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Företal 

Å
r 1747 utarbetades inom riksdagen, i samverkan med kungl. vetenskaps

akademien, en plan för organisation av en svensk befolkningsstatistik och 

för upprättande av det s. k. tabellverket. Förslaget godkändes av Kungl. 

Maj:t den 3 februari 1748. Alltsedan år 1749 äger därmed Sverige ensamt i 

världen en obruten årsserie av befolkningsstatistiska data. 

Med innevarande år sträcker sig alltså den svenska befolkningsstatistiken 

över en tidrymd av 200 år. Med föreliggande minnesskrift, som utgives med 

tillstånd av Kungl. Maj:t, har statistiska centralbyrån velat hugfästa detta 

jubileum. Det närmare syftet med densamma och dess innehåll kunna i 

korthet angivas vara följande. 

Professor C.-E. Quensel diskuterar i en första uppsats tillförHlligheten i 

do äldsta befintliga befolkningsdata. 

För att göra tabellverkets hittills icke publicerade primärtabeller till be

folkningens fördelning på yrkesgrupper och socialklasser (»stånd och vill

kor») under åren 1751—1855 lättare tillgängliga för forskare, framläggas 

dessa uppgifter i ett antal tabeller för hela riket och de särskilda länen. 

Arbetet med redigeringen av tabellerna har letts av bibliotekarien, fil. lic. 

Yngve Fritzell, som även författat den därtill hörande redogörelsen för det 

svenska tabellverket och dess ståndstabell samt do förklarande anmärk

ningarna. 

Vidare framläggas i två tabeller uppgifter om skörden, länsvis, åren 1802 

—1820 samt antalet husdjur och arealen öppen jord, länsvis, åren 1805, 1810, 

1815 och 1820, utarbetade av byråchefen, fil. dr J. Sjöstrand på grundval av 

det i tabellverket för nämnda år bevarade jordbruksstatistiska materialet. 

Byråchefen Sjöstrand har även författat den härtill anslutna textredogörelsen. 

Slutligen har amanuensen, fil. mag. Siri Söderman sammanställt en för

teckning på viktigare tryckt och otryckt källmaterial och litteratur till det 

svenska tabellverket. 
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Till do delar «av det föreliggande arbetet, som kunna antagas vara av in
tresse för en internationell publik, ha fogats översättningar eller samman
fattande redogörelser på franska. 

Till ovan nämnda medarbetare likaväl som till professor emeritus E. F. 
Hecksclier, vilken lämnat värdefulla råd vid arbetets planläggning, framför 
jag härmed ämbetsverkets tack. Ett tack riktar jag också till Statens sam
hällsvetenskapliga forskningsråd, som genom ett frikostigt anslag möjliggjort 
sammanställningen av tabellverkets uppgifter om stånd och villkor. 

.Stockholm i november 194!). 

ERNST HÖI.TEK. 











Tillförlitligheten i de äldsta befintliga 
befolkningsdata 

Av C.-E. Quensel. 

M ed anledning av 200-årsminnet av befolkningsstatistikens grundläggning i 

JLlXSverige blev undertecknad anmodad att verkställa ett studium av de be

folkningsstatistiska data för den första tjugofemårsperioden. De bevarade be

folkningsstatistiska tabellerna för länen ha icke utnyttjats för den demografiska 

forskningen annat än i enstaka undantagsfall. Under förberedelserna för detta 

arbete framgick det emellertid att man måste underkasta det bevarade mate

rialet en mycket kritisk och grundlig granskning innan man kunde ingå j)å 

alltför vittgående studier av den regionala variationen för skilda demografiska 

data. Den samstämmighet och relativt goda överensstämmelse mellan olika 

data, som framträder vid ett betraktande av rikssiffrorna enbart, försvinner 

delvis vid en penetrering av materialet för de enskilda länen eller ännu mindre 

områden. Ett verkligt givande studium kan knappast påbörjas förrän man 

län för län, år för år, genomgått ännu bevarat tabellmaterial för församlingarna 

och kontrakten och härigenom uppspårat och korrigerat eventuella uppenbara 

felaktigheter. Efterföljande sidor må belysa de erfarenheter undertecknad 

gjort, andra som vägledning. 

Dessa sidor må icke betraktas som en nedvärdering av det arbete, som de 

framsynta grundarna av den första befolkningsstatistiken i Sverige nedlagt. 

Den tiden ställde icke samma resurser till förfogande som nutiden och på 

några erfarenheter från annat håll kunde de icke bygga. Om an åtskilliga 

felaktigheter kunna påvisas, mestadels till följd av bristande intresse på 

lokalt håll, stå dock resultaten trots allt på en sådan nivå som först långt 

senare uppnåtts på annat håll. 

Den befolkningsstatistik, som år 1749 grundades i Sverige, kännetecknades 

av en fullständig decentralisering av bearbetningen. Kyrkoherden i varje för

samling skulle upprätta dels periodiskt återkommande tabeller över folkmäng-
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dens fördelning efter kön och ålder samt efter yrke (stånd)1), dels årliga tabeller 

över födda (döpta), döda (jordfasta eller begravna) och vigda. Dessa tabeller 

för de enskilda socknarna adderades kontraktsvis till prosteritabeller, därefter 

till länstabeller (stiftstabeller)2) och slutligen till en rikstabell3). 

Ehuru planläggningen teoretiskt'sett var fullgod, blev det praktiska utföran

det med hänsyn till dåtidens resurser influerat av ett flertal olika felkällor, 

och bl. a. förefinnas inga möjligheter till kontroll av sockentabellerna, ehuru 

decentraliseringen av tabellupprättandet borde förutsatt en ingående kontroll 

av sockentabellerna, vilken i första hand skulle åvila dem som hade att verk

ställa den första summeringen till kontraktstabeller, men vilkas intresse för 

uppgiften ofta var svalt. 

Under hela 1700-talet märkes i alla diskussioner om »tabellverkets» fort

bestånd en mer eller mindre maskerad ovilja mot detta arbete från åtskilliga 

av kyrkobokförarna, och de sista årtiondena av 1700-talet erbjuder en tillbaka

gång, till dess vid sekelskiftet en förändring till det bättre inträdde. Om än 

Elvins må nämnas som en av de främsta tillskyndarna och AVargentin må 

nämnas som den, som först använde resultaten för vetenskapliga studier och 

spred kännedom om det i utlandet, torde väl Nicander ha äran av att ha upp 

bringat tabellverket ur dess lägervall efter Wargentins död och bragt det till 

större fulländning och infört de kontrollmetoder, utan vilka man näppeligen 

skulle haft möjlighet att kontrollera de lokala tabellernas rimlighet. Från och 

med år 1802 infördes nämligen den metoden, att i kontraktstabellerna skulle 

angivas vissa mera summariska data för de i kontraktet ingående enskilda för

samlingarna, och från år 1792 skulle prosteritabellerna direkt insändas till 

högsta myndighet, tabellkommissionen4). 

Dessa olika församlings-, kontrakts- och länstabeller bilda ett enastående 

material, eftersom här enligt planen skulle finnas tabeller för Sveriges (in

klusive Finlands) samtliga församlingar. Tyvärr har en del av detta material 

under tidernas lopp gått förlorat. Endast länstabellerna (stiftstabellerna) 

kommo under 1700-talet den centrala ledningen tillhanda, och av dessa sak

nas åtskilliga, medan andra föreligga i bristfälligt skick. Församlingstabel-

' ) Ursprungligen avsedda att vara årliga blevo folkmängdstabellerna etter år 1751 återkom
mande med treårigt mellanrum till och med år 1775, därefter med fem års mellanrum till och 
med år 1855. 

2) Länsindelningen tillämpades 1749—1773. Stiftsindelningen tillämpades 1774—1791. 
») Hur dessa tabeller äro utformade framgår av t. ex. avbildningar i denna publikation (före s.9) 

samt i O. Grönlund, Pehr Wargentin och befolkningsstatistiken, Stockholm 1946. 
4) För en noggrann redogörelse över det svenska tabellverkets uppkomst och utveckling 

hänvisas till Arosenius, Bidrag till det svenska tabellverkets historia, Stockho'm 1928, och 
Grönlund, a. a. 
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lerna och kontraktstabellerna (prosteritabellerna) förvarades efter verkställd 

summering på de ursprungliga expeditionerna och ha sedermera överlämnats 

till de olika landsarkiven5). 

Av bevarade folkmängdstabeller för riket eller för länen finnas för det 

första året, 1749, blott tabeller för riket (vartill i detta sammanhang inklu

deras Finland), Stockholms stad (blott totalsiffran utan åldersuppdelning) 

samt Gävleborgs län. För år 1751 finnas uppgifterna däremot mera fullstän

digt, ehuru t. ex. tabellerna för vart och ett av de finska länen saknas, fiistän 

en tabell för hela Finland finnes. Därefter äro do relativt kompletta med en

staka luckor. 

I tabell 1 a redovisas totalfolkmängden enligt de ännu bevarade tabellerna, 

och härvid framgår i viss mån vilka ofullständigheter, som vidlåda materialet. 

Som exempel på de brister och luckor, som förefunnos under den första 

tiden, kan sålunda nämnas, att för Stockholms stad förefinnes först år 1754 

en fördelning efter kön och ålder och att för åren 1749, 1750 och 1751 redo

visas blott siffror efter kön och civilstånd och att garnisonen medräknades 

blott från och med år 1757. De första »officiella» åldersfördelningarna för 

Sverige före år 1754 inkludera därför icke Stockholms stad. För Blekinge län 

märkes också en lucka, i det Karlskrona först från och med år 1772 ingår i 

materialet. 

Med hänsyn till den tidens syn på hithörande saker behandlades resultaten, 

i vad det gällde folkmängdens storlek, med stor sekretess och återgåvos till 

en början icke i tryck. I arbeten från "VVargentins hand finnas-emellertid ett 

flertal data bevarade, som fylla vissa luckor i de ännu tillgängliga tabellerna 

för länen. Dessa arbeten visa också, att möjligheten till icke obetydliga fel 

i slutsiffrorna varit klar för vederbörande och vissa orimligheter ha rättats. 

I dessa arbeten redovisas enbart totalsiffror, medan däremot åldersfördel

ningar för de enskilda länen icke återgivits, och vid ett studium av befolk

ningsförhållandena i detalj är man hänvisad till de ännu bevarade tabellerna. 

Primärmaterialet, i vad det gäller landet och de olika länssiffrorna, ha seder

mera underkastats en granskning och komplettering, och de erhållna resul

taten ha sedan, vad gäller länens totala folkmängd, publicerats i Statistisk 

Tidskrift för olika år. En utförligare publicering av rikssiffrorna och där

vid bl. a. åldersfördelningen har skett i ett bihang till Statistiska Central

byråns underdåniga berättelse för år 187(5, »Några grunddrag av Sveriges be

folkningsstatistik för åren 1748—1875». 

B) Av Statistiska Centralbyrån ba under senare år avskrifter av dessa i vissa detaljer på
börjats. En fullständig förteckning över vad som finnes bevarat för de skilda församlingarna, 
borde utarbetas, och har så också skett för vissa landsarkiv, 
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Dessa rikssiffror, främst åldersfördelningarna, lia sedermera av Gustav 

Snndbärg i dennes studier över befolkningsförhållandena underkastats genom

gripande justeringar och rättelser6), vilka så att säga fått officiell stämpel 

genom att intagas i Statistisk Årsbok. De ojusterade länssiffrorna och läns-

tabellerna ha emellertid icke återgivits i tryck. Några vittgående analyser av 

befolkningsutvecklingen för mindre områden ha ej heller företagits, om än 

de relativa födelsesiffrorna, dödstalen och giftermålstalen ha beräknats. För 

länen äro dessa siffror publicerade i olika årgångar av Statistisk Tidskrift. 

Utförligare och viktigare jämförelser försvåras därav att någon fördelning 

efter ålder och civilstånd i kombination icke förefinnes i den officiella 

statistiken förrän år 1870. Gustav Sundbärgs siffror över antalet ogifta och 

gifta i skilda åldersklasser för hela landet för tidigare år äro efterhandskon

struktioner (vilket ord icke bör tolkas som nedsättande). 

I detta sammanhang får påpekas det beklagliga men ofrånkomliga faktum, 

att vid de successiva adderingarna av sockentabellerna till prosteritabeller 

och dessa till länstabeller, landsförsamlingar och stadsförsamlingar icke skildes 

åt. (Detta blev fallet först från och med år 18027).) Härtill kommer, att de 

ursprungliga tabellerna för Malmö stad och för Göteborgs stad ha förkommit 

helt eller delvis under den första tjugofemårsperioden. Stockholms stads 

siffror äro bristfälliga, och för Karlskrona stad saknas som nämnts uppgifter 

före år 1772. 

Man har med andra ord knappast några möjligheter (frånsett Stockholm) att 

studera olikheterna mellan städer och landsbygd, eftersom de flesta av rikets 

övriga städer vid denna tidpunkt äro obetydliga och mestadels erbjuda inget 

av intresse. 

I anslutning till de i tabell 1 a återgivna folkmängdsdata enligt de ännu 

bevarade tabellerna må det anmärkas, att folkmängdstabellerna innehålla dels 

en fördelning av folkmängden efter ålder, dels en fördelning efter kön och 

civilstånd. De båda fördelningarnas summor stämma ofta icke utan uppvisa 

i ungefär fjärdedelen fall mindre diskrepanser. Till följd härav skilja sig de i 

6) Gustav Snndbärg, Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och kön. Statis
tisk Tidskrift 1903. 

Gustav Sundbärg, Bevölkerungsstalistik Sclnvedens 1750—1900. Stockho'm 1907. 
Jfr Hjalmar Gullberg och Gustav Sundbärg, Folkmängden och folkökningen i Skandinavien 

1815-1880. Statistisk Tidskrift 1882 (suppl.). 
") En vägledning beträffande eventuella olikheter i städernas och landsbygdens utveckling 

framgår dock av vissa data över hushållen i folkräkningstabellerna. I en särskild kolumn 
skulle bl. a. antecknas Hushåll eller matlag i städerna och Hushåll, matlag eller rökar på landet. 
I sammandragstabcllerna för kontrakten och för länen bör viss vägledning om städernas och 
landsbygdens folkmängdstillväxt erhållas i den mån uppgifterna om hushållens antal icke in
fluerats av olika tolkningar av begreppet hushåll. 
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tabell 1 a givna siffrorna stundom något från motsvarande data i Statistisk 

Tidskrift. 

Om man studerar dessa tal och motsvarande korrigerade tal i Statistisk 

Tidskrift, återgivna i tabell 1 b, kan man ställa sig frågande över vissa av de 

företagna kompletteringarna och korrigeringarna. 

De stora hoppen för Jönköpings län i tabell 1 a åren 1757 och 1760 ha i 

Statistisk Tidskrift korrigerats enligt nedanstående: 

Men korrigeringen har varit blott en rät interpolation (utan att detta an

givits i Statistisk Tidskrift). 

Detsamma gäller dock icke för Alisternorrlands län 1754 och 1757, där man 

har följande data: 

Det låga talet för Uppsala län 1754 (man kan ställa sig frågande om icke 

dateringen till 1755 är fel och det ändock rätteligen bör vara år 1754) har 

korrigerats så: 

d. v. s. lineär interpolation har tillgripits. Luckan för Östergötlands län 

1769 har på samma sätt fyllts genom rät interpolation mellan 1766 och 1772. 

Siffrorna för Blekinge län i Statistisk Tidskrift 1766 och 1769 visa en 

alltför jämn stegring. Enligt de ursprungliga siffrorna för år 1760 och 1763 

steg folkmängden med 847 under mellanliggande period, därefter enligt Sta

tistisk Tidskrifts siffror med 690 från år 1763 till 1766 och likaledes med 

690 från år 1766 till 1769. 

Betraktar man på samma sätt siffrorna för vartdera könet eller för antalet 

gifta, erhålles samma bild. Rät interpolation har tillgripits för att fylla ut 

vissa luckor och för att korrigera vissa data utan att någon direkt anteckning 

härom skett. Alltför stor vikt får därför icke tillmätas de publicerade läns-
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Tabell 1 a. Folkmängden i Sveriges olika län 1749—1772 enligt ännu bevarade 
folkräkningstabeller. 
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Tabell 1 b. Folkmängden länsvis enligt uppgifter i Statistisk Tidskrift. 

siffrorna. Betänkligare torde emellertid vara den omständigheten att länsdata 

i övrigt aldrig underkastats någon noggrannare granskning (utöver det att 

korrigering för vissa luckor verkställts) och man har sedan utgått från total

folkmängden som riktig i varje län och beräknat totalfolkmängden i riket 

därifrån. 

Och när man sedan korrigerat åldersfördelningarna så att födelsesiffror 

och siffror för de enskilda åldersgrupperna icke längre uppvisa inadvertenser, 

när man följer de olika generationernas successiva avtagande med stigande 

ålder, har man härvid blott behandlat riket i dess helhet (sedan Finland från-

räknats). Och dock bör man fråga sig, om icke korrigeringen av data för tabell

verkets första decennier egentligen borde börja med data för länen (och 

än mindre områden) och eventuella olikheter och fel däri i görligaste 

mån beaktas och elimineras. Först därefter skulle t. ex. åldersfördelningen 

för hela riket korrigeras. 

