockholms stad Skärholmens 
förs med en areal av 10,30 km2, varav 8,88 km.2 land, och 31 590 
inv genom utbrytning ur Hägerstens förs och Hägerstens västra 
kbfd. Samtidigt upplöstes Hägerstens östra kbfd och Hägerstens 
västra kbfd. 

15) Den 1.1.1970 överflyttades inom Stockholms stad från 
Skarpnäcks förs till Enskede förs ett område med en areal av 
0,12 km2, allt land, samt ett område med en areal av 0,002 km2, 
allt land, i motsatt riktning. Vidare överflyttades till Vantörs 
förs ett område med en areal av 0,03 km', allt land, från En-
skede förs och ett område med en areal av 0,11 km2, allt land, 
från Farsta förs. Slutligen överflyttades från Hägerstens förs 
till Brännkyrka förs ett område med en areal av 0,01 km2, allt 
land. Områdena var obebodda. 

16) Den 1.1.1971 överflyttades inom Stockholms kommun 
från Jakobs förs till Klara förs ett område med en areal av 0,04 
km2, allt land, och 57 inv samt från Skarpnäcks förs till Farsta 
förs ett obebott område med en areal av 0,02 km2, allt land. 

17) Den 1.1.1971 överflyttades från Stockholms kommun och 
Spånga kbfd till Sundbybergs kommun och förs ett område med 
en areal av 2,38 km2, allt land. och 32 inv samt i motsatt riktning 
ett obebott område med en areal av 0,54 km2, allt land. 

18) Den 1.1.1967 införlivades Enhörna kommun och förs 
(1 067 inv) i Södermanlands län med Södertälje stad. 

19) Den 1.1.1971 införlivades Järna kommun omfattande Vår
dinge. Ytterjärna och Överjärna förs (8 080 inv). Turinge kom
mun och förs (4 596 inv) samt från Södermanlands län Hölö 
kommun omfattande Hölö och Mörkö förs (1 851 inv) och 
Taxinge förs i Mariefreds kommun (227 inv) med Södertälje 
kommun. 

20) Den 3.2.1967 beslöts att Stockholms-Näs förs inom Upp
lands-Bro kommun skulle benämnas Kungsängen. 

21) Den 1.1.1971 överflyttades Upplands-Bro kommun med 
11 044 inv från Uppsala län till Stockholms län. 

22) Den 1.1.1971 införlivades össeby kommun omfattande 
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Ångarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn förs (2 213 inv) med 
Vallentuna kommun. 

23) Den 1.1.1967 införlivades Ljusterö kommun och förs 
(937 inv) samt Roslags-Kulla förs i Roslags-Länna kommun 
(360 inv) med Österåkers kommun. 

Se även not 7 och 10 under Uppsala län. 

Uppsala län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Lagunda kommun omfattande 
Holms, Fittja, Kulla, Hjälsta, Giresta, Fröslunda, Biskopskulla, 
Långtora, Nysätra och Gryta förs (2 532 inv), Norra Trögds 
kommun omfattande Hacksta, Lots, Villberga, Husby-Sjutolfts, 
Litslena och Härkeberga förs (2 372 inv), Södra Trögds kommun 
omfattande Boglösa, Lillkyrka, Vallby, Kungs-Husby, Torsvi 
och Veckholms förs (1 540 inv), Asunda kommun omfattande 
Enköpings-Näs, Teda, Svinnegarns, Tillinge, Breds, Sparrsätra 
och Vårfrukyrka förs (2 579 inv) samt från Västmanlands län 
Fjärdhundra kommun omfattande Simtuna, Fröshults, Härnevi, 
Torstuna, Österunda och Altuna förs (3 266 inv) med Enköpings 
kommun. 

2) Den 1.1.1967 införlivades Rasbo kommun omfattande Ras
bo och Rasbokils förs (1 680 inv) med Olands kommun. 

3) Från den 1.1.1971 benämns Tierps köping Tierps kommun 
och Tierps landskommun Tierpsbygden. 

4) Den 1.1.1967 införlivades Södra Hagunda kommun om
fattande Balingsta, Dalby, Hagby, Ramsta, Uppsala-Näs och 
Västeråkers förs (1 460 inv) samt Vaksala kommun omfattande 
Danmarks, Funbo och del av Vaksala förs (3 661 inv) med Upp
sala stad. 

5) Den 1.1.1967 upplöstes Skepptuna kommun, varvid Husby-
Långhundra förs (687 inv) införlivades med Knivsta kommun. 
Se även not 10 under Stockholms län. 

6) Den 1.1.1969 överflyttades inom Vattholma kommun från 
Lena förs till Tensta förs ett obebott område med en areal av 
0,05 km2, allt land. Samtidigt överflyttades från Lena förs till 
Viksta förs i Björklinge kommun ett obebott område med en 
areal av 0,15 km2, allt land. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Björklinge kommun omfattande 
Björklinge och Viksta förs (3 151 inv), Bälinge kommun om
fattande Jumkils, Börje, Åkerby, Bälinge och Skuttunge förs 
(4 133 inv), Norra Hagunda kommun omfattande Läby, Vänge, 
Ålands, Skogs-Tibble och Järlåsa förs (2 724 inv), Vattholma 
kommun omfattande Tensta, Lena och Ärentuna förs (4 244 inv) 
samt från Stockholms län Almunge kommun och förs (1 680 
inv), Knivsta kommun omfattande Lägga, Alsike, Vassunda, 
Knivsta, östuna och Husby-Långhundra förs (5 823 inv) och 
Knutby, Bladåkers och Faringe förs i Knutby kommun (1 403 
inv) med Uppsala kommun. 

8) Den 1.1.1970 överflyttades från Västlands kommun och 
förs till österlövsta kommun och förs ett obebott område med 
en areal av 0,13 km2, varav 0,12 km2 land. 

9) Den 1.1.1967 införlivades öregrunds stad omfattande Gräsö 
och Öregrunds förs (2 029 inv) med Östhammars stad. 

10) Den 1.1.1971 överflyttades Östhammars kommun med 
8 508 inv från Stockholms län till Uppsala län. 

Se även not 21 under Stockholms län. 

Södermanlands län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 överflyttades från Julita kommun och förs 
till Husby-Rekarne kommun och Näshulta förs ett obebott om
råde med en areal av 0,03 km2, allt land. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Husby-Rekarne kommun omfat
tande Husby-Rekarne och Näshulta förs (3 847 inv), Hällby 
kommun omfattande Torshälla landsförs, Råby-Rekarne och 
Tumbo förs (3715 inv), Kafjärdens kommun omfattande Barva, 
Hammarby, Jäders, Kjula, Sundby och Vallby förs (3 031 inv), 
Torshälla kommun omfattande Torshälla stadsförs (8 690 inv), 
Västra Rekarne kommun omfattande Gillberga, Lista, Västermo 
och öja förs (3 076 inv) samt Arla kommun omfattande Sten-
kvista och Arla förs (2 793 inv) med Eskilstuna kommun. Sam
tidigt namnändrades Torshälla landsförs till Hällby förs och 
Torshälla stadsförs till Torshälla förs. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Malmköpings kommun omfattan
de Lilla Malma och Dunkers förs (3 232 inv), Mellösa kommun 
och förs (4 033 inv) samt Bettna, Blacksta, Forssa och Vadsbro 
förs i Bettna kommun (1 883 inv) med Flens kommun. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Björkviks kommun och förs 
(1 601 inv), Flöda kommun och förs (1 692 inv), Sköldinge kom
mun omfattande Lerbo och Sköldinge förs (3 203 inv), Stora 
Malms kommun omfattande Stora Malms och Östra Vingåkers 
förs (2 655 inv) samt Julita förs i Julita kommun (1 474 inv) 
med Katrineholms kommun. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Svärta kommun omfattande Hel-
gona och Svärta förs (2 401 inv) med Nyköpings stad. 

6) Den 1.1.1968 överflyttades från Rönö kommun och Run-
tuna förs till Nyköpings stad och Svärta förs ett obebott område 
med en areal av 0,01 km2, allt land. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Jönåkers kommun omfattande 
Bergshammars, Kila, Lunda och Tuna förs (4 328 inv), Rönö 
kommun omfattande Lids, Ludgo, Ripsa, Runtuna, Råby-Rönö 
och Spelviks förs (2 034 inv), Stigtomta kommun omfattande 
Barbo, Hälla, Nykyrka och Stigtomta förs (2 004 inv), Tuna-
bergs kommun och förs (1 838 inv), Tystberga kommun omfat
tande Bogsta, Bälinge, Lästringe, Sättersta, Torsåkers och Tyst
berga förs (2 523 inv) samt Husby-Oppunda och Vrena förs i 
Bettna kommun (1 246 inv) med Nyköpings kommun. 
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8) Den 1.1.1967 sammanlades inom Mariefreds stad Kärnbo 
förs (362 inv) med Mariefreds förs. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Stallarholmens kommun omfat
tande Toresunds, Ytterselö och Överselö förs (2 190 inv), Tosterö 
kommun omfattande Aspö förs samt del av Strängnäs dom-
kyrkoförs (1 203 inv), Vårfruberga kommun omfattande Fogdö, 
Helgarö, Härads och Vansö förs (1 400 inv), Åkers kommun 
omfattande Länna och Åkers förs (3 489 inv) samt Mariefreds 
förs i Mariefreds kommun (2 361 inv) med Strängnäs kommun. 

10) Den 1.1.1971 införlivades Österåkers förs i Julita kommun 
(719 inv) med Vingåkers kommun. 

Se även not 18 och 19 under Stockholms län. 

Östergötlands län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Södra Göstrings kommun om
fattande Åsbo, Blåviks och Malexanders förs (1 134 inv) samt 
Rinna förs i Folkunga kommun (402 inv) med Boxholms kom
mun. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Hällestads kommun och förs 
(3 273 inv) samt Hävla kommun omfattande Regna och Skedevi 
förs (2 906 inv) med Finspångs kommun. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Kärna kommun omfattande 
Kaga, Kärna, Ledbergs och Slaka förs (4 668 inv) med Lin
köpings stad. 

4) Den 10.8.1967 beslöts att Linköpings förs skulle benämnas 
Linköpings domkyrkoförs. 

5) Den 1.1.1969 överflyttades inom Linköpings stad från Sankt 
Lars förs till Landeryds förs ett område med en areal av 2,58 
km2, varav 2,57 km" land, och 1 427 inv. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Norra Valkebo kommun omfat
tande Sjögestads, Västerlösa, Björkebergs, Rappestads och Vi
kingstads förs (3 873 inv), Södra Valkebo kommun omfattande 
Nykils, Ulrika och Gammalkils förs (1 944 inv), Vreta Klosters 
kommun omfattande Vreta Klosters, Flistads, Ljungs och Stjär-
norps förs (6 893 inv), Vårdnäs kommun omfattande Vists, 
Vårdnäs och Skeda förs (3 221 inv) samt Åkerbo kommun om
fattande östra Hargs, Rystads, Törnevalla, Östra Skrukeby, Lill-
kyrka, Gistads, örtomta, Askeby, Bankekinds och Vårdsbergs 
förs (6 248 inv) med Linköpings kommun. 

7) Den 1.1.1967 överflyttades från Skänninge stad och Järstads 
förs till Mjölby stad och Högby förs ett område med en areal 
av 1,26 km2, allt land, och 34 inv. 

8) Den 1.1.1967 överflyttades inom Vifolka kommun från Sya 
förs till östra Tollstads förs ett obebott område med en areal av 
0,11 km8, allt land, och från Veta förs till Viby förs ett obebott 
område med en areal av 0,001 km2, allt land. 

9) Den 1.1.1968 överflyttades från Bobergs kommun och Eke-
byborna förs till Vifolka kommun och östra Tollstads förs ett 
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obebott område med en areal av 0,03 km2, allt land. 
10) Den 1.1.1971 införlivades Skänninge kommun omfattande 

Skänninge, Bjälbo, Allhelgona och Järstads förs (4 467 inv), 
Vifolka kommun omfattande Västra Hargs, Sya, östra Tollstads, 
Viby, Veta och Herrberga förs (4 394 inv) samt Normlösa, Val-
lerstads och Skeppsås förs i Bobergs kommun (846 inv) och 
Appuna, Hogstads, Väderstads och Kumla förs i Folkunga 
kommun (1 608 inv) med Mjölby kommun. 

11) Den 1.1.1967 sammanlades inom Motala stad Vinnerstads 
förs (3 964 inv) med Motala förs. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Borensbergs kommun omfattan
de Kristbergs, Brunneby och Klockrike förs (3 819 inv), Gode
gårds kommun omfattande Västra Ny och Godegårds förs (2 116 
inv) samt Älvestads, Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna och Asks 
förs i Bobergs kommun (2 163 inv) med Motala kommun. 

13) Den 1.1.1968 överflyttades inom Norrköpings stad från 
Sankt Johannes förs till Borgs förs ett område med en areal av 
1,10 km2, allt land, och 509 inv. 

14) Den 1.1.1971 införlivades Kolmårdens kommun omfattan
de Krokeks och Kvarsebo förs (3 227 inv), Kvillinge kommun 
omfattande Simonstorps och Kvillinge förs (7 119 inv) samt 
Skärblacka kommun omfattande Kullerstads, Vånga, Skärkinds 
och Kimstads förs (8 097 inv) med Norrköpings kommun. 