Yid studiet av länssiffrorna, såväl folkmängd som förändringar, visa de 
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Tab. 2. Folkmängdssiffrorna för olika kontrakt i Malmöhus län 1749-1772. 

successiva data ofta vissa hopp, och folkmängdsökningen står ej i rimlig pro

portion till den naturliga folkökningen. Försåvitt icke omflyttningen bedÖmes 

som onormalt hög under mellanliggande år, är det ett belägg på uppenbara 

felaktigheter. Klarhet härvid kan knappast vinnas, förrän man går tillbaka 

till mindre områden och därvid studerar kontraktstabellerna i första hand. Om 

därvid tvivelaktigheter förefinnas, måste forskningen föras tillbaka till för

samlingstabellerna. Om möjligt bör ombyte av kyrkobokförare noteras. Ett 

sådant studium försvåras dock av de många luckorna i sockentabell- och kon-

traktstabellmaterialet. 

Som ett uttryck för denna tankegång återgives här ovan (tabell 2) för 

Malmöhus län data över folkmängden för de kontrakt, där tabellerna ännu 

äro bevarade"). Man finner härvid vissa inadvertenser. För Skytts kontrakt 

visa folkmängdssiffrorna för åren 1749 till 1757 god samstämmighet, varefter 

folkmängden sedan går ned med nära 1 000 (utan att den naturliga folkök

ningen ter sig onormal). 1763 är siffran ungefär densamma som år 1760 men 

stiger sedan år 1766 med över 1 600 från 6 138 till 7 778, d. v. s. mer än 25 %. 

e) Folkmängdsdata för Malmöhus län göra d t relativt förtroendefullt intryck, när man följer 

dem i tabell l a . 
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I Torna härad märkes år 1763 en nedgång på närmare 1 000 jämfört med 

kringliggande år. 

I Vemmenhögs kontrakt och även Onsjö kontrakt märkas vissa oregel

bundenheter. 

Summeras de bekanta data för de åtta kontrakten, får man till resultat en 

vacker och jämn utveckling utan några större oregelbundenheter. (Felen ha 

jämnat ut varandra.) Ha sådana oregelbundenheter i de enskilda kontrakten 

observerats och rättelse skett vid summeringen till länstabeller? Vissa in-

advertenser i kontraktssiffrorna kunna mycket väl bero på att något pastorat 

eller någon församling icke medtagits i kontraktstabellen, då den kommit 

prosten för sent tillhanda, men denna saknade tabell kan eventuellt senare ha 

vidarebefordrats till länsstyrelsen och inkluderats i länstabellen0). 

Om så var fallet, skulle differensen mellan länssiffrorna och de här åter

givna siffrorna uppvisa ökning, där prosteritabellerna ha luckor. Differen

serna giva visserligen icke fullständigt klart besked häröver utan uppvisa en 

oregelbunden gång men tala snarast för att ingen korrigering skett utan att 

kontraktstabellernas fel ingå okorrigerade i länstabellema. 

Vid en korrektion för de uppenbara felen bör i Skytts kontrakt åren 1760 

och 1763 tilläggas cirka 1 000 och år 1766 fråndragas cirka 500 och i Torna 

kontrakt tilläggas cirka 800 år 1763. 

I Vemmenhögs kontrakt äro eventuella korrektioner svårare att bedöma, 

men cirka 600 bör tilläggas år 1760 och lika mycket fråndragas år 1763. 

Dessa samtliga korrektioner skulle innebära, att den totala folkmängden 

år 1760 bleve 110 000 (mot 108 400) och år 1763 114 500 (mot 113 300). 

Man får av tabell 2 det bestämda intrycket att folkmängdssiffran år 1751 

är för låg. De områden, vars data ännu äro bevarade, uppvisa en ökning med 

något mer än 1 000 eller något mer än 1 % medan de områden, vars data för

kommit, visa en ökning med mer än 3 000 eller 10 %, och dessa områden visa 

i fortsättningen stagnation. 

I detta sammanhang uppdyker den frågan, om inadvertenserna i folkräk

ningstabellerna gå igen i tabellerna över födda och döda i samma område 

9) För att belysa frågan om ombyte av kontraktsprost haft någon inverkan på tabellföringcn 
må följande år för ombyte av kontraktsprost under tiden 1748—1772 angivas, hämtade ur 
Cavallin,. Lunds Stifts Herdaminnen. Skytts kontrakt 1760 och 1769, Torna kontrakt 1763 och 
1764, Vemmenhögs kontrakt 1757 (1758) och 1769 (1770). I Torna kontrakt sammanfaller den 
enda »orimliga> siffran helt med ombyte av kontraktsprost. I Skytts kontrakt falla de tre 
troligen felbemängda siffrorna för 1760, 1763 och 1766 under samma prost och de starkt varie
rande data i Vemmenhögs kontrakt 1757—1769 synas härröra från en och samma prosts 
ämbetstid. 
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och då särskilt de inadvertenser, som eventuellt kunna bero på att någon 

eller några församlingar icke inkluderats i kontraktstabellen. 

För Skytts kontrakt har man följande serie över födda och döda 1755—1769: 

De stora årliga fluktuationerna försvåra kontrollen av uppgifternas full

ständighet, men möjligheten till en bristfällighet i materialet efter år 1757 är 

icke utesluten. Det är dock icke möjligt att i så fall angiva, vid vilken tidpunkt 

ofullständigheten skulle ha rättats till. För Torna kontrakt kan man för år 1763 

icke utläsa någonting med hänsyn till de stora årliga fluktuationerna. 

Jämföres antalet levande i åldersåret 0—1 år vid folkräkningarna med an

talet födda, minskat med antalet döda i åldersåret 0—1 år, borde möjligheterna 

att upptäcka fel vara större10). 

För de tre kontrakten får man följande sammanställning: 

«) Antalet döda i åldersåret 0—1 år borde härvid uppdelas på två födelseår. Vid en dylik 
omproportionering använde Gustav Sundbärg proportionstalen 80 % resp. 20 %. För ifrågava
rande jämförelse är en dylik omfördelning onödig. 

M) E t t minus utvisar at t folkmängdssiffran ligger under det från antalet födda och. 
antalet döda framräknade. 
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Födelsesiffran för Skytts kontrakt ter sig märkligt hög år 1757. I övrigt 

ge differenserna inget klart besked huruvida även befolkningsrörelsens data 

äro behäftade med motsvarande fel. Man skulle kunna förmoda, att så är 

fallet för Skytts kontrakt år 1760 och Torna kontrakt år 1763, då överens

stämmelsen annars ter sig för god, men klarhet i dessa frågor kan ej vinnas 

på detta sätt. Folkmängdssiffrorna för Vemmenhög åren 1766, 1769 och 1772 

te sig höga även här (jfr tabell 2). 

Det är emellertid naturligt, att tabellerna över födda och döda äro mera 

fullständiga, då deras utarbetande skedde årligen och icke innebar det arbete, 

som folkmängdstabellen förutsatte. 

Tabellerna över folkmängdens förändringar under de enskilda åren omfatta 

som viktigaste data antalet döda efter kön och ålder (i kombination med döds

orsaker) , antalet födda efter kön och äktenskaplig eller utomäktenskaplig börd 

samt antalet vigda och antalet (genom döden) upplösta äktenskap. Vad be

träffar mortalitetstabellen, antalet döda i olika åldersklasser, har åldersindel

ningen 0—1 år, 1—3 år, 3—5 år och därefter indelning i femårsgrupper till-

lämpats. 

Då dessa tabeller till följd av siffrornas ringa storlek voro lättare att upp

rätta, mötte dessa icke samma motstånd och föreligga i säkerligen bättre 

skick än folkmängdstabellerna. Liksom det kan finnas anledning förmoda, att 

föl samlingar utelämnats vid folkräkningarna, kan så också, om än mindre 

troligt, hava skett vid de årliga tabellerna över folkmängdens förändringar. 

Allvarligare är emellertid att uppgifterna i övrigt kunna vara bristfälliga, delvis 

till följd av avsaknad av anvisningar eller otydliga sådana. Icke fullt tydliga 

eller något otillräckliga anvisningar ha säkerligen föranlett brister, som kanske 

mest göra sig påtagliga vid studiet av regionala olikheter för smärre områden. 

Man kan härvid fråga sig, om vederbörande tabellupprättare vid upprättan

det av mortalitetstabellen noggrant uträknat åldern och om icke t. ex. sådana 

som varit nära en gräns felaktigt förts till en högre åldersgrupp. 

Att sådana fel icke äro otänkbara visa exempel från relativt sen tid i svensk 

statistik. 

Från åren 1861—1894 skulle prästerskapet i de årliga nominativa förteck

ningarna över döda, barnaföderskor och vigda angiva åldern, uträknad i hela 

»fyllda» år. Från 1895 tillämpas det systemet, att födelsedata och data för 

händelsen angivas, varefter åldern uträknas centralt. Här finner man då, 

att den äktenskapliga fruktsamheten i åldern 15—20 år vid tidpunkten för 

omläggningen stiger, medan fruktsamheten i övriga åldrar sjunker, vilket 

säkerligen förklaras därav att en del barnaföderskor med verklig ålder strax 
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under 20 år före omläggningen felaktigt angivits som fyllda 20 år. Antalet 

personer i den undre åldersklassen blir därför för lågt, och detta blir särskilt 

märkbart, eftersom frekvensen visar stark stigning med åldern vid ifrågava

rande åldersgräns. I övriga åldersgrupper blir felet av mindre vikt. 

Som illustration härtill gives antalet barnaföderskor med barn i äktenskapet 

i varje ettårsklass upp till 20 års ålder för åren 1890—1894 och för åren 

1895—1899. 

Årliga antalet barnaföderskor med barn i äktenskapet i åldrarna under 20 år 

åren 1890—1894 och 1895—1899. 

I varje enskild åldersklass har antalet barnaföderskor ökat avsevärt, och 

från siffrorna för de enskilda kalenderåren kan man konstatera, att inom var 

och en av de skilda ettårsgrupperna den högsta årssiffran från den förra perio

den konsekvent ligger under den lägsta årssiffran för den senare perioden. 

Det föreligger en tydlig diskontinuitet mellan år 1894 och år 1895, vilket måste 

bero på omläggningen av primärmaterialet. 

Samma företeelse märkes samtidigt i giftermålstalen för de lägsta ålders

grupperna, om än icke så tydligt. 

Mot bakgrunden härav kan man givetvis ställa sig den frågan, om icke för 

tidigare år liknande felaktigheter finnas i åldersfördelningen för de döda och 

att en om än obetydlig förskjutning skett uppåt, vilket bl. a. även kan inne

bära, att antalet dödsfall i åldersklassen 0—1 år blir för lågt angivet och att 

den angivna siffran egentligen betyder antalet avlidna under samma kalender

år som födelseåret113). 

Tabellen över födda betecknades som en tabell över de döpta, och frågan 

är den, om levande födda, som dött innan de erhållit dopet, blivit medräknade 

" a ) Wargentin säger i sin uppsats Mortaliteten i Sverige, Kungl. Vetenskapsakademiens 
handlingar 1766: »Vidare och vad åldren vidkommer, är ej mycken anledning att tvivla, att 
ju de dödas ålder vid avlidandet är i det närmaste rätt utsatt: ty på landet, som hyser största 
delen av vår folkhop, är brukligt att en liten levernesbeskrivning över den döda uppläses på 
predikstolen, samma dag hon begraves, vartill man, så vida ske kan, gör sig underrättad om 
dess födelseår.» 

Här framskymtar möjligheten att åldern vid döden beräknas som skillnaden mellan kalender
år för dödsfallet och kalenderår för födelsen. 
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bland de födda och om sådana jämväl medtagits bland de döda i åldern 0—1 

år. Man kan tänka sig följande möjligheter: 

En del av de i tidig ålder avlidna ha överhuvud icke medtagits i såväl siff

rorna för de födda som de döda. 

En del av de i tidig ålder avlidna ha icke medtagits i siffrorna för de födda 

men väl bland de döda. 

Den tredje möjligheten, att några medtagits bland de födda men ej bland de 

döda, torde icke vara alltför sannolik. 

De förra felen kunna näppeligen upptäckas annat än genom en noggrann 

undersökning av källmaterialet för de minsta enheterna, församlingarna, och 

som ett första indicium skulle variationen i talen för spädbarnsdödligheten 

tjäna. Härvid måste bl. a. sådana omständigheter beaktas som ombyte av 

tabellförare. (De av Statistiska Centralbyrån sedan en följd av år bedrivna 

avskrivningsarbetena för de ännu bevarade sockentabellerna ha emellertid 

beträffande de döda inskränkt sig till uppgifter om totalantalet utan ålders

fördelning.) 

Den andra felkällan bör eventuellt kunna belysas genom ett studium av 

siffrorna för de födda med motsvarande folkräkningsuppgifter över antalet 

levande i åldern 0—1 år. 

En sammanställning av det tillgängliga sockentabellmaterialet för två län 

(Örebro och Göteborgs och Bohus län) visar följande resultat för år 1751: 

Av inalles 78 kommuner uppvisa 4 kommuner fler levande i åldern 0—1 

år vid slutet av år 1751 än antalet födda under år 1751. Dessa kommuner äro 

mestadels små med ett absolut födelseantal mellan 11 och 25 under år 1751. 

10 kommuner uppvisa samma antal kvarlevande som födda. Dessa kom

muners storlek (efter antalet födda) är 

Då den normala spädbarnsdödligheten vid denna tidpunkt var omkring 

20 %, måste det utsägas, att antalet kommuner med samstämmiga data är be

tydligt större än vad som kan förklaras enbart från antagandet av vanliga 

sannolikhetsvariationer. Det är t. ex. otänkbart att en församling, som för 

år 1751 redovisar 32 levande födda gossar och 32 levande födda flickor, skall 

kunna redovisa exakt samma antal kvarlevande vid årsskiftet. 
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För de fyra församlingar med mer än 20 födda, där antalet levande födda 

och kvarlevande överensstämmer, måste man nog förutsätta, att överensstäm

melsen beror på bristande noggrannhet vid tabelluppgörelsen. 

För de smärre församlingarna kan överensstämmelsen bero på en tillfällig 

frånvaro av dödsfall i späd ålder, men i några fall kan man dessutom konsta

tera, att sådana överensstämmelser förekomma samtidigt i två angränsande 

kommuner med troligtvis samma kyrkobokförare. 

För 68 församlingar i samma län med bevarade data för år 1772 finner man, 

att 2 st. uppvisa överskott av kvarlevande jämfört med antalet födda, och 10 st. 

uppvisa exakt överensstämmelse, av vilka tre församlingar uppvisa mer än 20 

födda under år 1772. Dessa jämförelser, vilka skulle vunnit i värde, om antalet 

avlidna i åldern 0—1 år samtidigt hade tagits i beaktande12), antyda att i ett 

mindre antal församlingar (kanske mellan 5 och 10 % av samtliga) antalet 

födelser upptagits för lågt. 

Denna kortfattade granskning synes giva vid handen, att antalet födda i 

somliga församlingar kan ha upptagits för lågt och att icke alltid de, som 

avlidit i späd ålder medtagits. Någon egentlig skillnad i ifrågavarande av

seende mellan åren 1751 och 1772 märkes i stort sett icke. Någon större effekt 

på födelsetalet kan denna omständighet knappast ha haft för större områden, 

utan betydelsen härav kan högst uppgå till en procent eller däromkring men 

har viss effekt vid studiet för smärre områden. 

Det finnes eventuellt den mer långsökta förklaringen, att vid upprättandet 

av folkmängdstabellerna i åldersklassen 0—1 år felaktigt antecknats antalet 

födda. Det rådde vid tiden för tabellverkets första år en viss oklarhet beträf

fande den tidpunkt folkmängdstabellen skulle avse (början av året, slutet av 

året eller början av nästföljande år)13). 

Likadana invändningar kunna knappast resas mot uppgifterna om antalet 

dödsfall (begravna), även om helt naturligt somliga dödsfall aldrig blivit be

kanta, varjämte krigsförlusterna (dödsfallen under det Pommerska fälttåget) 

icke medräknats. 

" ) Att så icke skett här beror på att dessa data saknas i Stat. Centralbyråns avskrifter, och 
ett studium av det ursprungliga arkivmaterialet har icke medhunnits. 

" ) Jfr Wargentin, Undersökning om Folk-utflyttningen, Kungl. Vetenskapsakademiens hand
lingar år 1780. 

»Jag har själv länge trott att tredje tabellen plägade upprättas nära vid årets början . . . 
Hända kan, att därmed tillgår olika och att var och en gör det, då det faller honom bekväm-
ligast, helst ingen viss årstid är dem härtill föreskriven. Men tabellerna själva giva, vid när
mare skärskådande, helt tydeligen tillkänna, att räkningen är ställd till årets s l u t . . . Det lärer 
därför så tillgå, att kyrkoherdarna räkna folket den tid på året, då det är dem lägligast, men 
tillägga vid årets slut så många som sedermera blivit födda, och avdraga så många som blivit 
döda, varigenom fo'.knumrcn blir just sådan, som den varit vid årets slut.» 
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Vid sin jämförelse mellan den naturliga folkökningen åren 1752—1772 med 

den verkliga ökningen enligt folkräkningarna 1751 och 1772 erhöll AVargentin 

en »brist» på 26 881 män och 1 920 kvinnor (per år 1 280 män och 92 kvinnor), 

varmed den verkliga folkökningen understeg den naturliga. Om folkmängds

siffran år 1751 var för låg, borde differensen vara något större. 