15) Den 1.1.1971 införlivades Aspvedens kommun omfattande 
Gårdeby, Västra Husby och östra Ryds förs (1 615 inv) med 
Söderköpings kommun. 

16) Den 1.1.1967 införlivades Östgöta-Dals kommun omfat
tande Herrestads, Källstads, Nässja, Rogslösa, Strå, Väversunda 
och Örberga förs (1 985 inv) med Vadstena stad. Samtidigt 
sammanlades Sankt Pers förs (302 inv) med Vadstena förs. 

17) Den 1.1.1971 överflyttades Hovs förs i Folkunga kommun 
med 294 inv till Vadstena kommun. 

18) Den 1.1.1971 överflyttades till Ödeshögs kommun och 
Västra Tollstads förs dels ett område med en areal av 0,12 km2, 
allt land, och 5 inv från Källstads förs, dels ett område med en 
areal av 1,29 km2, allt land, och 38 inv från Rogslösa förs, dels 
ett område med en areal av 0,10 km2, allt land, och 3 inv från 
Väversunda förs, samtliga i Vadstena kommun. 

19) Den 1.1.1971 införlivades Gryts kommun och förs (896 
inv), Ringarums kommun omfattande Ringarums och Gusums 
kbfd (3 455 inv) samt från Kalmar län Tryserums och Östra Eds 
förs i Tjust-Eds kommun (1 110 inv) med Valdemarsviks kom
mun. 

20) Den 1.1.1967 förenades Västra Vikbolandets kommun om
fattande Dagsbergs, Furingstads, Konungsunds, Kuddby, Tåby, 
Å och Östra Stenby förs med 2 842 inv och östra Vikbolandets 
kommun omfattande Häradshammars, Jonsbergs, Rönö, Östra 
Husby och Östra Ny förs med 2 961 inv till en kommun, be
nämnd Vikbolandet. 

21) Den 1.1.1971 införlivades Björsäters kommun omfattande 
Grebo, Värna, Björsäters och Yxnerums förs (1 941 inv) samt 
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från Kalmar län Gärdserums och Hannäs förs i Uknadalens 
kommun (l 668 inv) med Åtvidabergs kommun. 

22) Den 1.1.1969 införlivades Alvastra kommun omfattande 
Heda, Röks, Svanshals, Trehörna och Västra Tolstads förs 
(2 007 inv) med Ödeshögs kommun. 

Jönköpings län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1 ) Den 1.1.1967 förenades Bredestads kommun omfattande 
Askeryds, Bredestads, Bälaryds, Frinnaryds och Marbäcks förs 
med 4 930 inv samt Hullaryds kommun omfattande Haurida, 
Lommaryds och Vireda förs med 1 609 inv till en kommun, be
nämnd Aneby. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Höreda kommun omfattande 
Hults, Edshults, Mellby och Höreda förs (2 703 inv), Ingatorps 
kommun omfattande Bellö och Ingatorps förs (2 547 inv) samt 
Mariannelunds kommun omfattande Hässleby och Kråkshults 
förs (2 930 inv) med Eksjö kommun. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Hakarps kommun och förs 
(3 663 inv) med Huskvarna stad. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Bankeryds kommun och förs 
(5 837 inv), Gränna kommun och förs (3 183 inv), Huskvarna 
kommun omfattande Huskvarna och Hakarps förs ( 18 721 inv), 
Lekeryds kommun omfattande Svarttorps, Järsnäs och Lekeryds 
förs (1 925 inv), Månsarps kommun och förs (3 308 inv), Norra
hammars kommun och förs (6 947 inv), Norra Mo kommun om
fattande Bottnaryds, Mulseryds och Angerdshestra förs (1 877 
inv), Skärstads kommun omfattande Skärstads och Ölmstads 
förs (3 322 inv), Tenhults kommun omfattande Rogberga, Barn-
arps, Ödestugu och Öggestorps förs (5 544 inv), Visingsö kom
mun och förs (769 inv) samt Norra Unnaryds förs i Södra Mo 
kommun (392 inv) med Jönköpings kommun. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Bodafors kommun och kbfd om
fattande del av Norra Sandsjö förs (2 515 inv), Forserums kom
mun omfattande Forserums och Barkeryds förs (3 660 inv), 
Malmbäcks kommun omfattande Malmbäcks och Almesåkra 
förs (2 180 inv), Norra Sandsjö kommun omfattande Bringetofta 
förs och den av Norra Sandsjö kbfd bestående delen av Norra 
Sandsjö förs (2 095 inv) samt Solberga kommun omfattande 
Flisby och Norra Solberga förs (2 953 inv) med Nässjö kommun. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Skepperstads förs i Bäckaby kom
mun (361 inv) samt Hylletofta och Vrigstads förs i Vrigstads 
kommun (1 743 inv) med Sävsjö kommun. 

7) Den 1.1.1967 införlivades Linderås kommun omfattande 
Adelövs och Linderås förs (1710 inv) med Tranås stad. 

8) Den 1.1.1971 överflyttades från Unnaryds kommun och 
Bolmsö förs till Värnamo kommun och Torskinge förs ett om
råde med en areal av 10,00 km", varav 3,72 km2 land, och 
25 inv. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Skillingaryds kommun omfattan
de del av Tofteryds förs (3 447 inv), Svenarums förs i Vrigstads 
kommun (1 076 inv) samt Hagshults, Åkers och del av Tofteryds 
förs i Klevshults kommun (1 700 inv) med Vaggeryds kommun. 

10) Den 1.1.1971 införlivades Alseda kommun omfattande 
Alseda, Ökna, Karlstorps och Skede förs (4 418 inv), Björkö 
kommun omfattande Björkö och Nävelsjö förs (1 755 inv), Kors-
berga kommun omfattande Södra Solberga, Korsberga och 
Lemnhults förs (1 752 inv), Lannaskede kommun omfattande 
Lannaskede och Myresjö förs (2 854 inv), Nye kommun omfat
tande Näshults, StenbeTga, Skirö och Nye förs (1 699 inv), Vet
landa förutvarande landskommun omfattande Bäckseda, Näsby 
och del av Vetlanda förs (3 096 inv) samt Fröderyds, Bäckaby 
och Ramkvilla förs i Bäckaby kommun (1 620 inv) med Vet
landa kommun. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Börs kommun omfattande 
Tånnö, Voxtorps och Gällaryds förs (2 483 inv), Bredaryds kom
mun omfattande Bredaryds och del av Kulltorps förs (2 466 inv), 
Rydaholms kommun och förs (3 160 inv), Dannäs, Forsheda, 
Hångers, Karda och Torskinge förs i Forsheda kommun (3 512 
inv), Fryele förs i Klevshults kommun (502 inv) samt Nydala 
förs i Vrigstads kommun (402 inv) med Värnamo kommun. 

Se även not 3 under Kronobergs län. 

Kronobergs län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Skatelövs kommun och förs 
(1 551 inv), Vislanda kommun omfattande Blädinge och Vis-
landa förs (3 194 inv), Västra Torsås kommun och förs (1 615 
inv) samt Moheda, Slätthögs och Mistelås förs i Moheda kom
mun (3 496 inv) med Alvesta kommun. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Ekeberga kommun och förs 
(1 567 inv), Ljuders kommun och förs (1 519 inv) samt Hovman
torps förs i Hovmantorps kommun (2 250 inv) med Lessebo 
kommun. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Annerstads kommun omfattande 
Angelstads, Annerstads, Nöttja och Torpa förs (2 268 inv), 
Berga kommun omfattande Berga, Dörarps och Vittaryds förs 
(3 616 inv), Hamneda kommun omfattande Hamneda, Kanna 
och Södra Ljunga förs (2 204 inv), Lidhults kommun omfattande 
Lidhults, Odensjö och Vrå förs (1 890 inv), Ryssby kommun 
omfattande Agunnaryds, Ryssby och Tutaryds förs (2 580 inv) 
samt från Jönköpings län Tannåkers förs i Forsheda kommun 
(227 inv) och del av Bolmsö förs med en areal av 86,51 km2, 
varav 43,24 km2 land, och 348 inv i Unnaryds kommun med 
Ljungby kommun. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Traryds kommun omfattande 
Hinneryds och Traryds förs (5 462 inv) med Markaryds kom
mun. 



243 

5) Från den 1.1.1967 benämns Almundsryds köping Ryd. 
6) Den 1.1.1971 införlivades Södra Sandsjö kommun och förs 

(1650 inv), Urshults kommun och förs (2 521 inv) samt Al
mundsryds förs i Ryds kommun (3 021 inv), Linneryds förs i 
Linneryds kommun (1 442 inv), Väckelsångs förs i Väckelsångs 
kommun (1 463 inv) och Älmeboda förs i Älmeboda kommun 
(1 594 inv) med Tingsryds kommun. 

7) Den 1.1.1969 överflyttades från Älghults kommun och förs 
till Lenhovda köping och förs ett obebott område med en areal 
av 0,02 km2, allt land. 

8) Den 1.1.1971 förenades Lenhovda kommun omfattande 
Lenhovda och Herråkra förs med 2 517 inv, Nottebäcks kom
mun och förs med 2 505 inv, Âseda kommun och förs med 3 536 
inv samt Älghults kommun och förs med 3 462 inv till en kom
mun, benämnd Uppvidinge. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Bergunda kommun omfattande 
Bergunda, Öja och Öjaby förs (4 629 inv), Braås kommun om
fattande Sjösås, Drevs, Dädesjö och Hornaryds förs (2 891 inv), 
Lammhults kommun omfattande Asa, Aneboda och Bergs förs 
(3 118 inv), Mellersta Kinnevalds kommun omfattande Kalvs
viks, Tävelsås, Dänningelanda och Vederslövs förs (1 944 inv), 
Rottne kommun omfattande Tjureda, Gårdsby, Söraby och 
Tolgs förs (4 000 inv), Östra Torsås kommun omfattande Hem
mesjö med Tegnaby och Östra Torsås förs (2 745 inv) samt 
Furuby förs i Hovmantorps kommun (519 inv), Ormesberga och 
Örs förs i Moheda kommun (574 inv), Nöbbele förs i Linne
ryds kommun (737 inv), Uråsa och Jäts förs i Väckelsångs kom
mun (752 inv) med Växjö kommun. 

10) Den 1.1.1971 införlivades Göteryds kommun omfattande 
Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds förs (2 753 inv), Stenbro-
hults kommun och förs (2 774 inv), Virestads kommun och förs 
(2 281 inv) samt Härlunda förs i Ryds kommun (831 inv) med 
Älmhults kommun. 

Se även not 2, 3 och 9 under Kalmar län. 

Kalmar län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1969 införlivades Gärdslösa kommun omfattande 
Räpplinge, Högsrums, Gärdslösa, Långlöts och Runstens förs 
(2 373 inv) samt Köpingsviks kommun omfattande Föra, Alböke, 
Lots, Egby, Bredsätra och Köpings förs (2 180 inv) med Borg
holms stad. 

2) Den 1.1.1969 införlivades Vissefjärda kommun och förs 
(3 698 inv) samt från Kronobergs län Algutsboda kommun och 
förs (2 880 inv) med Emmaboda köping. 

3) Den 1.1.1971 överflyttades från Kronobergs län Långasjö 
förs i Älmeboda kommun med 1 144 inv till Emmaboda kom
mun. 

4) Den 1.1.1969 införlivades Lönneberga kommun och förs 

(1 942 inv) samt Mali Ila kommun omfattande Målilla med 
Gårdveda förs (2 547 inv) med Hultsfreds köping. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Mörlunda kommun omfattande 
Mörlunda och Tveta förs (3 501 inv), Vena kommun och förs 
(1 700 inv) samt Virserums kommun omfattande Järeda och 
Virserums förs (4 528 inv) med Hultsfreds kommun. 

6) Den 1.1.1969 införlivades Fagerhults kommun och förs 
(1 469 inv) med Högsby kommun. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Ljungbyholms kommun omfat
tande Ljungby förs (3 405 inv), Läckeby kommun omfattande 
Åby och Förlösa förs (3 225 inv), Mortorps kommun omfattan
de Mortorps och Karlslunda förs (2 055 inv). Ryssby kommun 
och förs (1 897 inv) samt Södermöre kommun omfattande Hag
by, Voxtorps, Halltorps och Arby förs (2 645 inv) med Kalmar 
kommun. 

8) Den 1.1.1967 införlivades Ottenby kommun omfattande 
Gräsgårds, Segerstads, Smedby, Södra Möckleby, Ventlinge och 
Ås förs (2 600 inv) med M örbylånga kommun. 

9) Den 1.1.1969 införlivades Alsterbro kommun omfattande 
Bäckebo och Kråksmåla förs (2 453 inv), Madesjö kommun om
fattande Kristvalla, Madesjö och Örsjö förs (5 562 inv) samt 
Oskars förs i Mortorps kommun (461 inv). Sankt Sigfrids förs 
i Ljungbyholms kommun (362 inv) och från Kronobergs län 
Hälleberga kommun och förs (2 090 inv) med Nybro stad. 

10) Den 1.1.1967 införlivades Döderhults kommun och förs 
omfattande Döderhults och Påskallaviks kbfd (5 489 inv), Krist-
dala kommun och förs (2 299 inv) samt Misterhults kommun 
och förs omfattande Misterhults norra och Misterhults södra 
kbfd (3 182 inv) med Oskarshamns stad. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Söderåkra kommun och förs 
omfattande Söderåkra norra och Söderåkra södra kbfd (2 952 
inv) med Torsås kommun. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Sevede kommun omfattande 
Frödinge, Pelarne, Rumskulla och del av Vimmerby förs (4 199 
inv), Södra Vi kommun omfattande Djursdala och Södra Vi 
förs (3 404 inv), Tuna kommun och förs (1 339 inv) samt Lock-
nevi förs i Locknevi kommun (735 inv) med Vimmerby kom
mun. 

13) Den 1.1.1967 införlivades Gladhammars kommun omfat
tande Gladhammars, Törnsfalls och Västrums förs (3 436 inv) 
med Västerviks stad. 

14) Den 1.1.1971 införlivades Gamleby kommun omfattande 
Lofta, Gamleby och Odensvi förs (6 049 inv), Hallingebergs 
kommun och förs omfattande Hallingebergs norra och Hallinge
bergs södra kbfd (2 708 inv). Hjorteds kommun och förs (2 190 
inv), Loftahammars kommun och förs (1034 inv), Överums 
kommun omfattande Dalhems och Överums förs (3 209 inv) 
samt Blackstads förs i Locknevi kommun (651 inv). Västra Eds 
förs i Tjust-Eds kommun (1 481 inv) och Ukna förs i Uknada-
lens kommun (955 inv) med Västerviks kommun. 

Se även not 19 och 21 under Östergötlands län. 
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Gotlands län 

Förändringar efter den I januari 1966 

1) Den 1.1.1967 överflyttades inom Hemse kommun från 
Hemse förs till Alva förs ett område med en areal av 0,002 km2, 
allt land, och 3 inv. Samtidigt överflyttades från Hemse kom
mun och Levide förs till Klintehamns kommun och Eksta förs 
ett obebott område med en areal av 0,04 km2, allt land. Vid 
samma tidpunkt överflyttades till Hemse kommun och Alva förs 
från Hoburgs kommun och Vamlingbo förs ett obebott område 
med en areal av 0,05 km2, allt land. 

2) Den 1.1.1967 överflyttades inom Romaklosters kommun 
från Gammelgarns förs till Östergarns förs ett obebott område 
med en areal av 0,03 km2, allt land, samt från Ala förs till Butt
le förs ett obebott område med en areal av 0,06 km2, allt land. 

3) Den 1.1.1967 överflyttades inom Stenkumla kommun från 
Eskelhems förs till Stenkumla förs ett område med en areal av 
0,34 km2, allt land, och 3 inv. 

4) Den 1.1.1967 överflyttades inom Klintehamns kommun från 
Väte förs till Hejde förs ett obebott område med en areal av 
0,65 km2, allt land, samt från Klintehamns kommun och Väte 
förs till Romaklosters kommun och Guldrupe förs ett obebott 
område med en areal av 0,21 km2, allt land. 

5) Den 1.1.1968 överflyttades inom Hoburgs kommun till 
Vamlingbo förs dels ett område med en areal av 0,06 km2, allt 
land, från Sundre förs, dels ett område med en areal av 0,004 
km2, allt land, från Hamra förs. Vidare överflyttades från Fide 
förs till Öja förs ett område med en areal av 0,05 km2, allt land, 
och från Öja förs till Hamra förs ett område med en areal av 
0,01 km2, allt land. Samtliga områden var obebodda. 

6) Den 1.1.1971 förenades Dalhems kommun omfattande Eke-
by, Källunge, Vallstena, Gothems, Hörsne med Bara, Norrlanda, 
Ganthems och Dalhems förs med 2 162 inv, Fårösunds kommun 
omfattande Fårö, Bunge, Rute och Fleringe förs med 2 513 inv, 
Havdhems kommun omfattande Silte, Hablingbo, Havdhems, 
Eke, Grötlingbo och Näs förs med 2 042 inv, Hemse kommun 
omfattande Lojsta, Linde, Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Ge-
rums och Levide förs med 3 503 inv, Hoburgs kommun omfat
tande Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre förs med 1 285 
inv, Klintehamns kommun omfattande Västergarn, Sanda, Mäs-
terby, Väte, Hejde, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge förs med 
3 985 inv, Ljugarns kommun omfattande Ardre, Älskog, Garde, 
Etelhems, Lye och Lau förs med 1 885 inv, Lätbro kommun om
fattande Hall, Hangvar, Lärbro och Hellvi förs med 2 132 inv, 
Romakiosters kommun omfattande Barlingbo, Endre, Hejdeby, 
Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Viklau, Hälla, Sjonhems, 
Vänge, Guldrupe, Buttle, Ala, Kräklingbo, Angå, Gammelgarn 
och Östergarns förs med 4 811 inv, Slite kommun omfattande 
Boge och Othems förs med 2 434 inv, Stenkumla kommun om
fattande Västerhejde, Träkumla, Vall, Atlingbo, Hogrän, Sten
kumla, Tofta och Eskelhems förs med 2 723 inv, Stånga kommun 

omfattande När, Burs och Stånga förs med 1 767 inv, Tingstäde 
kommun omfattande Bal, Hejnum, Tingstäde, Stenkyrka, Lum-
melunda, Martebo, Väskinde, Bro, Lokrume och Fole förs med 
2 925 inv samt Visby kommun omfattande Visby förs med 
19 668 inv till en kommun, benämnd Gotland. 

Blekinge län 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Utom de här nämnda förs finns i Karlskrona kommun en 
icke territoriell förs, Amiralitetsförs; i denna förs kyrkobok
förda personer har fördelats på de territoriella förs, där de är 
bosatta. 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

2) Den 1.1.1967 införlivades Asarums kommun omfattande 
Asarums och Ringamåla förs (9 484 inv), Hällaryds kommun 
omfattande Hällaryds och Aryds förs (2 705 inv) samt Mörrums 
kommun omfattande Elleholms och Mörrums förs (5 558 inv) 
med Karlshamns stad. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Lyckeby kommun omfattande 
Augerums, Flymens och Lösens förs (6 391 inv) med Karlskrona 
stad. 

4) Den 1.1.1967 införlivades Jämshögs kommun och kbfd 
(3 533 inv) samt Kyrkhults kommun och förs (3 345 inv) med 
Olofströms köping. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Bräkne-Hoby kommun och förs 
(3 408 inv), Kallinge kommun omfattande Backaryds, Erings-
boda och öljehults förs, Kallinge kbfd och del av Ronneby kbfd 
(11 574 inv) samt Listerby kommun omfattande Edestads, För-
kärla, Hjortsberga och Listerby förs (3 310 inv) med Ronneby 
stad. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Gammalstorps kommun omfat
tande Gammalstorps och Ysane förs (2 556 inv) samt Mjällby 
kommun och förs (5 612 inv) med Sölvesborgs kommun. 

Kristianstads län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 införlivades Ivetofta kommun omfattande 
Gualövs och del av Ivetofta förs (2 966 inv) med Bromölla 
köping. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Förslövsholms kommun omfat
tande Förslövs och Grevie förs (3 797 inv), Västra Bjäre kom
mun omfattande Västra Karups, Hovs och Torekovs förs (3 415 
inv) samt från Hallands län Östra Karups förs i Karups kom
mun (1113 inv) med Båstads kommun. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Stoby kommun omfattande Igna-
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berga, Stoby och Norra Sandby förs (3 235 inv) med Hässle
holms kommun. 

4) Den 1.1.1967 införlivades Araslövs kommun omfattande 
Fårlövs, Norra Strö och Önnestads förs (3 772 inv), Nosaby 
kommun omfattande Fjälkestads, Nosaby och österslövs förs 
(3 992 inv), Träne kommun omfattande Djurröds, Träne och 
Äsphults förs (1 584 inv) samt Vä kommun omfattande Köpinge, 
Vä och Skepparslövs förs (4 178 inv) med Kristianstads stad. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Everöds kommun omfattande 
Everöds, Lyngsjö och östra Sönnarslövs förs (1 737 inv), Fjäl-
kinge kommun omfattande Rinkaby, Nymö, Trolle-Ljungby, 
Ivö, Kiaby, Fjälkinge och Gustav Adolfs förs (5 267 inv) samt 
Ahus kommun och förs (5 254 inv) med Kristianstads kommun. 

6) Den 1.1.1971 sammanlades inom Perstorps kommun Oder-
ljunga förs (1 042 inv) med Perstorps förs. 

7) Den 1.1.1969 införlivades Borrby kommun omfattande 
Borrby och Östra Hoby förs (3 274 inv), Tommarps kommun 
omfattande Bolshögs, Stiby, Östra Tommarps och Östra Vem-
merlövs förs (3 065 inv) samt Ravlunda förs i Brösarps kommun 
(337 inv) och Hammenhögs, Hannas, Vallby och Östra Herre
stads förs i Hammenhögs kommun (2 088 inv) med Simrishamns 
stad. 

8) Den 1.1.1969 överflyttades Tjörnarps förs i Sösdala kom
mun (797 inv) till Höörs köping i Malmöhus län. 

9) Den 1.1.1969 införlivades Onslunda kommun omfattande 
Onslunda, Spjutstorps och Tranås förs (2 008 inv), Smedstorps 
kommun omfattande Kverrestads och Smedstorps förs (1 803 
inv) samt Andrarums, Brösarps, Eljaröds och Fågeltofta förs i 
Brösarps kommun (2 093 inv) och Östra Ingelstads förs i Ham
menhögs kommun (288 inv) med Tomelilla köping. 

10) Den 1.1.1971 införlivades Bollerups, Tosterups och övra-
by förs i Glemmingebro kommun (618 inv) med Tomelilla kom
mun. 

11) Från den 1.1.1971 benämns Vinslövs landskommun Vins
lövs kommun och Vinslövs köping Vinslövs centralkommun. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Ausås kommun omfattande 
Strövelstorps, Ausås och Starby förs (2 700 inv), Barkåkra kom
mun och förs (3 522 inv), Hjärnarps kommun omfattande Hjär-
narps och Tåstarps förs (2 088 inv) samt Munka-Ljungby kom
mun omfattande Munka-Ljungby och Tåssjö förs (3 176 inv) 
med Ängelholms kommun. 

13) Den 1.1.1971 införlivades Skånes-Fagerhults kommun och 
förs (1 747 inv) med Örkelljunga kommun. 

Se även not 23 under Malmöhus län. 

Malmöhus län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 införlivades Bosarps kommun omfattande 
Bosarps, Stehags, Trollenäs och Västra Strö förs (2 666 inv) med 
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Eslövs stad. 
2) Den 1.1.1969 införlivades Billinge förs i Röstånga kommun 

(1 022 inv), Hurva förs i Snogeröds kommun (502 inv) samt 
Remmarlövs och Örtofta förs i Harrie kommun (872 inv) med 
Eslövs stad. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Löberöds kommun omfattande 
Högseröds, Harlösa och Hammarlunda förs (3 073 inv), Skar-
hults kommun omfattande Holmby, Gårdstånga, Skeglinge, Bor-
lunda, Skarhults och Östra Strö förs (2 319 inv) samt Reslövs 
och Östra Karaby förs i Marieholms kommun (2 252 inv) med 
Eslövs kommun. Samtidigt sammanlades Remmarlövs förs (307 
inv) med Eslövs förs. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Kattarps kommun omfattande 
Kattarps och Välinge förs (2 466 inv), Mörarps kommun om
fattande Kropps, Välluvs, Frillestads, Hässlunda och Mörarps 
förs (4 462 inv), Vallåkra kommun omfattande Bårslövs, Ottarps, 
Fjärestads och Kvistofta förs (5 779 inv) samt Ödåkra kommun 
omfattande Allerums och Fleninge förs (5 232 inv) med Helsing
borgs kommun. Samtidigt ändrades stavningen från Hälsingborg 
till Helsingborg. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Väsby kommun omfattande Vi
kens och Väsby förs (4 906 inv) med Höganäs stad. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Brunnby kommun och förs (2 443 
inv) samt Jonstorps kommun omfattande Jonstorps och Farhults 
förs (2 243 inv) med Höganäs kommun. 

7) Den 1.1.1969 införlivades Långaröds kommun omfattande 
Långaröds och Östra Sallerups förs (1 626 inv) samt Östra Frosta 
kommun omfattande Fulltofta, Lyby, Svensköp, Södra Rörums, 
Äspinge och del av Hörby förs (4 082 inv) med Hörby köping. 

8) Den 1.1.1969 införlivades Norra Frosta kommun omfattan
de Hallaröds, Munkarps, Norra Rörums och del av Höörs förs 
(2 262 inv), Bosjöklosters och Gudmuntorps förs i Snogeröds 
kommun (1 786 inv) samt från Kristianstads län Tjörnarps förs 
i Sösdala kommun (797 inv) med Höörs köping. 

9) Den 1.1.1967 upplöstes Dösjebro kommun, varvid Annelövs 
och Saxtorps förs med 2 189 inv överflyttades till Landskrona 
stad samt Dagstorps och Västra Karaby förs med 1 425 inv till 
Kävlinge köping. 

10) Den 1.1.1969 införlivades Furulunds köping omfattande 
Lackalänga och Stävie förs (3 253 inv), Lilla Harrie, Stora Har
rie och Virke förs i Harrie kommun (1 730 inv) samt Söder-
vidinge förs i Teckomatorps kommun (379 inv) med Kävlinge 
köping. 

11) Den 1.1.1969 införlivades Asmundstorps och Tofta förs i 
Rönneberga kommun (1 720 inv) med Landskrona stad. 