Någon större underregistrering av dödsfallen kan det icke vara tal om i 

detta sammanhang för kvinnkönet, och differensen för mankönet torde helt 

kunna hänföra sig till utflyttning eller krigsförluster i utlandet. 

För att ytterligare belysa och bekräfta detta må en enkel kalkyl för ålders

gruppen över 50 år utföras här nedan, i vilken åldersgrupp utflyttning och 

krigsförluster icke kunna tänkas inverka. 

Enligt "VVargentins tabeller14) över folkmängden i Sverige och Finland åren 

1757, 1760 och 1763 var antalet personer i åldrarna över femtio år 

vilket innebär en förändring under de två treårsperioderna med 

Den »naturliga» folkökningen i dessa åldersklasser kan angivas approxima

tivt till 3/ä av antalet personer i åldersklassen 45—50 år vid periodens början 

minskat dels med totalantalet avlidna i åldrarna över 50 år, dels med s/io av 

antalet avlidna i åldersåret 45—50 år. (Rätteligen borde andelen 3/s vara något 

lägre och andelen Vio något högre, vilket innebär, att den här uträknade 

»naturliga» folkökningen blir för hög och bör minskas med cirka 1 000 per

soner av vardera könet för varje treårsperiod.) Man får följande data över 

den naturliga folkökningen i åldrarna över 50 år till 

Det förhåller sig emellertid så, att 1763 års folkmängdstabeller enligt dåtida 

uppfattning voro utförda med större noggrannhet än tidigare folkmängdstabeller 

och en del av den verkliga folkökningen 1761—1763 kan tillskrivas denna om

ständighet. 

14) Mortaliteten i Sverige. Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1766. 
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Den »naturliga» folkökningen ter sig lägre än den verkliga, och detta talar 

således mot det antagandet, att dödsfallen icke blivit noggrant redovisade (i 

dessa' åldrar). 

I viss mån blir denna jämförelse annorlunda, om man studerar de enskilda 

länen, då man har följande tabell för åren 1758—1760 (tabellen avser antalet 

över 60 år). 

Även om man tager i beaktande beräkningarnas osäkerhet och en eventuell 

ringa omflyttning även i dessa åldrar, ter sig överensstämmelsen icke alltför 

god i åtskilliga län, t. ex. Göteborgs och Bohus län. Felen torde dock snarare 

ligga i åldersfördelningarna vid folkräkningarna än i antalet dödsfall. 

Om den verkliga folkökningen är avgjort högre än den »naturliga» folk

ökningen, talar detta för, att folkmängdsdata äro ofullständiga båda de jäm

förda åren, i det att någon socken eller något kontrakt härvid utelämnats, men 

att data över döda äro fullständigare. Så är fallet för Jönköpings län, där 

folkmängdsdata äro ofullständiga. För Göteborgs och Bohus län äro kanske 

tabellerna över födda och döda ofullständiga för åren 1768—1770, ehuru de 
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årliga data med deras stora svängningar ej giva anledning till något sådant 

uttalande. 

För de tidigaste åldersfördelningarna för hela riket är det bekant bl. a. 

genom Gustav Sundbärgs arbeten, att dessa vidlåda åtskilliga felaktigheter, 

och Sundbärg har verkställt korrektioner härför15), och dessa hans rekonstruk

tioner ha fått »officiell prägel» genom att sedan återgivas i bl. a. Statistisk 

Årsboks retrospektiva sammanställningar, och alla senare studier bygga härpå. 

Utgångspunkten för Gustav Sundbärgs korrigeringar har icke varit de be

varade ursprungliga tabellerna utan de data, som återgivas i det tidigare om

nämnda bihanget till 1876 års befolkningsberättelse16). 

Om dessa data säges följande: »Då de i tabellarkivet befintliga åldersupp

gifternas summor för åren 1751—1805 ej fullständigt uppgått till hela det för 

varje år antagna folkmängdsbeloppet, hava på sätt A 1 3 tab. litt. C utvisar 

de tillgängliga åldersuppgifterna beräknats i procent av den folkmängds

summa, för vilken de redogjort och åldersfördelningen av den antagna full

ständiga folkmängden sedermera beräknats efter dessa procenttal.» I Statis

tiska Centralbyråns berättelse för åren 1851—1855, tredje och sista avdel

ningen, (ovannämnda A13) står följande: »I överensstämmelse med den plan 

som i denna underdåniga berättelse blivit följd, att så vitt sig göra låter lämna 

en översikt över vårt tabellverks uppgifter även för äldre tider, hava nu med 

uteslutande av Finland samtliga läns-, stifts- och kontraktstabellerna17) för 

varje år, som folkräkning ägt rum från och med 1751 undergått ny gransk

ning och omslutning i artikeln om folkmängdens fördelning efter ålder. Att 

genom approximativa beräkningar utfylla åldersklassernas antal, där vid denna 

omslutning, originaltabellerna för hela län eller länsdelar helt och hållet sak

nats eller företett uppenbara brister har jag dock ej ansett ändamålsenligt 

utan föredragit beräkningarnas grundande blott på de tillgängliga uppgifterna 

vilka torde befinnas lämna tillräckligt stora summor, för att i en blott procent

beräkning uttrycka det sanna förhållandet.» 

För de områden, vars ålderstabell saknas, tillämpas med andra ord den 

för riket i övrigt funna relativa åldersfördelningen. 

Det berättigade i detta avseende kan ifrågasättas, eftersom vissa av de 

saknade områdena intaga en särställning. 

Bevarade sammandrag över åldersfördelningen för hela riket finnes endast 

15) Gustav Sundbärg, Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och kön. 
Statistisk Tidskrift 1903. 

16) Några grunddrag av Sveriges befolkningsstalistik för åren 1748—1875. 
") Ordet kontraktstabeller syftar uppenbarligen här endast på tiden från och med år 1795, 

då kontraktstabellerna översändes till Tabellkommissionen direkt. 



26 

för åren 1749, 1751, 1757, 1760 och 1766. Av tabell 1 a framgår för vilka län 

(eller delar därav), som ålderstabeller ännu äro bevarade. Enligt "VVargentins 

avhandlingar synas de flesta, troligen alla, »saknade» tabeller aldrig ha före

legat. När "Wargentin i sitt arbete om mortaliteten återgiver åldersfördel

ningar för Sverige (inklusive Finland) åren 1757, 1760 och 1763, angiver han 

icke klart huru dessa tabeller erhållits. Man torde emellertid få räkna med 

att uppräkningar för de saknade områdena verkställts. De i Statistiska Cen

tralbyråns arkiv förvarade rikstabellerna för åren 1757 och 1760 (vars total

summa med ett skäligt belopp överstiger samtliga bevarade tabellers summe

rade folkmängd) förete vissa skillnader från Wargentins tabeller, vilket icke 

enbart kan bero på en olika omproportionering. 

De områden för vilka ålderstabellerna saknas kunna ha en något annor

lunda åldersfördelning än de övriga, och i vissa fall torde det vara säkert, 

t. ex. för Stockholms stad 1749, 1751 och delvis 1754 och för det helt uteläm

nade Karlskrona åren 1749—1769. I stort sett visa emellertid de förefintliga 

»uppräknade» ålderstabellerna god överensstämmelse med varandra frånsett 

vissa diskrepanser. En viss felkälla föreligger även i de yngsta åldersgrup

perna under fem år, där enligt Sundbärg åldersklassen 1—5 år uppvisar för 

låga värden jämfört med antalet födda och antalet döda i de yngre åldrarna18). 

Men frågan är dock den, om man icke får en något annorlunda bild av till

förlitligheten, när man studerar ålderstabellerna för de mindre områdena, var

vid för en och samma tidpunkt felen gå ömsevis i positiv och negativ riktning 

för de olika områdena. 

Det enda riktiga skulle vara att tillämpa Gustav Sundbärgs rekonstruktions

metod på varje enskilt område (län), varvid dock riktigheten av totalfolkmäng

den först kontrolleras med data för ännu bevarade delområden. En första 

överblick av de olika åldersfördelningarnas exakthet kan dock erhållas, om 

man jämför antalet i de yngsta åldersklasserna med såväl antalet födda i mot

svarande år som antalet döda i späd ålder eller, om man jämför antalet i de 

högsta åldrarna vid successiva folkräkningar och antalet döda i motsvarande 

åldrar. (I mellanåldrarna inverkar omflyttningen något störande.) Vid en jäm

förelse för de yngsta åldersgrupperna måste antalet döda efter ålder om

räknas till en fördelning efter födelseår, men en sådan omräkning kan näppe

ligen ske efter särdeles exakta grunder, eftersom redan i primärtabellerna en 

förväxling mellan verklig ålder och differens mellan födelseår och kalenderår 

icke är otänkbar och man dessutom saknar den hållpunkt, som en närmare 

18) Gustav Sundbärg, Fortsatta bidrag till en svensk befolkningsstatistik. Statistisk Tidskrift 1909. 
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angivning av de döda efter ålder i månader erbjuder och som är nästan nöd

vändig för detta ändamål. 

Följande framräkningsmetod har tillämpats för antalet kvarlevande i ålders

åren 1—3 år och 3—5 år vid slutet av kalenderåret 1760 (beteckningarna torde 

icke närmare behöva förklaras). 

£j_s (1760) = JF (1758) + .F(1759) — 72 [2>0_i (1758) + 2 D ^ (1759) + 
+D0_l (1760)] — 7 » [ A - s (1759) + A - s (1760)] 

L3_6 (1760)= 2^(1756) + F ( 1 7 5 7 ) — 7« [D0-i (1756) + 2 Z)0_: (1757) + 
+ A - i (1758) ]— 7s [2 A - 3 (1757) + 2 A - 3 (1758) + Dx_3 (1759) + 
+ A - 3 (1780)] — 7 s [Z>8-« (1759) + Z>3_5(1760)] 

För antalet kvarlevande i åldern 0—1 år har man 

Zo_i (1754) = F (1754) - k Z)0-i (1754), 

där k är ett tal mindre än 1 men troligen närmare detta tal än lh. Gustav 

Sundbärg har här uppskattat k till 80 %. Jag anser, att detta värde torde vara 

i underkant och räknar i en jämförelse med k = 90 %. 

Man erhåller följande jämförelser mellan antalet enligt folkräkningarna och 

beräknat antal i Stockholm kvarlevande för åren 1754, 1757, 1760, 1763, 1766, 

1769, varvid för åldersklassen 0—1 år använts k= 1. 

Trots att vid »framskrivningen» de föddas antal minskats med hela an

talet döda i åldern 0—1 år, ligga de framräknade siffrorna mestadels över 

folkräkningsuppgifterna med undantag av åren 1757 och 1763. För de andra 

åldersklasserna, där omfördelningen av de döda från åldersår till födelseår 

icke torde vara behäftad med samma ovisshet men dock medgiva fel på kanske 
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100 eller än mera, gå skillnaderna i olika riktning, dels i de enskilda ålders

åren, dels vid de olika folkräkningarna. För åldrarna 1—5 år har man föl

jande procentuella differens, varvid ett minus utmärker, att folkräkningen har 

lägre siffra än framskrivningen; 1754—17 %, 1757 + i %, 1760 + 10 %, 1763 — 

8 %, 1766—11 % och 1769—11 %. 

Den stora negativa differensen för år 1754 sammanhänger med att »krigs

folket med dess barn» (summariskt uppgivna till 5 340) ej inkluderats i folk

mängden (i övrigt 61 766) vid uppgörandet av ålderstabellen, men detta kan 

näppeligen förklara hela skillnaden. Den stora positiva differensen för år 

1760 (trots att den totala folkmängdssiffran är lägre än närmast föregående 

och efterföljande år) kan eventuellt sammanhänga med brister i data över 

folkmängdens förändringar, i det att siffrorna för såväl födda som döda åren 

1758 och 1759 äro anmärkningsvärt låga. (Om »konjunkturer» hade varit orsak 

till låga födelsetal, är det svårt att se, varför dessa skulle inverkat i samma 

riktning på dödstalen.) 

De negativa differenserna för åren 1766 och 1769 antyda snarare, att folk

räkningsdata äro för låga. De totala folkmängdsuppgifterna visa för dessa år 

lägre siffror än närmast föregående och efterföljande. Även skillnaderna i 

de båda serierna för åldersåret 0—1 antyda detsamma. Det torde med andra 

ord vara tämligen svårt att från folkräkningssiffrorna avläsa några tydliga 

uppgifter om folkmängdens ökning eller minskning i Stockholm under ifråga

varande period. 

En närmare belysning av hithörande problem borde emellertid baseras i 

första hand på data från de enskilda församlingarna i den mån de ännu äro 

bevarade. 

I tabell 3 a och b redovisas på samma sätt för de skilda länen det beräknade 

antalet i åldern 0—1 år resp. 1—3 år samt det observerade talet (för åldern 

0—1 år har 90 % av de döda i åldersåret 0—1 år fråndragits från de föddas 

antal). För åldersåret 0—1 år finner man mestadels god överensstämmelse. 

(Man bör beakta att vid en normal dödlighet av 20 % i första levnadsåret en 

osäkerhet i talet k på 10 % innebär att den framräknade befolkningen är be

häftad med en osäkerhet av 2 %.) I åldersklassen 0—1 år konstateras större 

avvikelser blott för några få län, främst Stockholms stad, därefter Blekinge 

län, Skaraborgs län, delvis Göteborgs och Bohus län samt i mindre utsträck

ning för Värmlands och Örebro län ävensom Gävleborgs och Västernorr

lands län. Anmärkningsvärd är emellertid den goda överensstämmelsen för 

Jönköpings län, där dock enligt tabell 1 totalfolkmängden är avsevärt för låg. 

Det synes därför som om samma fel har insmugit sig i tabellen för födda och 



29 

Tabell 3 a. Jämförelse mellan det från antalet födda framräknade antalet i åldersåret 
0—1 år levande och antalet enligt folkräkningen 1760 i de skilda lånen. 

döda år 1760, där såväl antalet födda som döda år 17G0 är det lägsta under 

många angränsande år. Den stora differensen för Blekinge län skulle even

tuellt kunna sammanhänga med att Karlskrona ingår i tabellen över födda 

och döda i motsats till förhållandet vid fölkmängdstabellen, men detta mot-

säges av siffrorna för åldersklassen 1—3 år, där överensstämmelsen är god. 

I åldersgruppen 1—3 år äro avvikelserna av betydligt större storleksord

ning, och man möter här ofta differenser på 10 % mellan framräknat och obser

verat antal i dessa åldrar, varvid dock differenserna oftast gå i den riktningen, 

att det observerade antalet överstiger det framräknade. (Här betyder en even

tuell osäkerhet i transformationen av de dödas fördelning efter ålder till för

delning efter födelseår mindre.) Negativa differenser uppvisar Jönköpings 

län, vars folkmängdstabell upptager för lågt antal, medan däremot födelsetabel

lerna för åren 1758—1759 synas vara korrekta. 
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Tabell 3 b. Jämförelse mellan det från antalet födda 1758 och 1759 framräknade 
antalet i åldersåren 1—3 år och antalet enligt folkräkningen 1760 i de skilda länen. 

För Blekinge län, där man av siffrorna för åldersgruppen 0—1 år kunde 

förmoda, att Karlskrona stad vore inkluderad i talen för födda och döda, är 

nu överensstämmelsen god, vilket talar mot ett sådant antagande. För Uppsala 

län är den angivna folkmängdssiffran för gossar i åldern 1—3 år uppenbart 

oriktig ocli även siffran över antalet flickor i denna ålder synes vara för låg. 

En jämförelse mellan tabell 1 a och b visar, att skillnaderna icke alltid gå 

åt samma håll. Jämför man de olika differenserna i tabell 1 a och b med de 

i tidigare tabell givna differenserna i antalet i åldernvöver 60 år, visar det sig, 

att inga särdeles vittgående slutsatser kunna dragas. 

Ovanstående giver kanske den oinitierade läsaren anledning till allt för 

pessimistiska åsikter om värdet av de äldsta svenska befolkningstabellerna. 

De önskemål om en genomgående revision, som Gustav Sundbärg upprepade 

gånger framställt i samband med sina befolkningsstatistiska studier, framstå 
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i skarpare dager och som nödvändiga om ingående regionala s tud ie r skola 

företagas. 

Men även om en revision kommer a t t resul tera i någo t annor lunda folk

mängdssiffror och kanske även något ändrade uppgif ter över anta le t födda 

och an ta le t döda (dock kanske icke så mycket n ä r de u t t ryckas pe r 1 000 av 

folkmängden) ändras icke de t t emporära förloppet i s tor t satt . De bidrag, 

som befolkningss ta t is t iken l ämnar för kännedomen om vår t l ands utveckling 

unde r dessa år, kvars tå orubbade . 

R É S U M É . 

Les données statistiques démographiques les plus anciennes sur la répartition 
de la population par sexe et par âge, sur le nombre des naissances et celui des 
décès par âge étaient fournies dans des tableaux par paroisses. Ceux ci furent 
successivement additionnés pour des districts plus larges que les paroisses, les 
doyennés («kontrakt») et les départements (»län») et finalement pour le royaume 
entier. Pendant la période de 1750—1800 les tableaux sur les paroisses et sur 
les doyennés qu'on avait fait localement ne furent pas contrôlés. Ce n'étaient 
que les tableaux sur les départements qui furent envoyés à l 'autorité centrale, 
la Commission Royale de Statistique. 