12) Den 1.1.1969 överflyttades från Staffanstorps kommun och 
Uppåkra förs till Lomma köping och förs ett obebott område 
med en areal av 0,06 km2, allt land. 

13) Den 1.1.1967 införlivades Torns kommun omfattande 
Håstads, Igelösa, Norra Nöbbelövs, Odarslövs, Stångby, Vall
kärra och Västra Hoby förs (2 395 inv) med Lunds stad. 
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14) Den 1.1.1969 överflyttades inom Lunds stad från Allhel-
gona förs till Stora Råby förs ett område med en areal av 0,99 
km2, allt land, och 17 inv. 

15) Den 1.1.1967 införlivades Oxie kommun omfattande Glos-
torps, Lockarps och Oxie förs (2 641 inv) med Malmö stad. 

16) Den 1.1.1969 bildades inom Malmö stad fyra nya förs. 
Från Fosie och S:t Johannes förs utbröts en ny förs, benämnd 
Eriksfält, varvid överfördes från Fosie förs ett område med en 
areal av 2,12 km2, allt land, och 12 949 inv och från S.t Johan
nes förs ett område med en areal av 0,79 km2, allt land, och 
4 053 inv; samtidigt bildades Kulladals förs med en areal av 
2,58 km'2, allt land, och 3 626 inv genom utbrytning från Fosie 
förs, Hyllie förs med en areal av 2,69 km2, allt land, och 7 025 
inv genom utbrytning från Limhamns förs samt Sofielunds förs 
med en areal av 1,35 km2, allt land, och 22 200 inv genom ut
brytning från Västra Skrävlinge förs. Vidare överflyttades ett 
område med en areal av 0,07 km2, allt land, och 221 inv från 
S:t Pauli förs till Sofielunds förs. Samtidigt överflyttades från 
Västra Skrävlinge förs dels ett område med en areal av 2,19 km2, 
allt land, och 3 250 inv till Husie förs, dels ett område med en 
areal av 0,34 km2, allt land, och 27 inv till Fosie förs och dels 
ett område med en areal av 0,09 km2, allt land, och 2 inv till S:t 
Pauli förs. Slutligen överflyttades ett område med en areal av 
0,06 km3, allt land, och 1 210 inv från S:t Johannes förs till 
Slottsstadens förs och ett obebott område med en areal av 0,04 
km2, allt land, från S:t Petri förs till S:t Pauli förs. 

17) Den 1.1.1971 införlivades Bunkeflo kommun omfattande 
Bunkeflo, Västra Klagstorps och Tygelsjö förs (5 386 inv) med 
Malmö kommun. 

18) Den 1.1.1971 införlivades Rydsgårds kommun omfattande 
Katslösa, Solberga, örsjö, Slimminge och Villie förs (2 950 inv) 
samt Vemmenhögs kommun omfattande Svenstorps, Västra 
Vemmenhögs, Östra Vemmenhögs, Skivarps och Västra Nöbbe-
lövs förs (2 716 inv) med Skurups kommun. 

19) Den 1.1.1969 införlivades Kågeröds kommun omfattande 
Halmstads, Kågeröds och Stenestads förs (2 195 inv), Billeberga 
och Sireköpinge förs i Rönneberga kommun (1 905 inv), Asks, 
Konga och Röstånga förs i Röstånga kommun (1 599 inv) samt 
Källs-Nöbbelövs, Norra Skrävlinge och Norrvidinge förs i 
Teckomatorps kommun (2 182 inv) med Svalövs kommun. 

20) Den 1.1.1971 förenades Torrlösa förs i Marieholms kom
mun (830 inv) med Svalövs kommun. 

21) Den 1.1.1967 förenades Börringe förs i Anderslövs kom
mun (899 inv) med Svedala köping. 

22) Den 1.1.1967 införlivades Alstads kommun omfattande 
Fru Alstads, Lilla Slågarps, Stora Slågarps och Västra Alstads 
förs (1 625 inv), Gislövs kommun omfattande Bösarps, Dalkö-
pinge, Gislövs, Gylle, Kyrkoköpinge och Simlinge förs (2 114 
inv), Klagstorps kommun omfattande Hemmesdynge, Källstorps, 
Lilla Beddinge, Lilla Isie, Södra Åby, Tullstorps, Äspö, Östra 
Klagstorps och Östra Torps förs (4 101 inv), Skegrie kommun 

omfattande Bodarps, Fuglie, Hammarlövs, Maglarps, Skegrie, 
Västra Tommarps och Västra Vemmeriövs förs (2 161 inv) samt 
Anderslövs, Grönby, Gärdslövs och Önnarps förs i Anderslövs 
kommun (2 763 inv) med Trelleborgs stad. 

23) Den 1.1.1971 införlivades Herrestads kommun omfattande 
Hedeskoga, Bromma, Öja, Stora Herrestads, Stora Köpinge, 
Högestads, Borrie, Sövestads och Baldringe förs (4 308 inv), 
Ljunits kommun omfattande Skårby, Sjörups, Snårestads, Balk-
åkra och Bjäresjö förs (2 180 inv) samt från Kristianstads län 
Löderups kommun omfattande Hörups, Löderups och Valle-
berga förs (2 208 inv) och Glemminge och Ingelstorps förs i 
Glemmingebro kommun (1 174 inv) med Ystads kommun. 

Hallands län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Morups kommun omfattande 
Stafsinge och Morups förs (3 933 inv), Ullareds kommun om
fattande Fagereds, Källsjö och Ullareds förs (1 811 inv), Ves-
sigebro kommun omfattande Alfshögs, Vessige, Askome, 
Köinge, Svartrå och Okome förs (2 953 inv), Vinbergs kommun 
omfattande Ljungby och Vinbergs förs (3 177 inv), Arstads kom
mun omfattande Abilds, Asige, Arstads, Slöinge och Eftra förs 
(3 501 inv), Ätrans kommun omfattande Gällareds, Krogsereds 
och Gunnarps förs (2 052 inv) samt från Älvsborgs län Älv
sereds förs i Högvads kommun (752 inv) med Falkenbergs kom
mun. 

2) Den 1.1.1967 införlivades Simlångsdalens kommun omfat
tande Breareds och Snöstorps förs (4 500 inv) med Halmstads 
stad. 

3) Den 1.1.1971 överflyttades inom Halmstads kommun från 
Martin Luthers förs till Snöstorps förs ett område med en areal 
av 0,55 km2, varav 0,54 km2 land, och 31 inv samt i motsatt 
riktning ett obebott område med en areal av 0,40 km2, varav 
0,39 km2 land. 

4) Den 1.1.1969 införlivades Tölö kommun omfattande Tölö 
och Älvsåkers förs (2 905 inv) med Kungsbacka stad. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Särö kommun omfattande Valida 
och Släps förs (6 661 inv) med Kungsbacka kommun. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Laholms förutvarande landskom
mun och landsförs (1 991 inv), Våxtorps kommun och förs 
(2 321 inv) samt Hasslövs och Skummeslövs förs i Karups kom
mun (1 420 inv) med Laholms kommun. 

7) Den 1.1.1967 införlivades Träslövs kommun och förs (2 033 
inv) med Varbergs stad. Samtidigt överflyttades från Tvååkers 
kommun och förs till Träslövs förs ett område med en areal av 
2,54 km2, varav 2,49 km2 land, och 93 inv. 

8) Den 1.1.1971 införlivades Himledalens kommun omfattande 
Nösslinge, Skällinge, Rolfstorps, Gödestads, Hunnestads och 
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Grimetons förs (3 018 inv), Lindberga kommun omfattande 
Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds förs (3 499 inv), Två-
åkers kommun omfattande Dagsås, Sibbarps, Tvååkers och 
Spannarps förs (4 226 inv), Veddige kommun omfattande Sälis-
torps, Ås och Veddige förs (3 456 inv), Värö kommun omfattan
de Värö och Stråvalla förs (3 201 inv) samt från Älvsborgs län 
Kungsäters kommun omfattande Grimmareds, Karl Gustavs, 
Kungsäters och Gunnarsjö förs (1 639 inv) med Varbergs kom
mun. 

Se även not 2 under Kristianstads län och not 13 under Göte
borgs och Bohus län. 

Göteborgs och Bohus län 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Utom de här nämnda förs finns i Göteborgs kommun en 
icke territoriell förs, Tyska förs; i denna förs kyrkobokförda 
personer har fördelats på de territoriella förs, där de är bosatta. 

2) Grebbestads kyrkoområde samt Tanums kyrkoområde i 
Tanums kommun särskiljs i kyrkobokföringshänseende, varför 
dessa områden kan jämställas med kbfd, ehuru något kungl 
beslut om bildande av kbfd inte föreligger. 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

3) Den 1.1.1967 införlivades Säve kommun och förs (3 254 
inv), Torslanda kommun omfattande Björlanda och Torslanda 
förs (6 348 inv), Tuve kommun och förs (4 702 inv) samt från 
Älvsborgs län Angereds kommun och förs (3 001 inv) och 
Bergums förs i Stora Lundby kommun (1 514 inv) med Göte
borgs stad. 

4) Den 1.1.1967 utbröts inom Göteborgs stad ur Västra Frö
lunda förs Tynnereds kbfd med en areal av 30,52 km2, varav 
12,35 km2 land, och 9 610 inv samt Älvsborgs kbfd med en areal 
av 17,67 km2, varav 10,38 km2 land, och 11619 inv till egna 
förs, benämnda Tynnered resp Älvsborg. Samtidigt upplöstes 
Västra Frölunda, Tynnereds och Äivsborgs kbfd. Vid samma 
tidpunkt överflyttades till Älvsborgs förs dels ett område med 
en areal av 0,75 km2, varav 0,51 km2 land, och 243 inv från 
Karl Johans förs, dels ett område med en areal av 0,03 km2, 
allt land, och 2 inv från Lundby förs. 

5) Den 1.1.1968 bildades inom Göteborgs stad Bergsjöns kbfd 
med en areal av 5,50 km2, varav 5,47 km2 land, och 3 494 inv 
genom utbrytning ur Nylöse kbfd i Gamlestads förs. 

6) Den 1.1.1969 uppdelades inom Göteborgs stad Gamlestads 
förs i två förs, nämligen S:t Pauli förs motsvarande Gamlestads 
kbfd med en areal av 1,70 km2, varav 1,64 km2 land, och 20 821 
inv samt Nylöse förs omfattande Nylöse kbfd med en areal av 
9,56 km2, varav 9,08 km2 land, och 16 657 inv och Bergsjöns 

kbfd med 7 495 inv. Samtidigt överflyttades till S:t Pauli förs 
dels ett område med en areal av 0,49 km2, allt land, och 9 794 
inv från örgryte förs, dels ett område med en areal av 0,13 km!, 
allt land, och 2 768 inv från Kristine fors, dels ett obebott om
råde med en areal av 0,0001 km2, allt land, från Härianda förs. 
Vidare överflyttades från Masthuggs förs till Oskar Fredriks förs 
ett obebott område med en areal av 0,002 km2, allt land, samt i 
motsatt riktning ett obebott område med en areal av 0,002 km2, 
allt land; från Kristine förs till Örgryte förs ett område med en 
areal av 0,09 km2, allt land, och 114 inv; från Biskopsgårdens 
förs till Lundby förs ett obebott område med en areal av 0,005 
km2, allt land; från Backa förs till Brämaregårdens förs ett obe
bott område med en areal av 0,002 km2, allt land; samt från 
Högsbo förs till Karl Johans förs ett obebott område med en 
areal av 0,0001 km2, allt land. 

7) Den 1.1.1971 utbröts inom Göteborgs kommun ur Nylöse 
förs Bergsjöns kbfd med 15 277 inv samt Nylöse kbfd med 
15 315 inv till egna förs benämnda Bergsjön resp Nylöse. 

8) Den 1.1.1971 utbröts inom Göteborgs kommun ur Ange
reds förs ett område med en areal av 16,87 km2, varav 15,83 
km2 land, och 2 501 inv till egen förs benämnd Gunnared. 
Vidare överflyttades ett område med en areal av 1,97 km2, varav 
1,67 km2 land, och 3 inv från Bergums förs till Gunnareds förs 
samt ett område med en areal av 2,43 km2, varav 2,42 km2 land, 
och 37 inv från Angereds förs till Bergums förs. 

9) Den 1.1.1971 förenades Landvetters kommun omfattande 
Härryda och Landvetters förs med 5 270 inv, Råda kommun och 
förs med 8 101 inv samt från Älvsborgs län Björketorps kom
mun och förs med 2 969 inv till en kommun, benämnd Härryda. 

10) Den 1.1.1971 införlivades Hermansby kommun omfattan
de Harestads, Torsby och Lycke förs (2 630 inv), Marstrands 
kommun och förs (1 085 inv), Romelanda kommun omfattande 
Romelanda och Kareby förs (2 728 inv), Ytterby kommun och 
förs (3 785 inv) samt Halta och Solberga förs i Kode kommun 
(2 183 inv) med Kungälvs kommun. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Stångenäs kommun omfattande 
Bro och Brastads förs (4 058 inv) samt Skaftö förs i Skaftö 
kommun (1 507 inv) med Lysekils kommun. 

12) Den 1.1.1967 överflyttades Valbo-Ryrs förs med 279 inv 
från Ödeborgs kommun i Älvsborgs län till Munkedals kommun. 

13) Den 1.1.1971 införlivades Kållereds kommun och förs 
(4 281 inv) samt från Hallands län Lindome kommun och förs 
(7 378 inv) med Mölndals kommun. 

14) Den 1.1.1971 förenades Morlanda kommun omfattande 
Mollösunds, Käringöns, Gullholmens och Morlanda förs med 
2 725 inv samt Östra Orusts kommun omfattande Tegneby, 
Röra, Ståla, Långelanda, Myckleby och Torps förs med 6 197 
inv till en kommun, benämnd Orust. 

15) Den 1.1.1971 utbröts Sä vedalens kbfd med en areal av 
4,93 km2, varav 4,89 km2 land, och 10 931 inv ur Partille förs 
till egen förs, benämnd Sävedalen. 



Oregelbundenheter och förändringar (forts) 248 

16) Den 1.1.1971 förenades J or landa förs i Kode kommun 
(1 566 inv) med Stenungsunds kommun. 

17) Den 1.1.1967 införlivades Tjärnö kommun och förs (1 185 
inv), Vette kommun omfattande Högdals, Lommelands och 
Näsinge förs samt Krokstrands och Skee kbfd (4 465 inv) med 
Strömstads stad. Vid samma tidpunkt upplöstes inom Skee förs 
Krokstrands och Skee kbfd. 

18) Den 1.1.1971 införlivades Bullarens kommun omfattande 
Mo och Naverstads förs (1 810 inv), Kville kommun omfattande 
Bottna och Svenneby förs samt Fjällbacka och Kville kbfd 
(4 067 inv) med Tanums kommun. 

19) Den 1.1.1971 införlivades Forshälla kommun och förs 
(1 731 inv), Lane-Ryrs kommun och förs (1 158 inv), Ljungskile 
kommun omfattande Grinneröds, Ljungs och Resteröds förs 
(3 306 inv), Skredsviks kommun omfattande Högas, Skredsviks 
och Herrestads förs (4 223 inv) samt Bokenäs och Dragsmarks 
förs i Skaftö kommun (911 inv) med Uddevalla kommun. 

Se även not 9 under Älvsborgs län. 

Älvsborgs län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 förenades inom Alingsås stad Alingsås stads-
förs med 13 901 inv, Alingsås landsförs med 5 277 inv, Bälinge 
förs med 289 inv och Rödene förs med 115 inv till en förs, be
nämnd Alingsås. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Bäckefors kommun omfattande 
Ödskölts och Backe förs (1 417 inv), Lelångs kommun omfattan
de Laxarby, Vårviks, Torrskogs och del av Ärtemarks förs 
(2 741 inv) samt Steneby kommun omfattande Steneby och 
Tisselskogs förs (4 858 inv) med Bengtsfors kommun. 

3) Den 1.1.1967 överflyttades inom Borås stad från Caroli 
förs till Gustav Adolfs förs ett område med en areal av 0,80 
km2, varav 0,78 km2 land, och 479 inv. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Brämhults kommun och förs 
(3 096 inv) med Borås kommun. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Limmareds kommun omfattande 
Södra Âsarps förs (1 661 inv) samt Länghems och Månstads 
förs i Länghems kommun (1 472 inv) med Tranemo kommun. 
Samtidigt överflyttades Dannike förs i Länghems kommun (663 
inv) till Toarps kommun, som därefter benämns Dalsjöfors kom
mun. 

6) Den 1.1.1971 förenades Ljushults förs i Lysjö kommun 
(791 inv) med Dalsjöfors kommun. 

7) Den 1.1.1967 förenades Ödeborgs och Torps förs i Öde
borgs kommun (1 462 inv) med Färgelanda kommun. 

8) Den 1.1.1969 införlivades Skallsjö kommun och förs (5 326 
inv) samt Stora Lundby kommun omfattande Stora Lundby och 
Östads förs (4 137 inv) med Lerums kommun. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Lödöse kommun omfattande 

Tunge, Sankt Peders och Ale-Skövde förs (2 570 inv), Åsbräcka 
förs i Flundre kommun (149 inv) samt från Göteborgs och Bo
hus län Inlands Torpe kommun omfattande Västerlanda och 
Hjärtums förs (3 442 inv) med Lilla Edets kommun. 

10) Den 1.1.1969 överflyttades från Viskafors kommun och 
Seglora förs till Kinna köping och förs ett område med en 
areal av 2,61 km2, varav 2,60 km2 land, och 483 inv. 

11) Den 1.1.1971 förenades Fritsla kommun omfattande 
Fritsla och Skephults förs (2 770 inv), Horreds kommun omfat
tande Öxnevalla, Horreds och Istorps förs (2 392 inv), Kinna 
kommun och förs (7 364 inv), Skene kommun och kbfd (5 127 
inv), Svansjö kommun omfattande Älekulla, Torestorps och 
Öxabäcks förs (2 168 inv), Sätila kommun omfattande Sätila och 
Hyssna förs (3 326 inv), Västra Marks kommun omfattande 
Hajoms, Berghems, Fotskäls, Tostareds och Surteby-Kattunga 
förs (3 138 inv) samt örby kommun och kbfd (2 740 inv) till en 
kommun, benämnd Mark. 

12) Den 1.1.1969 införlivades Bolstads kommun omfattande 
Bolstads, Erikstads och Grinstads förs (1 931 inv), Kroppefjälls 
kommun omfattande Dalskogs, Gunnarsnäs och Örs förs (2 363 
inv) samt Skålleruds kommun och förs (2 183 inv) med Melle-
ruds köping. 

13) Den 1.1.1971 överflyttades inom Starrkärrs kommun från 
Starrkärrs kbfd till Kilanda förs ett obebott område med en 
areal av 0,002 km2, allt land. 

14) Den 1.1.1971 införlivades Axelfors kommun omfattande 
Örsås, Revesjö, Redslareds och Ullasjö förs (1 431 inv), Kinda
holms kommun omfattande Mårdaklevs, Kalvs, östra Frölunda 
och Håcksviks förs (2 148 inv), Holsljunga och Mjöbäcks förs i 
Högvads kommun (1 484 inv) samt Sexdrega, Roasjö och Hilla
reds förs i Lysjö kommun (1 585 inv) med Svenljunga kommun. 

15) Den 1.1.1967 införlivades Södra Väne kommun omfattan
de Gärdhems, Norra Björke och Väne-Åsaka förs (3 942 inv) 
med Trollhättans stad. 

16) Den 1.1.1971 förenades Fors, Rommele och Upphärads 
förs i Flundre kommun (3 709 inv) med Trollhättans kommun. 

17) Den 1.1.1971 införlivades Tössbo kommun omfattande 
Mo, Tösse med Tydje, Ånimskogs, Fröskogs, Edsleskogs och del 
av Åmåls förs (3 872 inv) med Åmåls kommun. 

Se även not 1 och 8 under Hallands län samt not 3, 9 och 12 
under Göteborgs och Bohus län. 

Skaraborgs län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1969 överflyttades från Hova kommun och Hova 
förs till Laxå köping och Finnerödja förs i Örebro län ett om
råde med en areal av 22,30 km2, varav 11,60 km2 land, och 18 
inv samt i motsatt riktning ett område med en areal av 7,44 km2, 
varav 4,72 km2 land, och 41 inv. 
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2) Den 1.1.1971 förenades Amnehärads kommun och förs med 
3 337 inv, Hova förs i Hova kommun med 3 165 inv samt från 
Värmlands län Södra Råda förs i Visnums kommun med 530 
inv till en kommun, benämnd Gullspång. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Husaby kommun omfattande 
Broby, Hangelösa, Husaby, Kinne-Kleva, Källby, Ledsjö, Ova, 
Skeby och Skälvums förs (3 401 inv) samt Kinnekulle kommun 
omfattande Forshems, Fullösa, Kestads, Medelplana, Väster
plana och Österplana förs (3 314 inv) med Götene köping. Vid 
samma tidpunkt överflyttades ett obebott område med en areal 
av 0,05 km8, allt land, från Vättlösa förs till Ledsjö förs, båda 
inom Götene köping. 

4) Den 1.1.1971 förenades Mofalla förs i Värsås kommun (289 
inv) med Hjo kommun. 

5) Den 1.1.1971 förenades Breviks och Mölltorps förs i Moll-
torps kommun (1 888 inv) samt Undenäs förs i Undenäs kom
mun (2 583 inv) med Karlsborgs kommun. 

6) Den 1.1.1969 införlivades Järpås kommun omfattande Häg-
gesleds, Järpås och Uvereds förs (1 588 inv), Kållands-Råda 
kommun omfattande Kållands-Asaka, Mellby och Råda förs 
(1 758 inv), Norra Kållands kommun omfattande Gösslunda, 
Otterstads, Rackeby, Skalunda, Strö och Sunnersbergs förs 
(3 289 inv), Saleby kommun omfattande Härjevads, Saleby och 
Trässbergs förs (1 416 inv), Tuns kommun omfattande Friels, 
Karaby och Tuns förs (1 589 inv), Vinninga kommun omfattan
de Hasslösa, Hovby, Lindärva, Norra Härene och Sävare förs 
(2 607 inv) samt örslösa kommun omfattande Gillstads, Lavads, 
Norra Kedums, Sone, Tranums, Tådene, Väla och örslösa förs 
(1 928 inv) med Lidköpings stad. 

7) Den 1.1.1967 överflyttades inom Lugnas kommun från 
Lugnas förs till Bredsäters förs ett obebott område med en areal 
av 0,02 km2, allt land. 

8) Den 1.1.1971 införlivades Hasslerörs kommun omfattande 
Torso, Enåsa, Hassle, Berga och Färeds förs (1 903 inv), Lugnas 
kommun omfattande Lugnas, Bredsäters och Björsäters förs 
(1 498 inv), Lyrestads kommun och förs (1 772 inv) samt Uller-
vads kommun omfattande Ullervads, Utby, Ekby, Tidavads, 
Odensåkers, Låstads och Eks förs (2 471 inv) med Mariestads 
kommun. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Ardala kommun omfattande 
Händene, Synnerby, Marums, Härlunda, Vinköls, Västra Ge-
rums och Skallmeja förs (2 445 inv), Valle kommun omfattande 
Istrums, Öglunda, Eggby, Värnhems, Norra Lundby, Skärvs, 
Norra Vings, Stenums och Skånings-Asaka förs (3 492 inv) samt 
Bjärka förs i Gudhems kommun (75 inv) med Skara kommun. 

10) Den 1.1.1970 överflyttades från Tidans kommun och Vads 
förs till Moholms kommun och Hjälstads förs ett område med 
en areal av 0,92 km2, allt land, och 12 inv. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Binnebergs kommun omfattan
de Locketorps, Värings, Horns, Binnebergs, Frösve och Säters 
förs (2 983 inv), Skultorps kommun omfattande Häggums, Rå-

dene, Sjogerstads, Norra Kyrketorps och Hagelbergs förs (3 917 
inv), Tidans kommun omfattande Flistads, Götlunda och Vads 
förs (1 884 inv), Timmersdala kommun omfattande Bergs, Ler-
dala, Timmersdala och Böja förs (2111 inv) samt Ljunghems, 
Edåsa, Varola, Forsby, Sventorps och Värsås förs i Värsås 
kommun (2 947 inv) med Skövde kommun. 

12) Den 1.1.1971 överflyttades inom Skövde kommun från 
Götlunda förs till Flistads förs ett obebott område med en areal 
av 0,03 km2, allt land. Samtidigt överflyttades till Skövde kom
mun och Flistads förs dels ett obebott område med en areal 
av 0,03 km2, allt land, från Fagre förs, dels ett obebott område 
med en areal av 0,03 km2, allt land, från Mo förs, båda inom 
Töreboda kommun. 

13) Den 1.1.1971 förenades Ransbergs förs i Mölltorps kom
mun (1 374 inv) med Tibro kommun. 

14) Den 1.1.1971 införlivades Moholms kommun omfattande 
Sveneby, Hjälstads, Trästena, Fagre, Mo, Bällefors, Ekeskogs 
och Beatebergs förs (2 978 inv), Älgarås förs i Hova kommun 
(1 202 inv) samt Halna förs i Undenäs kommun (323 inv) med 
Töreboda kommun. 

15) Den 1.1.1967 införlivades Levene kommun omfattande 
Levene, Longs, Slädene och Sparlösa förs (2 253 inv), Ryda 
kommun omfattande Hällums, Naums, Ryda, Skärstads, Södra 
Kedums och önums förs (3 480 inv) samt Vedums kommun om
fattande Bitterna, Elings, Laske-Vedums och Södra Lundby förs 
(2 483 inv) med Vara köping. 

Se även not 2 under Örebro län. 

Värmlands län 

Förändringar efler den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 överflyttades inom Arvika stad från Arvika 
östra förs till Arvika västra förs ett område med en areal av 
1,59 km2, allt land, och 130 inv samt i motsatt riktning ett om
råde med en areal av 0,46 km2, allt land, och 145 inv. 

2) Den 1.1.1971 införlivades Glava kommun och förs (1473 
inv), Gunnarskogs kommun omfattande Bogens och Gunnar
skogs förs (2 945 inv), Älgå kommun omfattande Ny och Älgå 
förs (2 020 inv) samt Brunskogs och Mangskogs förs i Brun
skogs kommun (3 026 inv) och Högeruds och Stavnäs förs i 
Stavnäs kommun (1 832 inv) med Arvika kommun. 