Dans certains cas les tableaux de la population des divers départements 
manquent complètement pour l'une ou l 'autre des années entre 1749 et 1772; 
dans d'autres cas les données sont moins exactes. Les chiffres totaux pour la 
Suède entière ont été revisés en tant qu'on a corrigé et complété les données 
pour les divers départements en remplaçant les chiffres manquants ou évidemment 
faux par des nombres estimés, en général seulement par interpolation linéaire. 
Dans les autres cas on a accepté les données des tableaux des départements. 

Mais les tableaux de la population encore existant pour les petits districts, 
les doyennés ou les diverses paroisses qui forment la base des tableaux des 
départements, démontrent souvent des irrégularités non motivées dont on ne se 
rend pas suffisamment compte en étudiant seulement les tableaux des départe
ments. Des diverses paroisses ou même des districts encore plus larges bien 
des fois n'étaient pas inclus dans les données pour les départements, et en 
conséquence ils ne se retrouvaient non plus dans celles pour le royaume entier. 
Cela est le cas aussi, quoique dans un moindre degré, pour les tableaux sur les 
naissances et les décès. 

A défaut de définitions exactes de la notion »naissances» ou »nouveaux-nés» 
il est de plus incertain si tous les nés vivants, décédés quelque temps après la 
naissance, fussent inclus dans la statistique des naissances. Un rapprochement 
par paroisse du nombre des nouveaux-nés de certaines années et de celui des 
survivants à l'âge de 0—1 ans à la fin de la même année démontre une 
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conformité complète de ces données dans un nombre de paroisses beaucoup 
plus grand qu'on aurait pu l'expecter vu la mortalité infantile très élevée à 
cette époque. Il n'est donc pas improbable que le nombre des nouveaux-nés 
ait été indiqué un peu trop bas. 

Plus tard la répartition par âge lors des recensements successifs a été comparée 
pour tout le pays avec celle des décédés pendant les années intermédiaires et 
par cela elle a été corrigée. Si l'on fait des rapprochements pareils des divers 
départements il se montrent des divergences remarquables dans plusieurs cas 
qui ne correspondent pas dans les divers départements. Les données sur la 
répartition par âge soit des décédés soit des survivants doivent être corrigées 
pour les départements. 

Quoique de telles corrections pour le pays entier soient relativement insigni
fiantes et ne changent pas essentiellement les chiffres connus jusqu'ici, elles 
sont cependant nécessaires pour des analyses régionales détaillées. 



Det svenska tabellverket och 
dess ståndstabell 

Det svenska tabellverket eller befolkningsstatistiken räknar sina anor från 

år 1749 och föreligger i obrutna serier från denna tid. Som känt är, 

är det därmed världens äldsta. 

Tabellverket, vars verkställande organ hette Kungl. Tabellkommissionen, 

skulle innan ordet statistik hade kommit i bruk förverkliga en sådan. Sitt 

namn behöll institutionen intill 1858, då en genomgripande modernisering 

ägde rum. Att tabellverket räknas som den första landsomfattande och ännu 

fortlöpande statistiken innebär ej att det icke hämtat impulser utifrån. 

Under 1600-talets slut och 1700-talets början hade en serie arbeten ut

givits av forskare vilka studerat människosläktet såsom organism och sökt 

numeriskt fastställa dess tillstånd och förändringar. Bland de förnämsta av 

dem voro Graunt, Petty och Halley i England, Deparcieux i Frankrike, 

Kersseboom i Holland och Siissmilch i Tyskland. De hade som studie

material använt sammanställningar av befolkningsuppgifter från städer, 

provinser och andra mindre områden, mestadels för kortare tidsperioder. De 

utformade emellertid grunderna för en befolkningsstatistik, som de ansågo 

borde införas allmänt både för att lämna regeringarna underrättelser, på 

vilka de kunde grunda sina regeringsåtgärder, och för att giva vetenskaps

männen säkrare material till studium av lagbundenheten i människans 

biologiska liv. I det lagbundna skeendet såg man ett bevis på försynens 

vishet, som lät t. ex. de något svagare gossebarnen regelbundet födas i litet 

större antal än flickebarnen. 

Att de nya idéerna överhuvud kunde förverkligas i Sverige vid denna tid, 

berodde på att det där sedan en längre tid tillbaka fanns ett skriftligt käll

material rörande befolkningen, den år 1686 införda kyrkobokföringen med 

fortlöpande anteckningar rörande såväl befolkningens bestånd som dess 

förändringar. 
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Redan på 1730-talet gjordes ett försök att använda detta material för 

statistik, när biskop Erik Benzelius från församlingarna i sitt stift, Linköpings, 

samlade in uppgifter om födda och döda för tiden 1721—1730. Snart utvidgades 

denna statistik till att omfatta hela landet, men den berörde alltjämt blott 

födda och döda, de senare fördelade i tre åldersklasser, och själva folkmängds

siffran förblev okänd. Materialet, som insamlades årligen intill dess tabell

verket trädde i stället, var således mycket torftigt. Det har emellertid be

arbetats av prof. E. F. Heckscher, som även därpå grundat en beräkning av 

rikets folkmängd år 1721. 

Huru tabellverket tillkom genom impulser dels från den nygrundade 

Vetenskapsakademien, dels från riksdagen själv, därom finnas utförliga be

skrivningar främst av finnen A. Hjelt och svenskarna E. Arosenius och O. 

Grönlund. 

Här skall därför endast i korthet nämnas, att Vetenskapsakademiens 

sekreterare P. Elvius på grundval av födelse- och dödssifforna gjorde en be

räkning av folkmängden i landet och inlämnade den till riksdagen år 1746. 

Den visade sig sedermera nära överensstämma med det några år senare ur 

tabellverket erhållna talet. Ungefär samtidigt väcktes en motion vid riksdagen 

av J. A. von Lantingshausen, som nyligen kommit hem från en lång och 

framgångsrik bana i fransk militärtjänst. Han föreslog inrättandet av en 

befolkningsstatistik och bifogade också fyra förslag till uppgiftsformulär. 

Riksdagen underkastade dessa handlingar en grundlig bearbetning. 

Vetenskapsakademien anlitades härvid och fick bland annat uppgöra nya 

förslag till tabeller. Av samtida uttalanden framgår, att akademien tagit 

stor del i planläggningen av tabellverket. Det blev också efter Elvius' död 

akademiens nye sekreterare, Pehr Wargentin, som övertog arbetet och länge 

ledde detsamma. Kungl. brev angående tabellverkets inrättande utfärdades 

den 3 februari 1748, och det beslöts att göra början med år 1749. C.-E. 

Quensel har på annan plats i detta arbete redogjort för tabellverkets organisa

tion och insamlingsmetoder. 

I det följande skall angivas huvudinnehållet av formulären samt redo

göras för de ändringar däri som ägt rum under den långa tid av 110 år, då 

tabellverket fungerade. De insända blanketterna voro av två slag; den ena 

var årlig och benämndes mortalitetstabellen, men innehöll uppgifter jämväl 

om födda och vigda, den andra eller folkmängdstabellen var periodisk och 

lämnade uppgifter om hela befolkningen och dess fördelning i olika av

seenden. 

»Mortalitetstabellen» innehöll två avdelningar, den ena (tab. I) fördelade 
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de födda, döda och vigda av vartdera könet efter månad och skilde i kombina

tion därmed på födda av äkta och oäkta börd och på döda av olika civilstånd. 

Den andra avdelningen (tab. II) fördelade de döda efter tre indelningsgrun

der i kombination, nämligen kön, ålder i femårsgrupper och, i ett trettiotal 

grupper, dödsorsak. 

Folkmängdstabellen (tab. I I I ) var även rätt detaljrik. I en avdelning 

grupperades befolkningen efter kön och ålder i femårsklasser i kombination, 

i en annan efter kön och civilstånd och i en tredje efter stånd och yrke samt 

kön; i denna senare förekom uppdelning på barn och äldre antingen inom 

särskilda yrken eller inom grupper av dem. 

Såsom den svenske statistikern Gustav Sundbärg konstaterat, framträdde 

den svenska befolkningsstatistiken från första början i ett skick, som — med 

utvidgningar — gäller ännu i dag, och utan det osäkra famlande, som van

ligen kännetecknar nya företag. Och han finner, att den själv lämnar de 

erforderliga stödjepunkterna för utfyllandet av sådana luckor, som i för

hållande till vår tids fordringar helt naturligt måste finnas. Det är just åt 

fyllandet av luckorna som denne forskare ägnat en stor del av sitt liv, då 

han efteråt åvägabringat en kombination av ålders- och civilståndsfördelnin

gen, erforderlig särskilt för giftermåls- och fruktsamhetsstatistiken. Men 

mångfalden av de insamlade fakta var så stor, att mycket därav ännu åter

står att bearbeta. 

Emellertid må man icke tro, att den fasta uppbyggnaden av tabellverket 

vid tillblivelsen uteslöt senare förbättringar av detsamma. Sådana skedde 

dock blott med långa mellanrum, och det kom en tid, då tabellverket nästan 

råkade i glömska. I betraktande av de dåtida förhållandena var detta ej 

underligt. Det var främst de styrandes behov av siffror rörande befolknin

gens antal och förhållanden, som varit motivet för tabellverkets inrättande, 

och tidens uppfattning var den, att själva folkmängdssiffran i statens in

tresse borde hemlighållas. Så skedde ända till mitten av 1760-talet. Andra 

fakta publicerades emellertid i Vetenskapsakademiens handlingar redan på 

1750-talet. Dessa uppsatser fortsatte med ojämna mellanrum ända in på 

1800-talet, men de voro också nära nog det enda sätt, på vilket resultaten av 

tabellverket presenterades för allmänheten. Till regeringen inkom mellan 

år 1761 och 1798 ingen rapport, och det är ungefär 1770- och 1780-talen man 

betecknat som en nedgångsperiod för tabellverket. 

Men svårigheterna hade också visat sig betydliga. Främst berodde det väl 

på det besvärliga insamlingsarbetet. Studierna för föreliggande skrift ha 

inte minst visat den saken. Rikets indelningar voro invecklade på 1700-talet, 
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och det försvårade kontrollen över insändandet från olika områden, så att 

de sammanställda uppgifterna ofta blevo ofullständiga, ibland till och med 

utan att bristen observerades förrän efteråt. Huru insamlingsmetoden först 

år 1774 och sedan ånyo år 1802 förenklades skildrar Quensel i sin uppsats. 

Det skall inte förnekas, att även den mörka period som här nämnts hade 

sina ljuspunkter. En avgjord förbättring var det sålunda, när det från år 

1775 gjordes den ändringen i hittillsvarande ordning, att folkmängdstabellen 

skulle insändas ej längre vart tredje utan vart femte år, de som sluta på 0 

och 5. Den nya ordningen blev bestående intill tabellverkets slut. Om man 

betänker, att en indelning i åldersklasser av fem år från början tillämpats 

för såväl befolkningen som de döda, så förstår man, att härmed gavs en 

möjlighet — som dock ingen beaktat före Gustav Sundbärg — att följa de 

olika femårskullarna från period till period och korrigera deras numerär 

med hjälp av dödsfallen. 

Själva innehållet av formulären vidgades åtskilligt vid denna tid. I 

»mortalitetstabellen» infördes anteckningar om barnaföderskornas ålder i 

femårsgrupper samt utvidgades dödsorsaksnomenklaturen. I folkmängdsta

bellen blev det framför allt en utvidgning av yrkestabellen, så att i fråga 

om varje yrke infördes för båda könen en fullständig fördelning efter civil

stånd, ej blott som förut en klyvning på barn och äldre. En annan nyhet 

i samma tabell var, att alla som hade mer än ett yrke skulle antecknas för 

vart och ett av dem. Slutsumman i yrkestabellen blev därför betydligt högre 

än folkmängdssiffran. Yärdet av denna nyhet är dock tvivelaktigt. Slutligen 

infordrades också uppgifter om antalet inflyttade och utflyttade. De höra 

ju till befolkningsrörelsen, men inrycktes dock i folkmängdstabellen och 

gällde därför de flyttandes antal under de senaste fem åren. Flyttningsstati

stiken, som åter upphörde med 1800-talets ingång, har mycket litet 

bearbetats. 

Den revision av tabellformulären, som därnäst ägde rum, år 1802, resp. 1805, 

blev ganska omfattande. Viktigast utom den av Quensel nämnda specifikationen 

på församlingar var delningen av hela materialet på landsbygden och 

städerna, så att fyra olika formulär hädanefter skulle begagnas. I fråga om 

giftermålsstatistiken, som hittills hade behandlats knapphändigt, infördes 

nu en specifikation på första giften och omgiften. I dödlighetsstatistiken, 

redan förut detaljerad, infördes ytterligare bl. a. en kombination av döds

orsak och dödsmånad, samtidigt som man likväl minskade antalet ålders

grupper från 21 till 7. Störst blev i alla fall omstöpningen av folkmängds

tabellen. Genom uppdelningen på land och stad blev det möjligt att i vart-
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dera formuläret inrymma de yrken, som voro karakteristiska för vederbörande 

område. Samtidigt fick yrkesnomenklaturen en utförlighet, som erinrar om 

moderna tiders census. Sålunda var t. ex. antalet hantverksyrken i städerna, 

såsom av tab. 8 framgår, inte mindre än 115. Den sociala eller ståndsgruppe

ringen var likväl det primära och den yrkesmässiga det sekundära, det ser 

man bl. a. därav att som särskilda grupper brötos ut såväl fattiga som fångar 

(samt lappar) oberoende av yrke. Ståndsfördelningen kom renodlad fram i 

en särskild tabell, kombinerad blott med kön och civilstånd. Man frångick 

vid denna tabellrevision åter det 1775 införda systemet med dubbla uppgifter 

i yrkestabellen för personer med flera yrken. 

Den i nutiden djupgående skillnaden mellan yrkesutövare och familje

medlemmar hade väl i många yrken mindre betydelse förr, då hustru och 

barn ofta biträdde familjefadern i yrket. I varje fall var skillnaden föga 

beaktad i 1700-talets formulär. År 1805 frånskildes hustrur och barn 

och samlades särskilt i slutet av yrkestabellen, fördelade, som även av tab. 8 

framgår, summariskt efter huvudgrupper av yrke. 

När det gäller en annan indelning gick man i stället ned till sådana detal

jer, som man i många länder icke nått till ens i nutiden. Man uppdelade 

nämligen yrkesutövarna inom näringslivet efter ställningen i yrket (eller 

socialklassen), sålunda på ägare, mästare, arbetare etc. med olika antal grupper 

inom industrien, hantverket och handeln. Det må anmärkas, att social

klasserna inom jordbruket, som alltjämt var den alldeles dominerande närin

gen, redan från början hållits i sär, nämligen i grupperna bönder, torpare, 

drängar (och söner) samt backstugu- och inhyseshjon. Yad tabellverket säger 

oss om andra näringar alltifrån 1800-talets början, må exemplifieras på föl

jande sätt. Vi känna för vart 5:e år antalet ägare, mästare, gesäller, lärgos

sar och arbetare, de senare med uppdelning efter kön, vid masugnar; antalet 

mästare, gesäller, lärgossar, arbetare (efter kön) och bodbetjänter (d:o) 

inom bageriyrket; antalet husbönder och handelsbetjäning (de senare efter 

kön) bland grossörer o. s. v. Detta material innehåller säkert fel i detaljerna, 

beroende av luckor i granskningen från tabellkommissionens sida till följd 

av bristande resurser. Men det är nog i sina huvuddrag riktigt, och här bör 

betonas, att tabellkommissionens arbete inemot mitten av 1800-talet ansågs 

ha kommit ganska långt i fulländning. Det omdömet kan kanske tyckas för 

starkt när det gäller ståndstabellen, för vilken talrika rättelser givas i noter 

till efterföljande tabeller. De flesta av anmärkningarna gälla dock detaljer, 

som ej avsevärt förrycka helhetsbilden. 

Under början av 1800-talet vidtogos åtskilliga förbättringar av de statis-
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tiska formulären. Den alltjämt försummade giftermålsstatistiken komplette

rades från 1821 med data specificerade efter mannens ålder i tioårsklasser 

och särskilda uppgifter om fall av stor åldersdifferens. Denna detalj för

bättrades 1831, i det att bl. a. tabeller över makarnas ålder i kombination 

framlades. Samtidigt rönte tyvärr dödlighetsstatistiken ett betydelsefullt 

avbräck. Den rätt detaljerade dödsorsaksnomenklaturen hade naturligtvis 

åsamkat prästerna mycket arbete, >utan att den därför kunde bli så värst på

litlig. I betraktande härav begärde och erhöll prästeståndet befrielse från 

skyldigheten att lämna dessa uppgifter. Kvar i formuläret stodo sedan endast 

uppgifter om våldsamma dödsorsaker samt död i barnsbörd och av smitto-

samma sjukdomar. Detta var en stor förlust, som ej uppvägdes av att man 

samtidigt införde en fördelning av de döda efter civilstånd samt efter stånd 

m. m. Även om serien av fullständiga dödsorsaksuppgifter sålunda avbrutits 

efter 80 år, måste man hålla med Sundbärg, när han säger, att den medicinska 

forskningen har mycket att hämta ur detta enastående material, mot vilket 

misstroendet, i viss mån förklarligt, har sträckts alldeles för långt. 