3) Den 1.1.1967 upplöstes inom Eda kommun Eda norra kbfd 
och Eda södra kbfd. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Järnskogs kommun omfattande 
Järnskogs och Skillingmarks förs (2 360 inv) samt Kola kom
mun och förs (1 633 inv) med Eda kommun. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Kroppa kommun och förs (2 085 
inv), Rämmens kommun och förs (2 906 inv) samt Värmlands-
bergs kommun omfattande Färnebo, Brattfors, Nordmarks och 
Gåsborns förs (3 597 inv) med Filipstads kommun. Samtidigt 
förenades Färnebo förs (1 826 inv) med Filipstads förs. 
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6) Den 1.1.1969 införlivades Eds kommun omfattande Borg
viks och Eds förs (2 828 inv) med Grums köping. 

7) Den 1.1.1971 förenades Värmskogs förs i Stavnäs kom
mun (608 inv) med Grums kommun. 

8) Den 1.1.1967 införlivades Östra Fågelviks kommun och 
förs (2 445 inv) med Karlstads stad. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Grava kommun och förs (3 736 
inv), Nors kommun omfattande Nors och Segerstads förs (6 475 
inv), Nyeds kommun omfattande Älvsbacka, Nyeds och Alsters 
förs (5 440 inv) samt Vase förs i Vase kommun (2 168 inv) med 
Karlstads kommun. 

10) Den 1.1.1971 förenades Frykeruds kommun och förs med 
1 512 inv, Stora Kils kommun och förs med 5 977 inv samt Boda 
förs i Brunskogs kommun med 802 inv till en kommun, be
nämnd Kil. 

11) Den 1.1.1971 förenades Rudskoga, Visnums och Visnums-
Kils förs i Visnums kommun (4 533 inv) samt Öime förs i Vase 
kommun (1 117 inv) med Kristinehamns kommun. 

12) Den 1.1.1967 införlivades Ullvätterns kommun omfattande 
Bjurtjärns och Lungsunds förs (1 800 inv) med Storfors köping. 

13) Den 1.1.1971 införlivades Gräsmarks kommun och förs 
(1 626 inv) samt Lysviks kommun och förs (2 014 inv) med Sun-
ne kommun. 

14) Den 1.1.1970 förenades inom Värmlandsnäs kommun 
Södra Ny förs med 249 inv samt Huggenäs förs med 289 inv till 
en förs, benämnd Ny-Huggenäs. 

15) Den 1.1.1971 införlivades Gillberga kommun omfattande 
Gillberga och Kila förs (2 187 inv), Svanskogs kommun omfat
tande Svanskogs och Långseruds förs (2 502 inv) samt Värm
landsnäs kommun omfattande Bro, Botilsäters, Ölseruds, Milles-
viks, Eskilsäters och Ny-Huggenäs förs (2 769 inv) med Säffle 
kommun. 

16) Den 1.1.1967 förenades Fryksände kommun omfattande 
Fryksände och Lekvattnets förs med 7 240 inv samt Vitsands 
kommun omfattande Nyskoga och Vitsands förs med 1 666 inv 
till en kommun, benämnd Torsby. 

17) Den 1.1.1971 införlivades Östmarks kommun och förs 
(1 873 inv) med Torsby kommun. 

18) Den 1.1.1971 införlivades Holmedals kommun omfattande 
Karlanda, Holmedals, Blomskogs och Trankils förs (3 167 inv) 
samt Silleruds kommun och förs (1 465 inv) med Årjängs kom
mun. 

Se även not 2 under Skaraborgs län. 

Örebro län 

Förändringar efter den I januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Hammars kommun och förs 
(3 675 inv) samt Lerbäcks kommun omfattande Lerbäcks och 
Snavlunda förs (3 626 inv) med Askersunds kommun. 

2) Den 1.1.1967 överflyttades från Svarta kommun Nysunds 
förs med 2 050 inv till Degerfors köping, Skagershults förs med 
921 inv till Laxå köping samt Kvistbro förs med 1 941 inv till 
Lekebergs kommun. Samtidigt införlivades Tångeråsa förs i 
Hallsbergs köping (175 inv) med Lekebergs kommun samt Tive
dens kommun omfattande Finnerödja och Tiveds förs (2 064 inv) 
från Skaraborgs län med Laxå köping. Vidare överflyttades till 
Nysunds förs dels ett område med en areal av 28,36 km2, varav 
27,00 km2 land, och 700 inv från Kvistbro förs, dels ett obebott 
område med en areal av 8,73 km2, allt land, från Skagershults 
förs. 

3) Den 1.1.1967 överflyttades till Fellingsbro kommun och 
Fellingsbro förs dels ett område med en areal av 22,86 km2, 
varav 22,20 km2 land, och 99 inv från Götlunda förs, dels ett 
område med en areal av 9,93 km2, allt land, och 43 inv från 
Lillkyrka förs, båda inom Glanshammars kommun. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Sköllersta kommun omfattande 
Sköllersta, Svennevads och Bo förs (4 699 inv) med Hallsbergs 
kommun. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Grythyttans kommun och förs 
(2 582 inv) samt Hjulsjö förs i Nora stad (927 inv) med Hällefors 
köping. 

6) Den 1.1.1967 införlivades Kumla landskommun omfattande 
Hardemo och del av Kumla förs (4 492 inv) med Kumla stad. 

7) Den 1.1.1971 förenades Ekeby förs i Ekeby och Gällersta 
kommun (1 141 inv) med Kumla kommun. 

8) Den 1.1.1969 överflyttades till Laxå köping och Finnerödja 
förs ett område med en areal av 22,30 km2, varav 11,60 km2 

land, och 18 inv från Hova kommun och Hova förs i Skara
borgs län samt i motsatt riktning ett område med en areal av 
7,44 km2, varav 4,72 km2 land, och 41 inv. 

9) Den 1.1.1967 förenades Linde förs i Linde kommun (3 463 
inv) och Lindesbergs förs i Lindesbergs stad till en förs, be
nämnd Lindesberg, som således kom att ingå i både Lindesbergs 
stad och Linde kommun. 

10) Den 1.1.1969 införlivades Linde kommun omfattande 
Guldsmedshyttans och del av Lindesbergs förs (7 171 inv) med 
Lindesbergs stad. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Fellingsbro kommun omfattan
de Fellingsbro och Fellingsbro norra förs (4 739 inv), Frövi 
kommun omfattande Näsby förs (3111 inv) samt Ramsbergs 
kommun och förs (2 394 inv) med Lindesbergs kommun. 

12) Den 1.1.1969 överflyttades inom Nora stad från Nora 
stadsförs till Nora bergsförs ett obebott område med en areal av 
1,07 km2, allt land. 

13) Den 1.1.1967 införlivades Mosjö kommun omfattande 
Mosjö och Täby förs (2 403 inv) med Örebro stad. 

14) Den 1.1.1971 införlivades Askers kommun omfattande 
Lännäs och Askers förs (3 800 inv), Axbergs kommun omfattan
de Kils, Ervalla, Axbergs och Hovsta förs (5 868 inv), Lekebergs 
kommun omfattande Hidinge, Knista, Kräcklinge, Hackvads, 
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Edsbergs, Tångeråsa och Kvistbro förs (6 580 inv), Stora Mel-
losa kommun omfattande Stora Mellösa och Norrbyås förs 
(2 460 inv), Tysslinge kommun omfattande Vintrosa, Tysslinge 
och Grave förs (3 487 inv) samt Gällersta förs i Ekeby och 
Gällersta kommun (971 inv) med Örebro kommun. 

Västmanlands län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 förenades Arboga landsförs och Medåkers 
förs i Medåkers kommun (1 243 inv) med Arboga kommun. 

2) Den 1.1.1967 förenades Västervåla förs i Surahammars 
kommun (687 inv) med Fagersta stad. 

3) Den 1.1.1971 förenades Kolbäcks och Säby förs i Kolbäcks 
kommun (4 212 inv) med Hallstahammars kommun. Samtidigt 
överflyttades från Hallstahammars kommun och Säby förs till 
Västerås kommun och Rytterne förs ett område med en areal 
av 3,68 km2, allt land, och 25 inv. 

4) Den 1.1.1971 förenades Nora förutvarande landskommun 
och förs med 2 325 inv, Vittinge kommun och förs med 2 469 
inv, Västerlövsta kommun omfattande Västerlövsta, Huddunge 
och Enåkers förs med 4 577 inv samt Östervåla kommun omfat
tande Östervåla och Harbo förs med 3 965 inv till en kommun, 
benämnd Heby. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Kung Karls kommun omfattande 
Torpa, Kungs-Barkarö, Björskogs och del av Kung Karls förs 
(2 261 inv) med Kungsörs kommun. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Kolsva kommun och förs (4 351 
inv), Munktorps kommun omfattande Odensvi och Munktorps 
förs (2 274 inv) samt Himmeta och Västra Skedvi förs i Med
åkers kommun (842 inv) med Köpings kommun. 

7) Den 1.1.1969 överflyttades till Norbergs köping och förs 
ett obebott område med en areal av 0,02 km2, allt land, från 
Hedemora stad och Hedemora förs i Kopparbergs län. 

8) Den 1.1.1971 förenades Karbennings förs i Västerfärnebo 
kommun (715 inv) med Norbergs kommun. 

9) Den 1.1.1971 införlivades Möklinta kommun och förs 
(1 415 inv), Tärna kommun omfattande Norrby, Tärna, Kumla 
och Kila förs (3 290 inv) samt Västerfärnebo och Fläckebo förs 
i Västerfärnebo kommun (3 052 inv) med Sala kommun. 

10) Den 1.1.1967 införlivades Dingtuna kommun omfattande 
Dingtuna, Lillhärads och Västerås-Barkarö förs (2105 inv), 
Kungsåra kommun omfattande Björksta, Irsta, Kungsåra, Kärr-
bo och Ängsö förs (2 835 inv), Skultuna kommun omfattande 
Harakers, Romfartuna och Skultuna förs (5 385 inv) samt Till-
berga kommun omfattande Hubbo, Sevalla, Tillberga och Tor-
tuna förs (4 916 inv) med Västerås stad. 

11) Den 1.1.1971 förenades Rytterne förs i Kolbäcks kommun 
(779 inv) med Västerås kommun. 

Se även not 1 under Uppsala län. 

Kopparbergs län 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Tyngsjö f d kapellag samt Malungs förs i övrigt i Malungs 
kommun särskiljs i kyrkobokföringshänseende, varför dessa 
områden kan jämställas med kbfd, ehuru något kungl beslut om 
bildande av kbfd inte föreligger. 

2) Skattunge f d kapellag samt Orsa förs i övrigt i Orsa kom
mun särskiljs i kyrkobokföringshänseende, varför dessa om
råden kan jämställas med kbfd, ehuru något kungl beslut om 
bildande av kbfd inte föreligger. 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

3) Den 1.1.1967 införlivades By kommun och förs omfattande 
By och Horndals kbfd (4 305 inv), Folkärna kommun omfat
tande Folkärna kbfd och del av Krylbo kbfd (4 712 inv), Gryt
näs kommun och förs (4 916 inv) samt Krylbo köping omfattan
de del av Krylbo kbfd (4 747 inv) med Avesta stad. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Stora Tuna kommun omfattande 
Torsångs förs och Stora Tuna kbfd (13 979 inv) med Borlänge 
kommun. 

5) Den 1.1.1967 införlivades Stora Kopparbergs kommun om
fattande Aspeboda förs och Grycksbo och Stora Kopparbergs 
kbfd (10 918 inv) samt Vika kommun omfattande Hosjö och 
Vika förs (3 774 inv) med Falu stad. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Bjursås kommun och förs (3 382 
inv), Envikens kommun och förs (1 857 inv), Sundborns kom
mun och förs (1 927 inv) samt Svärdsjö kommun omfattande 
Svärdsjö och Svartnäs förs (4 527 inv) med Falu kommun. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Flöda kommun och förs (2 168 
inv) med Gagnefs kommun. 

8) Den 1.1.1967 införlivades Hedemora landskommun omfat
tande Garpenbergs och del av Hedemora förs (6 564 inv) samt 
Husby kommun och förs omfattande Husby, Långshyttans och 
Stjärnsunds kbfd (4 903 inv) med Hedemora stad. 

9) Den 1.1.1968 förenades inom Hedemora stad Stjärnsunds 
kbfd (462 inv) med Husby kbfd. 

10) Den 1.1.1969 överflyttades från Hedemora stad och Hede
mora förs ett obebott område med en areal av 0,02 km2, allt 
land, till Norbergs köping och förs i Västmanlands län. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Grangärde kommun omfattande 
Grängesbergs och Grangärde förs (10152 inv) samt Säfsnäs 
kommun och förs (1 759 inv) med Ludvika kommun. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Lima kommun och förs omfat
tande Lima och Rörbäcksnäs kbfd (2 066 inv) samt Transtrands 
kommun och förs (1 541 inv) med Malungs kommun. 

13) Den 1.1.1971 införlivades Solleröns kommun och förs 
(1 468 inv), Venjans kommun och förs omfattande Söromsjöns 
och Venjans kbfd (1 022 inv) samt Våmhus kommun och förs 
(1 220 inv) med Mora kommun. 

14) Den 1.1.1967 införlivades Norrbärke kommun omfattande 
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del av Norrbärke förs (4 952 inv) med Smedjebackens köping. 
15) Den 1.1.1971 införlivades Gustafs kommun omfattande 

Gustafs och Silvbergs förs (2 646 inv) samt Stora Skedvi kom
mun och förs (2 391 inv) med Säters kommun. 

16) Den 1.1.1970 sammanlades inom Söderbärke kommun 
Malingsbo förs (252 inv) med Söderbärke förs. 

17) Den 1.1.1971 förenades Järna kommun och förs omfattan
de Järna och Vansbro kbfd med 6 390 inv, Nås kommun och 
förs med 1 373 inv samt Äppelbo kommun och förs med 1 265 
inv till en kommun, benämnd Vansbro. 

18) Den 1.1.1971 införlivades Idre kommun och förs (1 465 
inv) samt Särna kommun och förs (1 621 inv) med Älvdalens 
kommun. 

Gävleborgs lan 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Katrinebergs f d kapellag, Annefors f d kapellag samt Boll
näs förs i övrigt i Bollnäs kommun särskiljs i kyrkobokförings
hänseende, varför dessa områden kan jämställas med kbfd, 
ehuru något kungl beslut om bildande av kbfd inte föreligger. 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

2) Den 1.1.1971 sammanlades inom Alfta kommun och förs 
Svabensverks f d kapellag (129 inv) med förs i övrigt. 

3) Den 1.1.1967 överflyttades från Hedesunda kommun och 
förs till Valbo kommun och förs ett obebott område med en 
areal av 0,01 km2, allt land. 

4) Den 1.1.1969 införlivades Hamrånge kommun och förs 
(4 467 inv), Hedesunda kommun och förs (2 874 inv) samt Hille 
kommun och förs (4 154 inv) med Gävle stad. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Valbo kommun och förs (11076 
inv) med Gävle kommun. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Torsåkers kommun och förs 
(2 880 inv) med Hofors kommun. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Bjuråkers kommun omfattande 
Bjuråkers och Norrbo förs (3 420 inv), Delsbo kommun och förs 
(4 346 inv), Forsa kommun omfattande Forsa och Högs förs 
(4 366 inv) samt Iggesunds kommun omfattande Njutångers, 
Nianfors och Enångers förs (7 428 inv) med Hudiksvalls kom
mun. 

8) Den 1.1.1971 införlivades Färila kommun omfattande 
Färila och Kårböle förs (4713 inv), Järvsö kommun och förs 
(4 433 inv), Los kommun omfattande Hamra och Los förs (1 969 
inv) samt Ramsjö kommun och förs (948 inv) med Ljusdals 
kommun. 

9) Den 1.1.1971 förenades Lingbo förs i Skogs kommun (750 
inv) med Ockelbo kommun. 

10) Den 1.1.1967 överflyttades från Ovansjö kommun och förs 

till Sandvikens stad och förs ett område med en areal av 5,10 
km2, varav 5,05 km2 land, och 12 inv samt i motsatt riktning ett 
obebott område med en areal av 0,01 kms, allt land. 

11) Den 1.1.1971 införlivades Järbo kommun och förs (2 709 
inv), Ovansjö kommun omfattande del av Ovansjö förs (7 165 
inv), Storviks kommun omfattande del av Ovansjö förs (2 447 
inv), Arsunda kommun och förs (1 984 inv) samt österfärnebo 
kommun och förs (1 871 inv) med Sandvikens kommun. 

12) Den 1.1.1971 införlivades Norrala kommun omfattande 
Trönö och Norrala förs (3 747 inv), Soderala kommun omfattan
de Ljusne, Soderala, Bergviks och Mo förs (12 868 inv) samt 
Skogs förs i Skogs kommun (1 361 inv) med Söderhamns kom
mun. 

Västernorrlands län 

Oregelbundenheter i indelningen 

1) Gålsjö f d bruksförs samt Boteå förs i övrigt i Boteå kom
mun särskiljs i kyrkobokföringshänseende, varför dessa områ
den kan jämställas med kbfd, ehuru något kungl beslut om bil
dande av kbfd inte föreligger. 

Förändringar efter den I januari 1966 

2) Den 1.1.1967 införlivades Tåsjö kommun och förs (3 504 
inv) med Fjällsjö kommun. 

3) Den 1.1.1969 införlivades Högsjö kommun och förs (2 734 
inv) samt Säbrå kommun omfattande Hemsö, Häggdångers, 
Stigsjö, Säbrå och Viksjö förs (7 534 inv) med Härnösands stad. 

4) Den 1.1.1968 överflyttades från Matfors kommun och Tuna 
förs till Sundsvalls stad och Selångers förs ett område med en 
areal av 0,37 km2, allt land, och 9 inv. 

5) Den 1.1.1971 införlivades Helgums kommun och förs (1 281 
inv), Junsele kommun och förs (2 582 inv), Långsele kommun 
omfattande Graninge och Långsele förs (4 253 inv), Resele 
kommun omfattande Eds och Resele förs (2 038 inv) samt Ådals-
Lidens kommun och förs (1 976 inv) med Sollefteå kommun. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Hässjö kommun omfattande 
Ljustorps, Hässjö och Tynderö förs (4 614 inv) med Timrå kom
mun. 

7) Den 1.1.1971 införlivades Borgsjö kommun och kbfd (2 928 
inv), Haverö kommun och förs (1 781 inv) samt Torps kommun 
och förs (6 385 inv) med Ange kommun. 

8) Den 1.1.1971 införlivades Anundsjö kommun omfattande 
Anundsjö förs med Anundsjö och Solbergs kbfd samt Skorpeds 
förs (7 796 inv), Björna kommun och förs (2 522 inv), Gideå 
kommun och förs (1 619 inv), Grundsunda kommun och förs 
(4 189 inv), Nätra kommun omfattande Sidensjö och Nätra förs 
(7 187 inv), Själevads kommun omfattande Själevads och Mo 
förs (19 252 inv) samt Trehörningsjö kommun och förs (1025 
inv) med örnsköldsviks kommun. 
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Jämtlands län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1971 införlivades Ovikens kommun omfattande 
Ovikens och Myssjö förs (2 124 inv), Rätans kommun och förs 
(1 403 inv), övre Ljungadalens kommun omfattande Storsjö, 
Asarne och Klövsjö förs (2 169 inv) samt Hackas förs i Mackas 
kommun (1 192 inv) med Bergs kommun. 

2) Den 1.1.1969 införlivades Hotagens kommun och förs 
(794 inv) med Föllinge kommun. 

3) Den 1.1.1967 införlivades Svegs landskommun omfattande 
Linsell, Älvros samt del av Svegs förs (2 905 inv) med Svegs 
köping. 

4) Den 1.1.1971 införlivades Brunflo kommun omfattande 
Lockne, Marieby och Brunflo förs (6 226 inv), Frösö kommun 
och förs (9 700 inv), Lits kommun omfattande Kyrkas, Lits och 
Häggenås förs (4 078 inv) samt Näs och Sunne förs i Hackas 
kommun (1 816 inv) och Norderö förs i Hallens kommun (198 
inv) med Östersunds kommun. 

Västerbottens län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 överflyttades från Holmsunds köping och förs 
till Umeå stad och stadsförs ett obebott område med en areal av 
0,48 km2, varav 0,05 km2 land. 

2) Den 1.1.1968 överflyttades från Lycksele landskommun och 
förs till Örträsks kommun och förs ett obebott område med en 
areal av 0,02 km2, allt land. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Lycksele förutvarande lands
kommun omfattande Björksele och del av Lycksele förs (6 798 
inv) samt örträsks kommun och förs (895 inv) med Lycksele 
kommun. 

4) Den 1.1.1967 införlivades Bureå kommun och förs (4 557 
inv), Byske kommun omfattande Byske och Fàllfors förs (6 789 
inv), Jörns kommun och förs (4 202 inv) samt Skellefteå lands
kommun omfattande Skellefteå landsförs, Bolidens och Kåge
dalens förs (21 105 inv) med Skellefteå stad. 

5) Den 1.1.1971 överflyttades till Skellefteå kommun och 
Byske förs ett obebott område med en areal av 4,62 km2, varav 
4,32 km2 land, från Piteå kommun och Piteå stadsförs i Norr
bottens län. 

6) Den 1.1.1971 förenades Stensele kommun och förs omfat
tande Stensele och Umnäs kbfd med 6 802 inv samt Tärna kom
mun och förs med 1 966 inv till en kommun, benämnd Stor-
uman. 

7) Den 1.1.1970 överflyttades inom Umeå stad från Umeå 
landsförs till Umeå stadsförs ett område med en areal av 20,80 
km2, varav 18,40 km2 land, och 175 inv. 

8) Den 1.1.1971 bildades Alidhems förs med en areal av 38,95 
km2, varav 32,32 km2 land, och 11 906 inv genom utbrytning ur 
Umeå stadsförs. 

9) Från den 1.1.1969 benämns Degerfors kommun Vindeln. 
10) Från den 1.1.1970 benämns Degerfors förs Vindeln. 
11) Den 1.1.1971 införlivades Vännäs förutvarande landskom

mun och kbfd (3 978 inv) med Vännäs kommun. 

Norrbottens län 

Förändringar efter den 1 januari 1966 

1) Den 1.1.1967 införlivades överluleå kommun omfattande 
del av Överluleå förs (8 844 inv) och Gunnarsbyns förs i Råneå 
kommun (1 590 inv) med Bodens stad. 

2) Den 1.1.1970 överflyttades från Bodens stad och Gunnars
byns förs till Luleå stad och Råneå förs ett obebott område med 
en areal av 23,30 km2, allt land, samt i motsatt riktning ett obe
bott område med en areal av 0,22 km2, varav 0,21 km2 land. 

3) Den 1.1.1971 införlivades Edefors kommun och förs (2 549 
inv) med Bodens kommun. 

4) Den 1.1.1967 införlivades Karl Gustavs kommun och förs 
(2 366 inv) samt Nedertorneå kommun omfattande Nedertorneå 
och Seskarö kbfd (3 151 inv) med Haparanda stad. 

5) Den 1.1.1967 förenades Nederkalix kommun och förs med 
14 825 inv samt Tore kommun och förs omfattande Morjärvs 
och Tore kbfd med 3 534 inv till en kommun, benämnd Kalix. 

6) Den 1.1.1971 införlivades Karesuando kommun och förs 
(1 293 inv) med Kiruna kommun. 

7) Den 1.1.1969 införlivades Nederluleå kommun och förs 
(15 343 inv) samt Råneå kommun och förs (4 690 inv) med 
Luleå stad. 

8) Den 1.1.1971 införlivades Junosuando kommun och förs 
(1 395 inv), Korpilombolo kommun och förs (2 659 inv) samt 
Tärendö kommun och förs (1813 inv) med Pajala kommun. 
Samtidigt upplöstes inom Pajala förs Kaunisvaara och Pajala 
kbfd. 

9) Den 1.1.1967 införlivades Hortlax kommun och förs (4 515 
inv), Norrfjärdens kommun och förs (3 754 inv) samt Piteå 
landskommun och landsförs omfattande Markbygdens och 
Piteå kbfd (14 511 inv) med Piteå stad. 

10) Den 1.1.1971 överflyttades från Piteå kommun och Piteå 
stadsförs ett obebott område med en areal av 4,62 km2, varav 
4,32 km2 land, till Skellefteå kommun och Byske förs i Väster
bottens län. 

11) Den 1.1.1969 införlivades Älvsby kommun omfattande del 
av Älvsby förs (4 695 inv) med Älvsbyns köping. 

12) Den 1.1.1969 införlivades Hietaniemi kommun och förs 
(1 899 inv) med Övertorneå kommun. 
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Kommunblockens omfattning 

Extent of co-operating communes 

Län 
Kommunblock 

Stockholms län 

Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Gustavsberg 
Haninge 
Huddinge 
Järfälla 
Lidingö 
Nacka 
Norrtälje 
Nynäshamn 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna/Sundbyberg 
Stockholm 
Södertälje 

Tyresö 
Täby 
Upplands-Bro 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Vaxholm/Österåker 

Uppsala län 

Enköping 
Tierp 

Uppsala 

Älvkarleby 
Östhammar 

Södermanlands län 

Eskilstuna 
Flen 
Katrineholm 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Botkyrka 
Danderyd 
Ekerö 
Djurö, Gustavsberg, Värmdö 
Haninge 
Huddinge 
Järfälla 
Lidingö 
Nacka 
Norrtälje 
Nynäshamn, Sorunda, Ösmo 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna, Sundbyberg 
Stockholm 
Salem, Södertälje samt i Södermanlands län 
Daga, Gnesta, Nyköping del (Torsåkers 
förs), Trosa och Vagnhärad 
Tyresö 
Täby 
Upplands-Bro 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Vaxholm, Österåker 

Enköping, Håbo 
Hållnäs, Söderfors, Tierp, Tierpsbygden, 
Vendel, Västland, österlövsta 
Oland del (Rasbo, Rasbokils, Stavby och 
Tuna förs), Uppsala 
Älvkarleby 
Dannemora, Oland del (Alunda, Ekeby och 
Skäfthammars förs), Östhammar 

Eskilstuna 
Flen 
Katrineholm 

Län 
Kommunblock 

Nyköping 

Oxelösund 
Strängnäs 
Vingåker 

Östergötlands län 

Boxholm 
Finspång 
Kisa 
Linköping 
Mjölby 
Motala 
Norrköping 
Söderköping 
Valdemarsvik 
Ydre 
Åtvidaberg 
Ödeshög 

Jönköpings län 
Aneby 
Eksjö 
Gislaved 

Gnosjö 
Hyltebruk 
Jönköping 
Nässjö 
Sävsjö 
Tranås 
Vaggeryd 
Vetlanda 
Värnamo 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.2571) 