Vad angår folkmängdstabellen bestodo de senaste förändringarna huvud

sakligen av en år 1825 införd kolumn för antalet företag inom industrien, 

specificerad på de särskilda facken, samt ett par rätt betydelsefulla ändringar 

av år 1840. Då skildes bland utövarna av vart yrke på gifta och icke gifta. 

Vidare sökte man få fram verkliga antalet utövare av olika yrken genom att 

i särskilda tabeller begära uppgifter om personer med biyrken av olika slag, 

ett försök som dock i stort sett misslyckades. 

Eedan på 1700-talet hade man funnit svagheten i att lokalt samman

ställa tabellverkets material och mer och mer undvikit mellanhänder. Det 

blev dock först vid mitten av 1800-talet som det avgörande steget togs till 

centralisering av bearbetningen. Reformen hade kopplats samman med 

frågan om en central institution för rikets statistik i allmänhet. Båda nådde 

sin lösning år 1858. Från 1860 upphörde tabellverkets material att insam

las, och i stället trädde ett material, som bestod av individuella uppgifter. 

Granskning och bearbetning kunde därmed helt förläggas till den nya insti

tutionen, den nuvarande statistiska centralbyrån. 

Tabellverkets »ståndstabell» eller tabellen över stånd och villkor mot

svarar en nutida kombinerad indelning efter socialklass och yrke. Det fanns 

väl från 1805 också en annan tabell, här ej återgiven, som sammanfattade 

befolkningen i de fyra stånden och »alla andra» och därför kan benämnas 
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lika. Den förra var emellertid grunden till den senare, och någon förväxling 

behöver därför ej befaras. 

Här framlagda ståndstabeller för åren 1751—1855 enligt tabellverket om

fatta dels länens tal för sex utvalda år och dels rikstabeller för varje år 

varöver material finnes. Det för uppgifternas avgivande använda formuläret 

har upprepade gånger undergått betydande förändringar, och någon likfor

mig redovisning av materialet för hela den nämnda tidrymden har därför 

icke varit möjlig. Beskaffenheten av materialet har i stället betingat en in

delning i fem perioder, de nämligen, då ett och samma formulär använts. 

Perioderna äro följande: 

I formuläret för det sista året, 1855, infördes visserligen åtskilliga änd

ringar gentemot 1840 års, men de voro huvudsakligen av formell natur och 

ha i den mån de icke framgå av vederbörande rikstabell anmärkts i noter till 

densamma. 

L ä n s t a b e l l e r n a gälla åren 1751, 1772, 1800, 1815, 1830 och 1845. De 

båda första årens uppgifter tillhöra samma period och ha därför samman

fattats i en tabell. Anmärkas må, att mellan 1772 och 1795 primärmaterialet 

består av stifts- men icke länssammandrag. Länstabellerna ha erhållits 

genom en sammandragning av tabellverkets motsvarande material till några 

och tjugo yrkesgrupper i kombination med i regel fyra köns- och ålders

grupper. Det har därvid befunnits omöjligt att få enhetliga grupper do olika 

perioderna emellan. Avvikelserna, som helt naturligt äro störst vad angår 

1700-talet, kunna åtminstone delvis till sitt värde bedömas genom jämförelse 

med tabellformulären och på dem givna anvisningar. 

Tabellformulärens stånds- och yrkestabell har samma lydelse som efter

följande rikstabeller. Endast för den sista perioden innehåller den väsent

ligt mer än som kunnat återgivas i dem; härom se anmärkningarna till tab. 

10. Anvisningarna för ifyllandet av de olika periodernas formulär återgivas 

på s. 174. 

De siffror över folkmängden av män och kvinnor, som ha införts på läns

tabellens sista rad vad angår 1700-talet, äro hämtade från den återblickande 

tabellen i 1880 års befolkningsstatistik, del 2, s. 192. Skillnaden mot stånds-
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tabellens slutsummor måste i de flesta fall bero på brister i denna tabell, 

men därjämte inverka i några särskilt anmärkta fall andra ofullständigheter. 

Under andra perioden inverkar även den ovan omtalade dubbelföringen. 

De här publicerade r i k s t a b e l l e r n a för det egentliga Sverige ha för 

tiden till och med år 1800 erhållits antingen på det sättet, att de svenska länens 

tal hopräknats till summor för det nuvarande riksområdet e l l e r genom 

att .den ursprungliga rikstabellens summor minskats med motsvarande tal 

för de finska länen. När den senare metoden använts, anmärkes detta; så har 

blott skett för en del av de år, då rikstabell finnes. När rikstabell saknas och 

länstabellerna äro ofullständiga, har komplettering i möjligaste mån skett 

genom anlitande av landsarkivens prosteritabeller. Häröver anmärkes i varje 

särskilt fall. Från och med år 1805 finnes rikstabell för det nuvarande Sverige 

och överensstämmelse råder mellan (ålders-,) civilstånds- och ståndstabel

lerna. Den i slutet av varje tabell till och med 1800 införda jämförelsen med 

»civilståndstabellen» avser den i tab. I I I vid sidan om ståndstabellen före

kommande fördelningen efter civilstånd iför s a m m a m a t e r i a l som 

ingår i ståndstabellen. Där ej fullständig redovisning lämnats för riksområ

det, visas på en ytterligare tillfogad rad vad totalfolkmängden utgjorde enligt 

1880: 2. Skillnaden mellan totalfolkmängden och summan »enligt civilstånds

tabellen» kommer tydligen att motsvara de områden, för vilka tab. I I I saknas. 

Differensen mellan civilståndssumman och ståndstabellens slutsummor visar 

däremot, hur pass fullständig redovisningen efter »stånd och villkor» ar inom 

de områden, där tab. I I I föreligger. Vad angår andra perioden måste dock här 

liksom för länstabellerna tagas hänsyn till ståndstabellens dubbelföringar, 

som göra att den a l l t i d slutar på högre summa än civilståndstabellen och 

eventuella luckor i den förra undanskymmas. Ståndstabellens grad av full

ständighet visas även för de kategorier efter kön, ålder och civilstånd den 

innehåller. 

Anmärkas bör, att Gustav Sundbärg vid sin bearbetning av tabellverkets 

material i Statistisk tidskrift 1901—1909 gjort några ytterligare tillägg till 

totalfolkmängden. Ej heller i övrigt göra uppgifterna om felaktigt område 

m. m. anspråk på att vara uttömmande. 

Jämförelser mellan perioderna underlättas av noter till sådana yrkesgrup

per, för vilka grunderna till klassifikationen väsentligt ändrats. I övrigt hän

visas även här till anvisningarna för formulärens ifyllande. 
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L'ANCIENNE STATISTIQUE DÉMOGEAPHIQUE SUÉDOISE 

La statistique démographique suédoise date de 1749 sous le nom de »Tabell
verket», et se présente depuis cett époque en séries ininterrompues. Comme 
on le sait elle est la plus ancienne du monde. 

Son organe exécutif, portant le nom de »Kungliga Tabellkommissionen» (Com
mission Royale de Statistique) a réalisé une statistique avant même que le terme 
de statistique existât. L'institution a gardé son nom jusqu'en 1858, date h la
quelle eut lieu un renouvellement complet. Toutefois le fait que cette statistique 
démographique compte comme la première s'étendant sur un pays entier et se 
poursuivant encore ne veut pas dire qu'elle n'a pas subi d'impulsions de l 'étranger. 
Au contraire c'est bien à des pionniers étrangers comme Halley, Kersseboom et 
Siissmilch, que les Suédois doivent un grand nombre d'idées qu'ils ont mis à 
exécution dans la statistique. 

S'il fut en somme possible à cette époque de mettre à exécution des idées 
nouvelles, c'est parce que depuis longtemps se trouvait en Suède un matériel 
écrit touchant la population, à savoir les registres paroissiaux introduits en 168ti 
avec tous leurs renseignements tenus à jour concernant aussi bien l 'état de la 
population que ses mouvements. 

Déjà en environ 1730 fut fait lin essai d'utiliser ce matériel pour la statis
tique, quand l'évèque Erik Benzelius recueillit auprès des paroisses de son dio
cèse les renseignements sur les naissances et les décès entre les années 1721 et 
1730. Bientôt cette statistique s'étendit à tout le pays mais elle ne concerna que 
les naissances et les décès, ces derniers se répartissant en trois groupes d'âge, 
mais la population elle-même ne fut pas dénombrée. Les données recueillies 
annuellement jusqu'à la mise en œuvre de la statistique démographique étaient 
donc très insignifiantes. Elles furent cependant remaniées récemment par le pro
fesseur E. F. Heckscher qui, à partir de ces bases, fit une estimation de la popula
tion du royaume en 1721. 

Le Finnois A. Hjelt et les Suédois E. Arosenius et O. Grönlund ont donné 
des descriptions détaillées sur le développement de la statistique démographique 
sur l'impulsion d'une part de l'Académie des Sciences, fondée peu auparavant, 
et d 'autre part du Parlement lui-même. 

Nous ne mentionnerons que brièvement ici que le secrétaire de l'Académie 
des Sciences P. Elvius a fait, sur la base des chiffres des naissances et des décès, 
une estimation du chiffre de la population du pays et l'a soumise au Parlement 
en 1746. Il s'est révélé par la suite qu'elle concordait assez bien avec le chiffre 
obtenu quelques années plus tard par la statistique. A peu près à la même époque 
fut déposée au Parlement une motion de J. A. von Lantingshausen, qui venait 
de rentrer d'une carrière longue et pleine de succès dans l'armée française; il 
proposait l 'établissement d'une statistique démographique et présentait également 
quatre propositions de formulaires poiir les renseignements. 
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Le Parlement soumit ces propositions à un examen minutieux. On mit a con
tribution l'Académie des Sciences et il en résultat entre autres de nouvelles 
propositions de formulaires. D'après l'opinion des contemporains l'Académie a eu 
une grande part dans la mise en œuvre de la statistique démographique. Après 
la mort d'Elvius, le nouveau secrétaire de l'Académie, Pehr Wargentin, s'occupa 
également du travail et le dirigea longtemps. 

Au début de 1748 le travail était si avancé que le Parlement put soumettre 
sa proposition au Conseil du Royaume, et un décret royal touchant l'organisation 
de la statistique démographique fut publié le 3 février. Mais il fallut tout de 
même attendre la fin de 1748 avant que les formulaires soient imprimés et les 
autres travaux de préparation achevés. On abandonna la première idée de fixer 
à 1748 l 'année initiale que l'on fixa à 1749. Entre autres avantages cela permit 
au clergé d'étudier les formulaires dès le début de l 'année pour laquelle les 
renseignements devaient être fournis. 

On parlera dans ce qui suit des bases de l'organisation de la statistique démo
graphique et de la teneur des formulaires, et pour terminer sera fait un compte-
rendu des modifications qui furent apportées au cours des 110 ans durant les
quels le Tabellverk a rempli ses fonctions. 

Il a déjà été mentionné que le clergé fournirait les renseignements à partir 
des registres paroissiaux. Ceux-ci étaient de quatre espèces différentes : les registres 
des naissances et des baptêmes, ceux des mariages et de leur publication, ceux 
des décès et des inhumations et le registre des habitants. Les formulaires envoyés 
n 'étaient que de deux sortes, l 'un était un tableau de la mortalité mais contenait 
des indications également sur les naissances et les mariages, l 'autre était un 
tableau de recensement qui donnait des renseignements sur toute la population 
et sa répartition à divers points de vue. A l'origine on envisageait que ces deux 
formulaires devraient être envoyés chaque année, mais au bout de quelques années 
on estima ce travail de dénombrement trop lourd, et il fut alors décidé qu'il 
suffirait de soumettre ces formulaires tous les trois ans, mais les tableaux de 
mortalité seraient maintenus annuelles. 

Pour simplifier le travail de groupement des renseignements, on choisit depuis 
le début la méthode consistant à les faire passer par diverses instances jusqu'aux 
autorités centrales, et pour chaque instance fat faite une addition des tables pour 
chaque territoire. Les renseignements de base furent établis par les prêtres pour 
chaque paroisse. Ils étaient envoyés au prévôt qui additionnait les renseignements 
de son doyenné. Il envoyait une liste de doyenné au consistoire qui sommait 
les doyennés. Cependant il ne se faisait pas ainsi de tables de diocèse mais des 
tables pour chaque département ou subdivision de département appartenant à la 
diocèse. La troisième addition était faite par l 'administration préfectorale excepté 
dans le cas où le département tout entier appartenait à un seul diocèse, car 
ainsi le tableau était déjà fait. Enfin les préfectures envoyaient leurs tables à 
l 'administration centrale de Stockholm qui établissait les chiffres totaux du royaume 
ou le »tableau général» (generaltabellen). 

On trouvera dans la suite comment la procédure de ce travail qui avait été éta
blie à l'avance, fut observée en pratique et le résultat qui s'en est dégagé. Mais 
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il faut cependant commencer par dire quelques mots sur la teneur des formu
laires des listes. 

»Le tableau de mortalité» contenait deux parties. L'une (tableau I) répartissait 
les nouveaux-nés, les morts et les époux de chaque sexe d'après les mois des 
naissances, des décès et des mariages et divisait les nouveaux-nés en enfants 
légitimes et enfants illégitimes et les morts selon leur état civil. L'autre (tableau II) 
répartissait les morts selon trois systèmes combinés, à savoir le sexe, l'âge par 
tranches de 5 ans et les causes de décès dans une trentaine de groupes. 

»Le tableau de la population» (tableau III) était également très détaillé. Dans 
une section la population était groupée selon le sexe et l'âge en groupes de 5 
ans, dans une autre section selon le sexe et l 'état civil, et dans une troisième 
section selon l 'état et la profession ainsi que le sexe; dans cette dernière était 
présentée une répartition en enfants et adultes soit dans les professions parti
culières soit dans des groupes de ces professions. 

Comme l'a constaté le statisticien suédois Gustav Sundbärg, la statistique 
démographique suédoise s'est présentée depuis le tout début dans l 'état qui, avec 
quelques extensions, est encore en vigueur aujourd'hui, et n 'a pas connu les 
tâtonnements incertains qui caractérisent ordinairement toute jeune entreprise. 
Il trouve aussi qu'elle fournit les points d'appui nécessaires pour combler les 
lacunes qui, en raison des difficultés de ce temps, doivent tout naturellement 
se rencontrer. C'est précisément à cette tâche consistant à combler les lacunes 
que ce savant a consacré une grande partie de sa vie en opérant, longtemps 
après, une combinaison de la répartition par âge et par état civil particulièrement 
nécessaire pour la statistique des mariages et de la fécondité. Mais la quanti té 
de données recueillies a été si importante que beaucoup d'entre elles restent 
encore à remanier. 

Cependant il ne faut pas croire que la forme donnée à la statistique démogra
phique à sa naissance a exclu les améliorations postérieures de celle-ci. Il n 'y 
en eut cependant qu'à de longs intervalles et à une certaine époque la stati
stique démographique tomba presque dans l'oubli. Si l'on considère les circon
stances de ce temps-là la chose n 'a rien de surprenant. Ce furent surtout les besoins 
des gouvernants touchant le chiffre de la population et ses circonstances, qui ont 
été les motifs de l 'établissement de la statistique. Quoique les membres de la 
Commission aient compris l 'intérêt du public pour ces données, on considéra à 
cette époque que le chiffre de la population devait, dans l 'intérêt de l'état, être 
maintenu secret. Et il en fut ainsi jusqu'en environ 17G5. Les autres données 
étaient, pourtant publiées dans les documents de l'Académie des Sciences déjà 
dès 1754. Ces publications continuèrent à intervalles irréguliers jusqu'au XIXe 
siècle, mais ce fut la seule manière dont furent promulgués les résultats de la 
statistique. Entre les années 1761 et 1798 le gouvernement lui-même ne reçut 
aucun rapport et c'est une période signalée comme période de crise pour la stati
stique démographique. 

Mais les difficultés s'étaient aussi montrées importantes. Il y avait surtout le 
travail très délicat consistant à recueillir les renseignements. Les enquêtes réali
sées pour le document présenté l'ont également révélé. La division du royaume 
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fut très embrouillée au XVIIIe siècle et cela compliqua le contrôle de l'envoi 
des tableaux des divers territoires de sorte que les renseignements recueillis 
furent souvent incomplets, parfois même sans que ces défauts soient immédiate-
ments remarqués. Pour porter remède à ces diverses imperfections on procéda 
en 1774 à une simplification de la manière do recueillir les renseignements. 
La troisième instance, la préfecture, ne serait désormais plus mise à contribution. 
De plus on réduisit le travail de rédaction des tableaux aux seules autorités 
ecclésiastiques et on reçut les tableaux de diocèse à Stockholm au lien de tableaux 
départementaux. Une amélioration dans les envois eut lieu après mais on n 'obtint 
pas encore de compte-rendu total. Le premier compte-rendu total fut possible 
quand, en 1795, on simplifia encore la procédure de groupement des renseigne
ments en décidant que les doyennés enverraient directement leurs tableaux de 
doyenné à la Commission de la Statistique sans les faire passer par les consis
toires dans le diocèse, et quand peu après, en 1802, il fut introduit sur les 
formulaires un supplément mentionnant pour chaque paroisse du doyenné le 
nombre des naissances, etc. et la population. L'envoi direct des tableaux de 
doyenné eut également l 'avantage de permettre un contrôle sur le dénombrement 
général et l 'établissement par la suite des tableaux de département. 