Nyköping del (Bergshammars, Bogsta, 
Bälinge, Barbo, Hälla, Helgona, Husby-
Oppunda, Kila, Lids, Ludgo, Lunda, 
Lästringe, Nykyrka, Nyköpings östra, 
Ripsa, Runtuna, Råby-Rönö, Sankt Nicolai, 
Spelviks, Stigtomta, Svärta, Sättersta, Tuna, 
Tunabergs, Tystberga och Vrena förs) 
Oxelösund 
Strängnäs 
Vingåker 

Boxholm 
Finspång 
Norra Kinda, Södra Kinda, Västra Kinda 
Linköping 
Mjölby 
Aska, Motala, Tjällmo, Vadstena 
Norrköping, Vikbolandet 
Stegeborg, Söderköping 
Valdemarsvik 
Ydre 
Åtvidaberg 
Ödeshög 

Aneby 
Eksjö 
Anderstorp, Burseryd, Gislaved, Reftele, 
Södra Mo, Villstad 
Gnosjö 
Hylte, Unnaryd samt i Hallands län Torup 
Jönköping 
Nässjö 
Hjälmseryd, Sävsjö 
Tranås 
Vaggeryd 
Vetlanda 
Värnamo 
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Län 
Kommunblock 

Kronobergs län 

Alvesta 
Lessebo 
Ljungby 
Märka ryd 
Tingsryd 
Uppvidinge 
Växjö 
Älmhult 

Kalmar län 

Borgholm 
Emmaboda 
Hultsfred 
Högsby 
Kalmar 
Mönsterås 
Mörbylånga 
Nybro 
Oskarshamn 
Torsås 
Vimmerby 
Västervik 

Gotlands lån 

Gotland 

Blekinge län 

Karlshamn 
Karlskrona 

Olofström 
Ronneby 
Sölvesborg 

Kristianstads län 

Broby 
Bromölla 
Båstad 
Hässleholm 

Klippan 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Alvesta 
Lessebo 
Ljungby 
Markaryd 
Tingsryd 
Uppvidinge 
Växjö 
Älmhult 

Borgholm, Ölands-Åkerbo 
Emmaboda 
Hultsfred 
Högsby 
Kalmar 
Fliseryd, Mönsterås, Ålem 
Mörbylånga, Torslunda 
Nybro 
Oskarshamn 
Torsås 
Vimmerby 
Västervik 

Gotland 

Karlshamn 
Fridlevstad, Hasslö, Jämjö, Karlskrona, 
Nättraby, Rödeby 
Olofström 
Ronneby 
Sölvesborg 

Broby, Glimåkra, Hjärsås, Knislinge 
Bromölla, Näsum 
Båstad 
Bjärnum, Hässleholm, Hästveda, Sösdala, 
Tyringe, Vinslöv, Vinslövs centralkommun, 
Vittsjö del (Verums och Vittsjö förs) 
Klippan, Riseberga, östra Ljungby del 
(Kallna och östra Ljungby förs) 

Län 
Kommunblock 

Kristianstad 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 
Tomelilla 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Malmöhus län 

Bjuv 
Eslöv 
Helsingborg 
Höganäs 
Hörby 

Höör 
Kävlinge 
Landskrona 
Lomma 
Lund 

Malmö 

Sjöbo 

Skurup 
Svalöv 
Trelleborg 
Vellinge 

Ystad 

Hallands län 

Falkenberg 
Halmstad 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Degeberga, Kristianstad, Oppmanna och 
Vånga, Tollarp 
Loshult, Osby, Vittsjö del (Visseltofta förs), 
Örkened 
Perstorp 
Kivik, Simrishamn 
Tomelilla 
Kvidinge, Åstorp 
Ängelholm, Östra Ljungby del (össjö förs) 
Örkelljunga 

Billesholm, Bjuv, Ekeby 
Eslöv 
Helsingborg 
Höganäs 
Bjärsjölagård del (Västerstads och Östraby 
förs), Hörby 
Höör 
Kävlinge, Löddeköpinge 
Härslöv, Landskrona 
Lomma 
Dalby, Genarp, Lund, Staffanstorp del 
(Bjällerups, Esarps, Knästorps, Kyrkhed-
dinge, Staffanstorps och Uppåkra förs), 
Södra Sandby, Veberöd 
Bara, Burlöv, Malmö, Månstorp del 
(Törringe och Västra Kärrstorps förs), 
Staffanstorp del (Görslövs, Mölleberga, 
Särslövs och Tottarps förs), Svedala 
Bjärsjölagård del (Östra Kärrstorps och 
Öveds förs), Blentarp, Sjöbo, Vollsjö, 
Östra Färs 
Skurup 
Svalöv 
Trelleborg 
Månstorp del (Arrie, Mellan-Grevie, 
Södra Åkarps, Västra Ingelstads och 
Östra Grevie förs), Rang, Skanör med 
Falsterbo, Vellinge 
Ystad 

Falkenberg 
Eldsberga, Enslöv, Getinge, Halmstad, 
Harplinge, Kvibille, Oskarström, Söndrum 
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Län 
Kommunblock 

Kungsbacka 
Laholm 

Varberg 

Göteborgs och 
Bohus län 

Gravarne 
Göteborg 
Härryda 
Kungälv 
Lysekil 
Munkedal 
Mölndal 
Orust 
Partilie 
Stenungsund 
Strömstad 
Tanum 
Tjörn 
Uddevalla 
Öckerö 

Älvsborgs län 

Alingsås 

Bengtsfors 
Borås 

Färgelanda 
Herrljunga 
Lerum 
Lilla Edet 
Mark 
Mellerud 
Suite 
Svenljunga 
Tranemo 
Trollhättan 
Ulricehamn 

Vårgårda 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Fjärås, Kungsbacka, Löftadalen, Onsala 
Hishult, Knäred, Laholm, Ränneslöv, 
Veinge 
Varberg 

Smögen, Södra Sotenäs, Tossene 
Askim, Göteborg, Styrsö 
Härryda 
Kungälv 
Lysekil 
Munkedal, Svarteborg, Sörbygden 
Mölndal 
Orust 
Partille 
Stenungsund 
Strömstad 
Tanum 
Tjörn 
Uddevalla 
Öckerö 

Alingsås, Bjärke del (Erska, Långareds, 
Magra och Stora Mellby förs), Hemsjö 
Bengtsfors, Dals-Ed 
Bollebygd, Borås, Dalsjöfors, Fristad, 
Sandhult, Viskafors 
Färgelanda, Högsäter 
Gäsene, Herrljunga 
Lerum 
Lilla Edet 
Mark 
Mellerud 
Nödinge, Skepplanda, Starrkärr 
Svenljunga 
Dalstorp, Tranemo 
Bjärke del (Lagmansereds förs), Trollhättan 
Hökerum, Redväg del (Blidsbergs, Böne, 
Dalums, Gullereds, Humla, Hössna, Knatte, 
Kölaby, Kölingareds, Liareds, Strängsereds 
och Timmeie förs), Ulricehamn, Åsunden 
Vårgårda 

Län 
Kommunblock 

Vänersborg 

Åmål 

Skaraborgs län 

Falköping 

Grästorp 
Gullspång 
Götene 
Habo 

Hjo 

Karlsborg 
Lidköping 
Mariestad 
Skara 
Skövde 
Tibro 
Tidaholm 

Töreboda 
Vara 

Värmlands län 

Arvika 
Eda 
Filipstad 
Finnskoga-Dalby 
Forshaga 
Grums 
Hagfors 
Hammarö 
Karlstad 
Kil 
Kristinehamn 
Kyrkheden 
Munkfors 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Brålanda, Frändefors, Vänersborg, 
Västra Tunhem 
Åmål 

Dimbo del (Skörstorps förs), Falköping, 
Frökind, Gudhem, Stenstorp, Vartofta, 
Vilske samt i Älvsborgs län Redväg del 
(Fivlereds, Norra Åsarps, Smula och 
Solberga förs) 
Grästorp 
Gullspång 
Götene 
Fågelås del (Brandstorps förs), Habo, 
Mullsjö 
Fröjered del (Fridene och Korsberga förs), 
Fågelås del (Norra Fågelås och Södra 
Fågelås förs), Hjo 
Karlsborg 
Lidköping 
Mariestad 
Skara 
Skövde 
Tibro 
Dimbo del (Acklinga, Dimbo, Hångsdala, 
Hömbs, Kungslena, Kymbo, Ottravads, 
Suntaks, Valstads, Varvs, Vättaks, och 
Östra Gerums förs), Fröjered del (Fröjereds 
förs), Hökensås, Tidaholm 
Töreboda 
Essunga, Kvänum, Larv, Vara 

Arvika 
Eda 
Filipstad 
Finnskoga-Dalby 
Forshaga, Ullerud 
Grums 
Gustav Adolf, Hagfors, Norra Råda 
Hammarö 
Karlstad 
Kil 
Kristinehamn 
Ekshärad, Norra Ny 
Munkfors 
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Län 
Kommunblock 

Storfors 
Sunne 
Säffle 
Torsby 
Årjäng 

Örebro län 

Askersund 
Degerfors 
Hallsberg 
Hällefors 
Karlskoga 
Kumla 
Laxå 
Lindesberg 
Ljusnarsberg 
Nora 
Örebro 

Västmanlands län 

Arboga 

Fagersta 
Hallstahammar 
Heby 
Kungsör 
Köping 
Norberg 
Sala 
Skinnskatteberg 
Surahammar 
Västerås 

Kopparbergs län 

Avesta 
Borlänge 
Falun 
Gagnef 
Hedemora 
Leksand 
Ludvika 
Malung 
Mora 
Orsa 
Rättvik 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Storfors 
Sunne 
Saffle 
Torsby 
Töcksmark, Årjäng 

Askersund 
Degerfors 
Hallsberg 
Hällefors 
Karlskoga 
Kumla 
Laxå 
Lindesberg 
Ljusnarsberg 
Nora 
Glanshammar del (Glanshammars, Lill-
kyrka, Rinkaby och ödeby förs), Örebro 

Arboga samt i Örebro län Glanshammar del 
(Götlunda förs) 
Fagersta 
Hallstahammar 
Heby 
Kungsör 
Köping 
Norberg 
Sala 
Skinnskatteberg 
Surahammar 
Västerås 

Avesta 
Borlänge 
Falun 
Gagnef 
Hedemora 
Leksand, Siljansnäs, Ål 
Ludvika 
Malung 
Mora 
Ore, Orsa 
Rättvik 

Lan 
Kommunblock 

Smedjebacken 
Säter 
Vansbro 
Älvdalen 

Gävleborgs län 

Bergsjö 
Bollnäs 
Gävle 
Hofors 
Hudiksvall 
Ljusdal 
Ockelbo 
Ovanåker 
Sandviken 
Söderhamn 

Västernorrlands län 

Härnösand 
Kramfors 

Sollefteå 

Sundsvall 

Timrå 
Ange 
Örnsköldsvik 

Jämtlands län 

Berg 
Bräcke 
Hammarstrand 
Järpen 
Krokom 
Strömsund 

Sveg 
Östersund 

Västerbottens län 
Lycksele 
Nordmaling 
Norsjö 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Smedjebacken, Söderbärke 
Säter 
Vansbro 
Älvdalen 

Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela 
Alfta, Arbrå, Bollnäs, Hanebo, Rengsjö 
Gävle 
Hofors 
Hudiksvall 
Ljusdal 
Ockelbo 
Ovanåker 
Sandviken 
Söderhamn 

Härnösand 
Bjärtrå, Boteå del (Styrnäs förs), Kramfors, 
Noraström, Nordingrå, Ullånger, 
Ytterlännäs 
Boteå del (Boteå, Sånga och Överlännäs 
förs), Ramsele, Sollefteå 
Indals-Liden, Matfors, Njurunda, Stöde, 
Sundsvall 
Timrå 
Ange 
Örnsköldsvik 

Berg 
Bräcke, Kälarne, Revsund 
Fors, Ragunda, Stugun 
Hallen, Kall, Mörsil, Undersåker, Åre 
Alsen, Föllinge, Offerdal, Rödön 
Frostviken, Hammerdal, Ström samt 
i Västernorrlands län Fjällsjö 
Hede, Högdal, Lillhärdal, Sveg, Tännäs 
Östersund 

Lycksele 
Nordmaling 
Mala, Norsjö 
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Län 
Kommunblock 

Robertsfors 
Skellefteå 
Sorsele 
Storuman 
Umeå 

Vilhelmina 
Vindeln 
Vännäs 
Åsele 

Norrbottens län 

Arjeplog 
Arvidsjaur 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Bygdeå, Nysätra 
Burträsk, Lövånger, Skellefteå 
Sorsele 
Storuman 
Holmsund, Holmön, Hörnefors, Savar, 
Umeå 
Vilhelmina 
Vindeln 
Bjurholm, Vännäs 
Dorotea, Fredrika, Åsele 

Arjeplog 
Arvidsjaur 

Län 
Kommunblock 

Boden 
Gällivare 
Haparanda 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Luleå 
Pajala 
Piteå 
Älvsbyn 
Överkalix 
Övertorneå 

I kommunblocken ingående kommuner 
och delar av kommuner 
(enligt indelningen 1.1.1971) 

Boden 
Gällivare 
Haparanda 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Luleå 
Pajala 
Piteå 
Älvsbyn 
Överkalix 
Övertorneå 

Utkom från trycket den 31 januari 1972 
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