Il est indéniable que même la période sombre dont nous avons parlé a eu 
ses éclaircies. Une sérieuse amélioration eut ainsi lien quand, en 1775, fut opérée 
une modification dans l'ordre existant, à savoir que les tableaux de la population 
ne seraient plus envoyés tous les trois ans mais tous les cinq ans. Le nouvel 
ordre devait rester en vigueur jusqu'à la fin du Tabellverk. On a ainsi rat taché 
la période de l'envoi à la répartition en groupe d'âge de cinq ans qui depuis le 
début avait été opportune aussi bien pour la population que pour les décès. Le 
contenu lui-même des formulaires s'élargit considérablement à cette époque. Dans 
tous les tableaux de mortalité figurent des notes sur l'âge des femmes accou
chées réparties en groupes d'âge de cinq ans et la nomenclature des causes de décès 
est élargie. Dans les tableaux de la population il y a surtout une extension de 
la liste des professions de sorte que dans chaque profession figure pour les deux 
sexes une complète répartition selon l 'état civil et non plus seulement, comme 
par le passé, une simple répartition par enfants et adultes. Une autre innovation 
dans le même tableau a été que tous ceux ayant plus d'une profession ont été 
signalés dans chacune d'entre elles. Il s 'ensuit un chiffre total bien supérieur 
au chiffre de la population. La valeur de cette innovation est pourtant douteuse. 
Enfin figurent également des renseignements sur les nombres d'entrées et de 
sorties. Us appart iennent au mouvement de la population mais entrent cepen
dant dans les tableaux de la population, et c'est pourquoi fut donné le nombre 
des déplacés au cours des cinq dernières années. La statistique des déplacements 
qui se terminait aux premières années du XIXe siècle a été très peu remaniée. 

La revision des formulaires de tableaux qui a eu lieu en 1802 et en 1805 a 
été assez importante. La chose la plus importante à côté de la spécification déjà 
mentionnée en paroisses a été la répartition de tout le matériel en campagne 
et villes de sorte que quatre formulaires différents furent désormais utilisés. Tou
chant la statistique des mariages, qui jusqu'alors avait été. traitée sommaire-
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ment, fut introduit une répartition selon l'état civil antérieur des contractants. 
Dans la statistique des décès qui a déjà été détaillée auparavant, fut introduite 
entre autres choses une combinaison des causes de décès et des mois de décès, 
mais le nombre des groupes d'âges fut en même temps réduit de 21 à 7. Le 
plus important fut cependant la transformation des listes de la population. La 
répartition en campagne et villes permit de faire figurer dans les deux formu
laires les professions qui caractérisent le domaine correspondant. En même temps 
la nomenclature professionnelle prit une extension qui fait penser aux recense
ments des temps modernes. Ainsi le nombre des professions artisanales dans les 
Tilles qui figure dans le tableau 8 montait à 115. Le groupement par catégories 
sociales ou par états fut néanmoins le principal et le groupement par profession 
le secondaire, ce qui entraîna entre autres que certains groupes furent séparés 
des autres, comme les pauvres et les prisonniers (et les Lapons) sans qu'il 
soit tenu compte de leurs professions particulières. La répartition par classes 
sociales fut présentée purifiée dans une liste spéciale uniquement combinée avec 
le sexe et l 'état civil. On désavoua le système institué en 1775 avec double 
renseignement dans les listes professionnelles pour les personnes ayant plusieurs 
professions. 

La différence profonde dans le temps actuel entre des personnes exerçant une 
profession et des membres de leur familles avait dans de nombreuses professions 
moins d'importance auparavant, quand la femme et les enfants aidaient profes
sionnellement le père de famille dans son métier. En tout cas la différence était 
peu prise en considération dans les formulaires du XVIIle siècle. Dès 1805 les 
enfants et la femme sont séparés et sont recueillis séparément à la fin des listes 
professionelles, répartis sommairement comme il ressort du tableau 8, d'après les 
principaux groupes de professions. 

Quand il s'agissait d'une autre répartition on étudiait plus profondément de tels 
détails, que l'on n 'a pas encore pu atteindre dans de nombreux pays à l 'heure actu
elle. On répartissait en effet les personnes exerçant une profession dans la vie éco
nomique selon la situation dans la profession (ou la classe sociale) ainsi en proprié
taires, maîtres, ouvriers etc. avec des nombres différents de classes dans l'indu
strie, l 'ar t isanat et le commerce. Il faut faire remarquer que les classes sociales 
dans l 'agriculture qui à cette époque était la branche la plus dominante, ont été 
différenciées depuis le commencement. Ce que la statistique démographique nous 
a donné maintenant en séries ininterrompues depuis l'origine peut être illustré 
de la manière suivante : nous connaissons de cinq en cinq ans le nombre des 
propriétaires, des maîtres, des compagnons, des apprentis et des ouvriers, ces 
derniers étant répartis par sexe, pour les hauts fourneaux; nous connaissons 
également le nombre des maîtres, des compagnons, des apprentis et des ouvriers 
(répartis par sexe) ainsi que des employés de magasin (répartis par sexe) dans 
la boulangerie; et le nombre des patrons et des employés de commerce, ces der
niers répartis par sexe, parmi les négociants etc. Ce matériel contient certaine
ment des fautes de détail qui proviennent de lacunes dans la vérification opérée par 
la Commission de la Statistique à la suite du manque de ressources. Mais tout 
de même c'est exact dans les grandes lignes, et il faut insister sur le fait que 
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l'ou considère que le travail de la Commission Royale de Statistique est depuis 
le milieu du XIXe siècle arrivé assez loin dans la perfection. 

Pendant le XIXe siècle plusieurs améliorations furent apportées aux formulaires 
de statistique. La statistique des mariages toujours négligée auparavant fut com
plétée à partir de 1821 par des données spécifiées selon l'âge de l 'homme en 
classes de dix ans et des renseignements particuliers dans le cas d'âges très diffé
rents des époux. Ce détail fut amélioré encore en 1831 quand furent présentés 
des. tableaux avec l'âge des époux en combinaison. En même temps la statistique 
de mortalité subit malheureusement un préjudice important. La nomenclature très 
détaillée des causes de décès avait naturellement occasionné au clergé beaucoup 
de travail sans qu'on puisse toutefois s'y fier entièrement. Le clergé demanda 
à être déchargé de la tâche de communiquer ces renseignements. La demande fut 
agréée et il ne resta par la suite dans les formulaires que les renseignements 
sur les causes de décès violents, les décès à l 'accouchement et ceux causées par les 
maladies contagieuses. Ce fut une grande perte qui ne fut pas compensée par la 
répartition opérée dès lors des morts selon leur état civil et leur classe sociale, etc. 

En ce qui concerne les tableaux de la population les dernières modifications 
apportées ont principalement consisté en l 'introduction en 1825 d'une colonne 
supplémentaire pour le nombre des entreprises industrielles, spécifiées en branches, 
ainsi que quelques modifications très importantes en 1840. Les personnes actives 
furent dans chaque profession réparties en mariés et célibataires. En outre on a 
cherché a découvrir le nombre exact de la population active dans les groupes 
principaux de professions, en demandant dans des listes spéciales des renseigne
ments sur les personnes ayant deux professions de nature différente, essai qui 
pourtant en gros n'a pas réussi. 

Déjà au XVIIIe siècle on avait, comme nous l'avons vu, trouvé la faiblesse 
consistant à dresser les tableaux statistiques démographiques sur le plan local 
et évité au maximum les intermédiaires. Ce ne fut cependant qu'au milieu du 
XIXe siècle que fut réalisé le pas vers la centralisation. La réforme fut réunie 
à la question de la création d'une institution centrale pour les statistiques offi
cielles en général. Les deux questions furent résolues en 1858. A partir de 1860 
on a cessé de rassembler le matériel pour le Tabellverk, et on a introduit à la 
place un matériel provenant de renseignements individuels fourni par le clergé 
comme auparavant . Le contrôle et la mise en œuvre a pu dès lors être réalisé 
entièrement par la nouvelle institution, le Bureau Central de Statistique actuel. 
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L E S MOTS S U É D O I S Q U I R E V I E N N E N T DANS L E S 

T A B L E A U X C O R R E S P O N D E N T À P E U P R È S 

AU S U I V A N T : 

Allmogen (Meniga) Population appartenant à l 'agriculture 
et à la pêche 

Andra Autres 
Antal Nombre 
Arbetare (Fria) på landet Ouvriers libres à la campagne (jour

naliers) 
» » i städerna Ouvriers libres dans les villes 

Backstugu- (och) inhysesfolk Ouvriers libres à la campagne 
Barn [som äro] (hos föräldrar)[na] Enfants vivant chez les parents 

» under 10 år Enfants au-dessous de 10 ans 
Bonddrängar m. fl Ouvriers agricoles nourris par le maître 
Bondeståndet Population appartenant à l 'agriculture 

et à la pêche (paysans) 
Borgerskapets [och betjänters] tjänste- Serviteurs de la bourgeoisie 

folk 
Bruk och fabriker Manufactures à la campagne et dans 

les villes 
Bruks- och bergverksfolk Ouvriers dans les manufactures et dans 

les mines à la campagne 
Bruksidkare Manufacturiers à la campagne 
Bönder (och possessionater) [och stånds- Paysans (et propriétaires fonciers) et 

personer i lantbruket] leurs familles 
Bönder som (jämte lantbruk) även idka Paysans exerçant aussi d'autres profes-

annan näring sions 

Civilstaten Fonctionnaires publics 

Civilståndstabell Tableau sur l 'état civil 

D ö t t r a r över 10 år Jeunes filles au-dessus de 10 ans 

Eländiga utom hospital eller fattighus Misérables hors d'hôpital ou de maison 
d'assistance 

Fabr ikörer (fabriksidkare) och arbetare Manufacturiers et leurs ouvriers 
Fatt iga (och sjuka) Pauvres (et malades) 
Fiskare Pêcheurs 
Flickor (Jeunes) filles 
Folkmängd Population 
Fosterbarn Pupilles 
Fångar Prisonniers 
Förut gifta Ci-devant marié(e)s 

Gesäller Compagnons 
Gifta Marié(e)s 
Gossar Garçons 
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Handelsbet jäning 
Handelsutövare (handlande borgerska-

pet) 
Hantverkare 
Hel(a) 
Husbönder 
Hustrur med egen näring el. ensamma 

» , änkor o. ogifta kvinnor 

Inhyseshjon(-folk) (på landet) 

J o r d b r u k 
Jordtorpare 
Jägare 

Kons tnä re r 
Krigsstaten 
Kvinnor (Kvinnkönet) (Kv) 
Kyrko- och skolstaten 

Landsbygd (Landet) (Lb.) 
Lanthantverkare 
Lappar 
Lytta och bräckliga 
Län(svis) 
Lärlingar (Lärgossar) 

Manufaklnris ter 
Män (Mankönet) (M) 

Ogifta 
Ogifta kvinnor (med hemmavarande 

oäkta barn) 
Omyndiga barn i hemmet (i föräldrars 

hus) 

Pa t roner , ägare, mästare 
Privatas (betjänte och) tjänstefolk 
Prästerskap 
Prästerskap och skolstat 
Publika staters betjänte 

Ridderskap och adel 
Riket 
Ringare borgerskap 

Sjöfolk (skeppare och sjöfaret folk) .. 
Skärbönder 
Soldater och f. d. soldater 
Spinneriidkare 
Stadshantverkare 
Stattorpare 

Employé(e)s dans le commerce 
Commerçants 

Artisans 
Tout 
Patrons 
Epouses exerçant un propre métier ou 

vivant seules 
Epouses, veuves et femmes non mariées 

Ouvriers libres à la campagne 

Agriculture 
Tenanciers 
Chasseurs 

Artistes, musiciens 
Etat militaire 
Femmes 
Corps du clergé et de l 'enseignement 

Campagne 
Artisans à la campagne 
Lapons 
Infirmes et débiles 
(Par) départements 
Apprentis 

Manufacturiers et leurs ouvriers 
Hommes 

Célibataires 
Femmes non mariées (avec enfants na

turels vivant chez elles) 
Enfants mineurs vivant chez les parents 

Patrons, propriétaires, maîtres 
Serviteurs des particuliers 
Clergé 
Corps du clergé et de l 'enseignement 
Fonctionnaires publics inférieurs 

Noblesse 
Royaume 
Couches inférieures de la bourgeoisie 

Caboteurs et marins 
Paysans vivant au bord de la mer 
Soldats et ci-devant soldats 
Filateurs 
Artisans dans les villes 
Ouvriers agricoles mariés, à gages an

nuelles tan t en argent qu'en nature 
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Strandsit tare 
Studerande 
Stånd och villkor 
Ståndens betjäning 
Ståndspersoner 

Städer[na] (St.) 
Större och mindre seminanter 
Summa (S:a) 

Tjänstefolk 
Tjänstehjon på landet 

Torpare 

Underofficerare 
Ur tjänst gångna m. fl 

Utom 

Ämbets - och hantverksfolk 
Ämbetsmän och betjänte i allmän tjänst 
Änkor 

Övriga 

Paysans vivant au bord de la mer 
Etudiants 
Classe sociale et profession 
Serviteurs des particuliers 
Personnes d'un certain rang, à côté de 

la noblesse et du clergé 
Villes 
Paysans 
Total 

Serviteurs des particuliers 
Ouvriers agricoles non mariés, à gages 

annuelles, nourris par le maître 
(hommes et femmes) 

Tenanciers 

Sous-officiers 
Personnes ayant quitté le service ou le 

métier 
Excepté 

Artisans 
Fonctionnaires publics 
Veuves 

Autres 



50 Tab. 1. Stånd och villkor 



länsvis åren 1751 och 1772. 51 



52 TAB. 1. STÅND OCH VILLKOR 



LÄNSVIS ÅREN 1 7 5 1 OCH 1 7 7 2 . 53 



54 Tab. 2. Stånd och villkor 



länsvis år 1800. 55 



5 6 TAB. 2 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR 



LÄNSVIS ÅR 1800. 57 



58 Tab. 3. Stånd och villkor 



länsvis år 1815. 59 



6 0 TAB. 3 ( for ts . ) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1815. 6 1 



62 TAB 3 (forts .) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1815. 6 3 



6 4 TAB. 3 (forts.) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1815. 6 5 



66 Tab. 4. Stånd och 



villkor länsvis år 1830. 67 



6 8 TAB. 4 (forts.) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1830. 69 



7 0 TAB. 4 (forts.) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1 8 3 0 . 71 



72 TAB. 4 (forts .) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1830. 7 3 



74 TAB. 4 (forts.) . STÅND OCH 

Tab. 5. Stånd och 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1830. 7 5 

villkor länsvis år 1815. 



76 TAB. 5 (forts.) . STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1845. 77 



7 8 TAB. 5 (forts.). STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1845. 79 



8 0 TAB. 5 (forts.). STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1845. 8 1 



8 2 TAB. 5 (forts.). STÅND OCH 



VILLKOR LÄNSVIS ÅR 1845. 8 3 



84 Tab. 6. Stånd och villkor 



i riket åren 1751—1772. 85 



86 TAB. 6 (forts) . STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 5 1 — 1 7 7 2 . 87 



88 Tab. 7. Stånd och villkor 



i riket åren 1775—1800. 89 



9 0 TAB. 7 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 7 5 — 1 8 0 0 . 9 1 



9 2 TAB. 7 (forts . ) . STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 7 5 — 1 8 0 0 . 93 



9 4 TAB. 7 (forts.). STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 7 5 — 1 8 0 0 . 9 5 



96 TAB. 7 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 7 5 — 1 8 0 0 . 97 



9 8 TAB. 7 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR 



I RIKET ÅREN 1 7 7 5 — 1 8 0 0 . 99 



100 Tab. 8. Stånd och villkor i riket 



och på landsbygden åren 1805—1820. 101 



102 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSRYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 1 0 3 



104 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 6 — 1 8 2 0 . 105 



106 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 107 



108 TAB. 8 ( for ts . ) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 109 



110 TAB. 8 ( for ts . ) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 111 



112 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 1 1 3 



114 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 115 



116 TAB. 8 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 117 



118 TAB. 8 (forts .) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 0 5 — 1 8 2 0 . 119 



120 Tab. 9. Stånd och villkor i riket 



och på landsbygden åren 1825—1835. 121 



122 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 123 



124 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 125 



126 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 - 1 8 3 5 . 127 



128 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 129 



130 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 131 



132 TAB. 9 (forts .) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 133 



134 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 135 



136 TAB. 9 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 137 



138 TAB. 9 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 2 5 — 1 8 3 5 . 139 



140 Tab. 10. Stånd och villkor i riket 



och på landsbygden åren 1840—1855. 141 



142 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 143 



144 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 145 



146 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1840 — 1 8 4 5 . 147 



148 TAB. 10 (forts.) . STÅND OCH VILKKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 4 5 . 149 



150 TAB. 10 (forts.) . STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 4 5 . 151 



152 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1840 — 1 8 5 5 . 153 



154 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 155 



156 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 157 



158 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 159 



160 TAB. 10 (forts.). STÅND OCH VILLKOR I RIKET 



OCH PÅ LANDSBYGDEN ÅREN 1 8 4 0 — 1 8 5 5 . 161 
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ANMÄRKNINGAR 

Såväl läns- som rikstabellerna upptaga före textkolumnen spalter med paragraf
tecken och nummer för de särskilda yrkena. Numren angiva ordningen mellan 
yrkesrubrikerna på primärtabellerna men finnas i regel ieke utsatta på dessa. 

T. K. = Kungl. tabellkommissionen. 1880:2= Bidrag till Sveriges 
officiella statistik. A: XXII:2 (Folkräkningen 1880:2). 

A n m ä r k n i n g a r t i l l de s ä r s k i l d a l ä n s t a b e l l e r n a . 
Tal>. 1. 

(1751; 1772) 
1751. F e l a k t i g t o m r å d e ni. ni.: 1) Karlskrona saknas både här och i 1880:2. —2) Älvs
borgs läns folkmängdstabell slutar, vad civilståndsfördelningen angår, på 127,945, men har 
(av Wargentin?) enligt 1880:2 rättats till 115,853. Vissa till Skaraborgs län hörande områden 
hade enligt not i detta läns tabell utelämnats (och troligen inräknats i tabellen för Älvsborgs 
län; varför Skaraborgs läns folkmängd ej vid rättelsen höjts kan ej sägas). Ståndstabellen 
innehåller tydligen samma felföring och kan icke rättas. 

Kel i s t å n d s t a b c l l e n : 3) I allmänhet redovisas ej hela befolkningen. Iiristen, enligt riks
tabellen cirka 58,000, faller nästan helt på vuxna kvinnor. Och då bond- och torparhustrurna 
i senare års tabeller bruka vara ungefär lika många som bönderna resp. torparna, finner man, 
att det i huvudsak är på dessa bristen kommer. Särskilt framträder underskottet i Koppar
bergs, Hallands och Göteborgs ocli Bohus län. — 4) För vuxna män utvisar ståndstabellen 
emellertid ett mindre överskott, omkring 8,000, om civilståndstabellcn antages riktig. Över
skottet ligger nästan blott i Älvsborgs, Malmöhus och Göteborgs och Bohus län. Beträffande 
Älvsborgs län är skillnaden dock skenbar, jfr anm. 2. Man kan i flera fall ifrågasätta, om 
icke gårdsbrukande kvinnor inräknats bland männen. Jämför anmärkningarna till de följande 
årens rikstabellcr. 

1772. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 5) Enär Stockholms stads tabell felas, ha för Stockholm 
talen för 17G9 använts för 1772. — G) Kalmar läns tabell saknar uppgifter för den del, 
som hör till Linköpings stift. Komplettering har skett med hjälp av prosteritabellerna från 
området, av vilka likväl en (N. Tjusts) saknas för året. Av denna lucka härrör en brist på 
cirka 8,400 män och 9,200 kvinnor. — 7) Blekinge län. Karlskrona saknas här, men ej i 
1880:2. Det gör en brist av omkring 5,900 män och 0,500 kvinnor. — 8) Kopparbergs län. 
Tre prosterier saknas, jfr 1769 års rikstabell (not 20). Härav förklaras 22,800 eller nästan 
hela underskottet för männen och 23,400 av d:o för kvinnorna. — 9) Gävleborgs län. På 
tab. Ill är antecknat, att den har en brist på mer än 20,000 personer. Enligt civilståndstabellen 
utgör bristen cirka 7,800 män och 8,900 kvinnor. Antagligen beror den på felande uppgifter 
från det prosten', för vilket tabeller för året nu saknas i landsarkivet, Torsäkers [Gästrik
lands]. Folkmängdsunderskottet motsvarar ej fullt områdets nuvarande andel av länet, men 
folkökningen kan ju ha varit starkare i det förra än i hela länet. — Den sammanlagda 
bristen på grund av ovanstående utgör omkring 97,000 enligt rikstabellen. 

Fe l i s t å n d s t a b e l l e n : 10) Underskott råder enligt rikstabellen med 52,000. För 
männen är det emellertid nästan fullständig överensstämmelse, medan som vanligt kvinnorna 
visa stor brist, 45,000. Gossar och flickor förete mindre underskott, vilket också är det van
liga. Störst är underskottet i Hallands, Göteborgs och Bohus och Älvsborgs (samt Koppar
bergs) län. Att i stort sett samma län hade motsvarande fel redan i 1751 års länstabeller 
liksom att »riksfelen» under mellanliggande år äro rätt lika, tyder pä ett under hela första 
perioden konsekvent men felaktigt förfaringssätt i vissa delar av landet. 

Tab. 2 
(1800) 

1800. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: Ännu i tabellkommissionens åren 1798 och 1804 avgivna 
berättelser (folkmängden 1795, resp. 1800) anmärkes, att de ökningar och minskningar av flera 
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tusen personer, som framträda för många län vid jämförelse av de olika folkräkningsåren, 
»kunna icke annorlunda anses än som missräkningar, som kommit därav att här och där 
någon sockentabell . . . . icke uti rä t t tid kunnat bliva färdig och i prosttabellen intagen». 
Någon mera betydande skillnad synes dock icke längre vara för handen. 

Kommissionen nämner också, att folkmängdstabellerna icke äro så noga uppgjorda som 
tabellerna över födda och döda, enär folkets antal icke finnes uti kyrkoböckerna, utan skall 
inhämtas vid husförhören. Emellertid fanns husförhörslängd likaväl som övriga kyrkoböcker, 
som föreskrivas i 1086 års kyrkolag, även om den förra ofta torde ha varit mindre ordentligt 
förd än de övriga. 

Fe l i s t å n d s t a b e l l e n : 1) Den genom anvisningarna för perioden 1775—1800 föreskrivna 
dubbelföringen av personer med mer än ett yrke har tillämpats ganska olika i olika län, så
som framgår av jämförelse med folkmängdssiffran för länet, vilken antecknats på nedersta 
raden. I Stockholm har nästan ingen dubbelföring skett, och i Kronobergs län råder t. o. m, 
en mindre brist (se nedan). Antalet dubbelförda är i förhållande till folkmängdssiffran mycket 
stort i Gotlands län, där ståndstabellen upptar en fjärdedel mer än folkmängdssiffran, och 
betydande är den också i Kopparbergs län. Ett stort antal av de dubbelförda kunna antagas 
vara fiskebönder på Gotland och bergsmän med jordbruk i Kopparbergs län, vilka upptagits 
både i § 4:1 och i 4:2. Huruvida meningen var, att hustrur ocli barn till de sålunda pä mer 
än ett ställe redovisade likaledes skulle dubbeiföras, framgår ej klart av anvisningarna. Av 
jämförelserna med folkmängdstalen kan dock utläsas, att hustrurna i allmänhet dubbelförts, 
men att det blott i få fall ägt rum med barnen. Jämför anvisningarna till rikstabellen för 
denna period (tab. 7). — 2) Uppsala län, § 4:2. Gossar under 15 är 1,000 för många. — 3) Jön
köpings län, § 3:12 etc. Därav bruksidkare 299. — 4) Kronobergs län. Jämför not 1. Enär 
underskott råder för barn under 15 år, får man antaga, att vissa områden av länet blivit 
uteslutna. — 5) Hallands län, § 4:1 etc. Antagligen är endera gossarnas eller flickornas antal fel
aktigt, enär de bruka vara ganska lika. Ett tillägg av cirka 1,000 för flickorna synes unge
färligen riktigt. — § 4:2. Jfr not 17 till tab. 7. — G) Värmlands län, § 3:12 ett. Därav 
bruksidkare G29. — 7) Örebro län. D:o 2,134. — 8) Västmanlands län. D:o 507. — 9) Koppar
bergs län. D:o 1,401. — 10) Gävleborgs län. D:o 425. — 11) Västerbottens-Norrbottens län. 
Ämbetsmän och betjänte i allmän tjänst, studerande: manliga und. 15 år. Antalet skall vara 
omkring 300. 

Tab. 3 
(181.Î) 

1815 Allmänt. Till följd av den i grunden ändrade uppställningen av tabellformuläret under 
tredje perioden har det inte varit möjligt att ens för länstabellerna uppnå full jämförbarhet 
med föregående perioder. Vid granskningen av dessa tabeller har man därför i huvudsak 
gjort jämförelse framåt i tiden, då klassificeringen från 1800-talets början i huvudsak bibe
hållits. — Enär ståndstabellens slutsumma från denna period överensstämmer med folkmäng
den, har någon jämförelsesiffra häröver inte längre utsatts. — 1) Hustrur, änkor och ogifta 
kvinnor. I denna kolumn äro numera för de egentliga yrkesgrupperna endast hustrur redo
visade, medan de änkor och ogifta kvinnor, som förut räknats till resp. grupper, äro sam
lade i tabellens nedre del. Jämför anvisningarna (sid. 174). — 2) Omyndiga barn i hemmet. 
Dessa båda kolumner upptaga av skäl, som angivas i anmärkning 18 till tab. 8, väsentligt 
färre personer än motsvarande kolumner i 1800 års länstabeller (tab. 2). — 3) Grupperna 
Ur tjänst gångna m. fl. och i synnerhet Privatas betjäning omfatta ett avsevärt antal per
soner hörande till jordbruksbefolkningen. — 4) Ett rätt varierande antal änkor (och ogifta 
kvinnor m. fl.) har i de olika länen hänförts till fattiga. Jämför rikstabcllen (tab. 8). 

5) Uppsala län. Slutsumman, 80,110 personer, överstiger folkmängden med 17. — G) Värmlands 
län, landsbygden. Manufakturister. Därav vid masugnar 245 ägare med 103 anställda män. 
— 7) Örebro län, landsbygden. Privatas betjäning, omyndiga barn i hemmet. 338 gossar 
och 332 flickor böra rätteligen överflyttas till Manufakturister, omyndiga etc. — 8) Väster
norrlands och Västerbottens län. Slutsumman för det förra länet, 00,342 personer, överstiger 
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med 3,219, och summan för det senare länet, 33,487 personer, understiger med samma antal 
den verkliga folkmängden enligt 1880:2. Enligt T.K:s berättelse för 1820 härleder sig skill
naden frun den år 1815 »ännu icke fullkomligen stadgade gränsfördelningen». Folkmängds
siffrorna ha efteråt kunnat rättas, men icke ståndstabellen. 

Tab. i 
(1830) 

1830. Allmänt. De till tab. 3 hörande allmänna anmärkningarna gälla även den fjärde perioden. 
Jämför också noterna till rikstabellen (tab. 9). — 1) Hustrur, änkor och ogifta kvinnor. Ang. 
denna k o l u m n , se not 1 till tab. 3. — 2) Ur tjänst gångna m. fl. samt Privatas tjänste
folk. Se not 3 till tab. 3. - 3) Änkor samt Ogifta kvinnor. Se not 4 till tab. 3. 

4) Uppsala län, städerna. Siffran 174 för Privatas tjänstefolk, hustrur, är antagligen för 
hög. — 5) Göteborgs och Bohus län. Sjöfolk. Jämför tab. 9, not 15. — 6) Skaraborgs län, 
landsbygden. Tabellverket upptager felaktigt 64 hustrur med 95 barn under Sjöfolk i stället 
för under Ur tjänst gångna m. fl. (Vilske prosteri). Hättelse här verkställd. — 7) Västman
lands län, landsbygden. Samma fel som anmärkts i not 6 har ägt rum beträffande 100 
hustrur med 89 barn. Hättelse här gjord (S. Fjärdhundra prosteri). — 8) Kopparbergs län, 
landsbygden. Manufakturister. Minskningen med omkring 800 män med c:a 1400 familje
medlemmar från år 1815 beror på att yrkesgruppen kolare uteslutits ur formuläret (sanno
likt enär man övergått att betrakta yrket som bisyssla vid jordbruket). — 9) D:o städerna. F'alu 
gruvas arbetare (cirka 300) med familjer ej redovisade som manufakturister, utan troligen bland 
Ur tjänst gångna m. fl. 

Tab. 5 
(I8i5) 

1845. Allmänt. 1) Hustrur, änkor och ogifta kvinnor. Jfr not 1 till tab. 3. — 2) Barn 
under 10 år. Dessa kolumner motsvara ej helt barnkolumnerna år 1830 i tab. 4 utan i genom
snitt blott 83 % av dem; skillnaden av gossar i huvudsak förd till männen av Ur tjänst 
gångna m. fl. och Bonddrängar m. fl. och av flickor på Ogifta kvinnor. Se härom not 2 till 
tab. 10. — 3) Studerande. Antalet mångfaldigat sedan 1830, tydligen till följd av folkskolans 
inrättande enligt 1842 års folkskolestadga. I de fyra nordligaste länen synas skolorna ej ännu 
kommit riktigt i gång. Jämför not G till tab. 10. — 4) Privatas tjänstefolk innefattar ej längre 
personal vid jordbruket, som nu hänförts till Bonddrängar m. fl. — 5) Handelsutövare. Sedan 
gästgivare med jordbruk överförts till Bönder etc. har gruppen starkt minskats på landsbygden. 
— Till gruppen hörande barn ingå under Ur tjänst gångna m. 11. — 6) Hantverkare. En viss 
minskning märkes i förhållande till 1830, oaktat starkt stigande folkmängd. Sannolikt beror 
den på att bönder m. fl. sysselsatta med skomakeri, smide, skrädderi o. d. och redovisade 
under bisysslan i viss mån ha återförts till sitt huvudyrke. Samtidigt ha dessa personer 
införts i den särskilda biyrkesredovisningen. Jfr dock not 10. — 7) Änkor. Jfr tab. 3, not 
4. — 8) Fosterbarn. Den väldiga minskningen beror till en del på överflyttning till Fattiga, 
fångar m. 11. Jfr i övrigt not 17 till tab. 10. 

9) Blekinge län, städerna. Hantverkare. Häri ingå 543 t immermän med 388 hustrur jämte 
barn i Karlskrona, av vilka de flesta torde motsvara år 1830 under krigsstaten redovisade 
skeppstimmermän. — 10) Västernorrlands län, landsbygden. För Hantverkare en stark ökning 
från 1830. Den torde bl. a. bero på ändrad redovisning av motsatt slag mot den eljes vanliga 
(se not 6). En del byskomakare, byskräddare o. d., som ej förut räknats som hantverkare, 
ha nu hänförts till dem. 

A n m ä r k n i n g a r t i l l de s ä r s k i l d a r i k s t a b e l l e r n a . 

Tab. 6 
(1751—1772) 

Allmänt. Karlskrona stad saknas för hela perioden. — Beträffande uppgifterna för de 
olika åren om bristande fullständighet, jfr även anmärkningar till länstabellerna 1751 och 
1772. Rörande differenserna i de olika länen hänvisas för de år då Sverige summerats till 
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anteckningar i statistiska centralbyrån. — För de båda första åren, 1749 och 1750, finnas 
visserligen rikstabeller, men saknas de flesta länstabeller, så att Sveriges tal icke kunna 
skiljas från Finlands. — 1) Barn tillhörande fattiga m. fl. ingå antagligen bland motsvarande 
äldre. 

1751. 2) Standstabcllen erhållen som »rikstabellen» minus de finska länen. Jfr i övrigt an
märkningar till tab. 1. — 3) Lappar ej särskilt angivna. 

1754. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 4) Med sin numerär för 1755 ingå: Stockholms läns del av 
Uppsala ärkestift, Uppsala län och Västernorrlands län. För Västmanlands län saknas Upp
sala stiftsdel, cirka 13,000 personer. 

F e l i s t å n d s t a b e l l e n : 5) Liksom för år 1751 felas här en del av den i civilståndsta
bellen uppgivna befolkningen, cirka 41,000 personer. För vuxna kvinnor är bristen större 
än så, medan för vuxna män framträder ett mindre överskott. — 6) Allmogens barn av 
kvinnkön under 15 år sannolikt 10,000 för högt uppgivna (Malmöhus län). Ovannämnda to
tala brist bör därför ökas till 51,000. 

1757. 7) Ståndstabellen erhållen som »rikstabellen» minus de finska länen. Motsvarande 
civilståndstabell slutar på 1,830,706. Räknas återigen de svenska länen samman, vilket här 
är möjligt, slutar civilståndstahellen på 1,757,406 (520,409 ä. m., 632,221 ä. kv., 298,285 g., 
300,431 fl.), sålunda på ett antal, som är cirka 80,000 mindre och med mer än 100,000 under
stiger totalfolkmängden i 1880:2. Underskottet i jämförelse med folkmängden berör huvud
sakligen Stockholms län, med 70 à 80 tusen, samt Jönköpings och Västmanlands län. Då 
nu den folkmängd, som erhållits såsom skillnaden mellan rikets och Finlands tal, ligger så 
mycket högre, att bristen i förhållande till numera antagen folkmängd i det egentliga Sverige 
reduceras till 34,000, är uppenbarligen den motsvarande ståndstabellen den bästa man har 
tillgång till. Förklaringen till att nämnda divcrgens uppkommit är möjligtvis den, att 
tabell III en gång funnits för någon eller några länsdelar, för vilka den nu saknas (möjligen 
Uppsala stiftsdel av Stockholms län, som Wargentin icke nämner bland felande områden). 
Men det kan också tänkas, att T. K. vid sammanställning av rikssiffror för ofullständiga län 
använt ett närliggande komplett år. 

F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: Områden med omkring 34,000 invånare fattas, se ovan. 
F e l i s t å n d s t a b e l l e n : 8) Bristen i förhållande till civilståndstabellen är här 53,000, var

av knappt 3,000 komma pä vuxna män och 5,000 på flickor under 15 år, men 44,000 på vuxna 
kvinnor. Jfr not 10. — 9) Torpare utan utsäde, kvinnkön 7,497. Sannolikt för lågt tal . 
Sammanräkning för de svenska länen ger 8,628. — 10) Sannolikt felas cirka 8,000 kvinnor 
över 15 år bland allmogens tjänstefolk (Kopparbergs län). — 11) Lappar uppgivas i länsta
bellerna till 5,041 (2,414 män, 2,027 kvinnor), varav omkring 1,900 barn under 15 år. Om 
och var lapparna inräknats i rikstabellen kan ej avgöras. 

1700. 12) Ståndstabellen erhållen som »rikstabellen» minus de finska länen. Motsvarande 
civilståndstabell slutar på 1,877,478. Häknas civilständstabcllens summa för de svenska länen, 
erhålles 1,879,578. 

F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: Ett område av Jönköpings län med cirka 13,000 invånare 
saknas, se 1880:2. 

F e l i s t å n d s t a b e l l e n : 13) Sammanlagt underskott omkring 45,000. För vuxna män är 
bristen 12,000 och för vuxna kvinnor 38,000. Flickor under 15 år äro i stället 7,000 för 
många. — 14) Meniga allmogens barn och tjänstefolk: manliga över 15 år sannolikt 10,000 för 
få och kvinnliga under 15 år 10,000 för många. Sammanräkning för de svenska länen ger 
detta resultat. — 15) Lappar uppgivas i länstabellerna til! 4,445 (1,476 m., 1,582 kv., 678 g. och 
709 fl. under 15 år). Om och var de inräknats i rikstabellen har ej undersökts. 

1763. F e l i s t å n d s t a b e l l e n : 16) »Friskt inhyses- och gatuhusfolk på landet» av mankön, talet 
uppenbarligen cirka 4,000 för högt (Östergötlands län). — Efter ovanstående rättelse blir totala 
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underskottet 38,000, varav på vuxna kvinnor 37,000 samt på gossar 5,000, medan för 
vuxna män uppstår ett överskott av G,000. Liksom i flera andra fall är kvinnobristen ungefär 
vad som synes fattas pä grupperna bönder och torpare. 

17(50. 17) Rikstabcll finnes, varför siffror rörande Sverige först framräknats genom avdrag av 
de finska länens summor. Vid kontroll visade sig emellertid stora fel särskilt i § 23, »meniga 
allmogens barn och tjänstefolk». Tabellverkets rikstabell minus de finska talen ger sålunda 
308,000 vuxna söner och drängar och 152,000 vuxna döttrar och pigor eller + 132,000, resp. 
— 41,000 i förhållande till de svenska länens summa. För barn och tjänstefolk under 15 
år avkv innkön ger samma uträkning 329,000 eller 49,000 för mycket. Sveriges tal borde där
för hellre tagas genom direkt sammanräkning. Bland länstabellerna saknas visserligen Ble
kinges, men dess tal kunna fås genom sammanställning av tabellerna för länets tre prosterier, 
fortfarande utom Karlskrona. Sammanräkning skedde därför för de svenska områdena, och 
de erhållna talen, som genomgående synas rimliga, ha använts. 

Kel i s t å n d s t a b e l l e n : 18) Större och mindre seminanter på landet ( = bönder), män. 
Antalet är uppenbarligen cirka 10,000 för lågt (Värmlands—Örebro län). — 19) Meniga all
mogens barn och tjänstefolk under 15 år. I ett län äro tydligen gossarna omkring 18,000 och 
flickorna 19,000 för lågt upptagna (Jönköpings). — Efter ovanstående rättelser kvarstår en 
brist av 60,000. Tagas civilståndsgrupperna var för sig, återfinner man den vanliga bristen 
för vuxna kvinnor, blott mer utpräglad äu eljest. 

17G9. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 20) Rikstabell saknas här, och bristerna i länstabellerna ha 
ökats: Östergötlands, Blekinge och Kopparbergs län saknas. Komplettering har skett med 
hjälp av i landsarkiven förvarade prosteritabeller. Uppgifter erhöllos för alla prosterier utom 
följande: Österg. 1.: Gullbergs och Bobergs, Göstrings, Hammarkinds, Lj'sings och Norrköpings 
eller cirka halva länet; Kopparb. 1.: Hedemora, Leksands och Mora. Härefter kvarstående brist 
(bortsett från Karlskrona) utgör 113,000. 

Fe l i s t å n d s t a b e l l e n : 21) Total brist 42,000. För vuxna män föreligger dock ett över
skott på 3,000, medan bristen liksom under hela perioden är störst lör vuxna kvinnor, 38.000. 
Den senare synes i huvudsak hänföra sig till samma grupper som för tidigare år. 

1772. 22) Jfr anmärkningar till länstabellerna. 

(Tab. 7) 
1775—1800 

Allmänt. Rikstabeller saknas helt. Alla tal ha således erhållits genom summering för de 
svenska stiften eller länen. — Den väsentliga skillnaden vid tabellernas uppgörande under 
andra perioden var den, att alla yrkesutövare, som idkade mer än ett yrke, skulle redovisas 
för vart och ett av dem och således upptagas två eller flera gånger i ståndstabellen. De på 
detta sätt redovisade voro under hela perioden omkring 150,000 utom 1785, då de voro föga 
mer än 100,000, och 1780, då antalet låg ungefär mitt emellan. Hur föreskriften tillämpades 
i olika län kan bedömas av länstabellerna för år 1800. Av jämförelse med folkmängdstalen 
för grupperna av gifta män, gifta kvinnor etc. framgår, att hustrurna i allmänhet dubbel
fördes, när det skedde med deras män. Barnen ha däremot genomgående redovisats enbart 
på ett ställe; blott de två eller tre sista åren förete ett nämnvärt antal dubbelförda barn. 
Endast för ett par yrkesgrupper finnes möjlighet att direkt avläsa de dubbelfördas antal: adeln 
(§ 1:2 och 1:3), ämbetsmän och ståndspersoner, som idka borgarenäring (§ 3:9) och bönder, som 
jämte lantbruk idka andra näringar, såsom fiske, hantverk, stenhuggeri (§ 4:2 j bergsbruk står 
ej nämnt). Den sistnämnda gruppen är naturligtvis vida större än de båda andra och vari
erar mellan 53,000 och 75,000. 

1) Minuthandlande borgerskapet samt borgerskapets övriga handlande ledamöter. Tabell
kommissionen har i sin berättelse (av år 1804) anmärkt, att tabellförfattarna under förevarande 
period kommit i villrådighet, till vilken av dessa båda grupper en handlande skulle hänföras 
samt ökat och minskat den ena klassen på den andras bekostnad. Att så är fallet märkes särskilt 
på åren 1785 och 1790. — 2) § 4:6 har rubriken »Arbetslösa backstugu-inhysesfolk och gatuhus-
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män etc. eller fria arbetare på landsbygden som hava eget bo.> Det första ordet är tydligen 
feltryck för arbetsföra, som är det använda uttrycket både i § 3:15, som avser städerna, och 
i tabellkommissionens berättelser. — 3) Hantverkare och gärningsmän på landet utan åtskillnad. 
Formuläret saknar linje i sifferkolumnerna för denna rad. Stiftstabellcina synes emellertid så
vitt man kan bedöma riktiga på två undantag när: för Lunds stift har raden ej ifyllts vare 
sig för 1780 eller 1785. AU döma av siffrornas storlek ha hantverkarna istället inräknats på 
raden ovanför, hushållerskor etc. Då sistnämnda grupp (ståndspersoners betjäning) är liten, 
har rättelse här skett för stiftet genom nedllyttning av talen till nu ifrågavarande rad. Några 
hundra ogifta män och kvinnor ha möjligen härigenom felaktigt hänförts till hantverkare etc. 
i stället för till betjäning. 

1775. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 4) Uppgifter sakuas för Stockholms stad. Sådana finnas 
visserligen närmast för år 1781, men de äro avfattade på första periodens formulär. 1785 års 
ståndstabell för huvudstaden har därför använts. Dess folkmängdssiffra överstiger 1775 års 
med cirka 3,400. — Karlskrona stad, beräknad folkmängd omkring 12,000, saknas. — För 
Göteborgs stift felas sammandragstabell, men länstabell för Hallands län finnes. Komplet
tering har sökts i landsarkiven, varvid uppgifter crhöllos för tre prosterier. Följande pros-
terier saknas i här framlagt material: Kinds, Marks och Bollebygds, Orusts och Tjörns samt 
Älvsyssels norra och södra (folkmängd omkring 91,000). 

Fel i s t å n d s t a b e l l e n : 5) Spinneriidkare etc. .Jfr anmärkning 7. 

1780. F e l a k t i g t o m r å d e m. m. : G) Uppgifter för Stockholms stad äro (för 1781) avfattade 
på första periodens formulär och kunna ej användas, varför huvudstaden här ingår med 1785 
års siffror. Totalfolkmängden skiljer sig med mindre än 100 personer från 1781 års. — Karls
krona stad, beräknad folkmängd omkring 12,500, saknas. 

Fe l i s t å n d s t a b e l l e n : 7) Spinneriidkare och därvid arbetande på landsbygden, gifta 
män. Endast få män redovisas i allmänhet under denna grupp. För Linköpings stift upp
givas likväl 511 gifta män för detta år (och 322 år 1775) emot 38 år 1785 och 12 år 
1790. — 8) Bönder utan åtskillnad e t c , flickor under 15 år. Antalet bör höjas med omkring 
9,000 (Skara stift). 

1785. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 9) Norrköpings och Karlskrona städer, beräknad folkmängd 
7,500, resp. 13,000, ingå icke. 

Fe l i s t å n d s t a b e l l e n : 10) Tjänstehjonen hos meniga allmogen e l c , flickor under 15 år. 
Antalet är möjligen 2,000 för högt (Lunds stift). — 11) Lappar ej särskilt uppgivna för 1785. 

1790. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 12) Norrköpings stad, 7,739 personer, saknas. Vidare 
felas Karlskrona stad med beräknade omkring 15,000 personer. 

S t å n d s f ö r d e l n i n g e n : 13) Underofficerare soldater . . . . på landsbygden (A:r). Hit 
ha förts skeppstimmermän vid skeppsvarven på Älvsborgs kungsladugård vid Göteborg, 408 
personer, därav 109 gifta par, 10 änkl., 10 änkor, 12 o", m., 18 og. kv., 69 g. och 71 fl. — 14) 
Lytta och bräckliga som äro intagna i hospital och fattighus, gifta män och kvinnor. 
Den stora nedgången från tillsammans 2,012 är 1785 till 1,050 år 1790 är sannolikt verklig, 
enär den är fördelad på de flesta stift. De förut gifta och de ogifta i hospital och fattighus 
visa däremot ingen nedgång. 

1795. F e l a k t i g t o m r å d e m. m.: 15) Norrköpings stad, 8,500 personer, saknas. Ett pros-
teri i Gotlands län med omkring 1,500 personer felas. Slutligen saknas Karlskrona stad med 
9,969 invånare (två församlingar med tillsammans cirka 4,100 personer ha dock insänt tab. 
III med ifylld ståndstabell, som ej här använts; för staden i övrigt har endast totala folk
mängden kunnat angivas). 

S t å n d s f ö r d e l n i n g e n : 16) Borgerskapets övriga handlande ledamöter. Här äro inräk
nade »den övriga delen av borgerskapet i Malmö, som bebor östra och södra förorterna», 
716 personer, därav 134 gifta par, 13 änkl., 21 änkor, 44 og. m., 187 og. kv., 94 g. och 89 fl. 
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1800. Fe l i s t â n d s t a b e l l e n m. m.: 17) Bönder som jämte lantbruk idka andra näringar etc., 
gifta kvinnor. Antalet är i nägra län tydligen för lågt (om man utgår ifrån, att hustrur till 
män med mer än ett yrke böra dubbeiföras). I Hallands län t. ex. är det 123 mot 733 gifta 
män. — 18) Lappar ej särskilt uppgivna för 1800. 

Tab. 8 
(1805—1820) 

»Antalet bruks- och fabriksägare kan icke fullkomligen av tabellverket inhämtas, emedan 
mänga ibland dem äro dels ämbets- och tjänstemän och dels tillika handlande, vilka såsom 
i berörda klasser redan inräknade enligt tabellformulärets föreskrift icke för andra gången 
fått upptagas» (T.K:s ber. för 1815). 

2) Hantverkare. Gesäller i städerna och Lärlingar på landet ha av T.K. sammanförts i 
rikssummorna. — 3) Några yrken som i städerna hänförts till hantverkare ha på lands
bygden räknats till andra klasser: Fiskare, bondeklassen; tillverkning av eldfasta lerkärl 
o. d., bruk och fabriker (k: 23), och garvare, d:o (k: 32). — 4) Smeder av alla slag på 
landet; hovslagare i städerna. — 5) Arrendatorer samt Plåt- och ämneshamrar. Rubrikerna 
•nförda vid nytryck år 1811, men den gamla blanketten har dock använts av en del 
tabellförfattare år 1815 och av några även år 1820, varför uppgifterna för dessa år 
icke äro fullständiga. — G) Enligt formulärens föreskrifter ha änkor, som fortsätta 
sina mäns näringsfång, och hustrur, som idka annan näring än männen, inräknats 
i klasserna handlande, manufakturister, hantverkare i städerna, possessionater och bönder 
och ansetts som husbönder. Men i rekapitulationen avd. C ha dessa änkor och hustrur 
blivit skilda från mankönet och sammanräknade med sitt eget. Likväl har en del av dessa 
hustrur »i anseende till sin näring icke med nämnda klasser någon gemenskap», och de ha 
därför icke kunnat upptagas bland dem (d. v. s. vissa egen näring idkande hustrur finnas 
e n d a s t under avd. B, kvinnkönet och barn). Summan av alla näringsidkande änkor och 
hustrur i § 1 överstiger därför skillnaden mellan vederbörande summor i avd. C och mot
svarande poster sammantagna i avd. A. — 7) Änkor. Vid jämförelser mellan de olika änke-
gruppcrna bör beaktas, at t Ankor som leva hos sina barn redovisas endast på landsbygden, 
där de emellertid utgöra den största gruppen. Under följande perioder har rubriken bort-
tagits helt och hållet. — 8) Bruk och fabriker, diverse 3. 
Därav »bergsmän och borgare» i Sala: 

9 a) Bortkommenderade till Pommern och åtminstone till största delen uteslutna ur 
tabellverket 295 officerare och 8,972 underofficerare och manskap. 

1805. 10) Ett 300-tal skeppstimmermän i Göteborgs och Bohus län ha är 1805 redovisats på 
landsbygden, men de följande åren i städerna. — 11) Privatas betjäning, fiskare. Hit ha felaktigt 
förts 130 »gesäller», sannolikt tillhörande Uppsala stad; här ej rättat. — 12) Kalkbrytning och 
bränning. 112 arbetare i Gotlands län ha felaktigt uppförts som Gossar; rät tat här. —13) Hov
slagare och smeder samt Snickare. En mindre överflyttning har här giorts mellan dessa 
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grupper. — 14) Överskärare, gesäller. Vid hopsummering på primäruppgifterna erhålles antalet 
50 i stället för 5. — 15) Hustrur till männen i § a böra minskas med 5G0 till 5,932 för riket 
och 5,045 för landsbygden (Jönköpings län). — IG) Antalet hustrur som leva ensamma är 
särdeles stort i Jönköpings och Kronobergs län (635, resp. 602, mest landsb.). 

1810. 17) Följande rättelser ha här gjorts: Övningsmästare — 197, studerande — 103, kyrko
betjänter + 300 (Kronobergs och Kalmar län). — 18) För att redigare än förut få antalet arbetande 
vid jordbruket begärde T.K. i cirkulär 1810, att bondebarn över 10 år, som vistades hemma, 
skulle anses såsom tjänande och redovisas gossar i § f och flickor i § m. Detta hade den verkan, 
att cirka 50,000 gossar och lika många flickor överflyttades från § 1 till förstnämnda paragrafer. 
— 19) Masugnar, patroner etc. Nedgången från 364 år 1805 till 244 år 1810 faller på Värmlands län. 
Jämför tab. 3, anm. 6. — 20) Hantverkare, lärlingar på landsbygden. Nedräkning ger 
summan 4,754. — 21) Den stora minskningen av militärers barn på landet från cirka 49,000 
år 1805 till 34,000 år 1810 är förmodligen en följd av de föregående krigsåren; möjligen 
beror en del på ändrad redovisning till följd av 1810 års cirkulär (not 18). Nedgången fram
träder ehuru svagare även för åtskilliga andra klasser. — 22) Ogifta kammarjungfrur. Genom 
anteckning en rad för högt upp har antalet blivit omkring 2,000 för stort. Smärre förskjut
ningar lia även uppkommit på de efterföljande raderna i gruppen; ej rättat (Hedemora prosten, 
Kopparbergs län). 

1815. 23) T.K:s berättelser för åren 1815 och 1820 angiva 549 husbönder inom handel, 
bruk och fabriker samt hantverk såsom under det förra året på mer än ett ställe redovisade 
(Stockholm m. fl. städer; jfr not 1). I avd. C har emellertid hela antalet dubbelförda avdragits 
enbart från handelsklassens summa (§ d). — 24) De hantverkare på landsbygden, för vilka 
paragrafbeteckning saknas (t. ex. bagare), ha specificerats på rikstabcllen, oaktat tryckta 
rubriker saknas och redovisningen därför sannolikt är ofullständig. 

1820. 25) Soldater och båtsmän. Därav i städerna särskilt redovisade 272 skeppsgossar. 
— 26) Jämför not 24. 

Tab. 9 
(1825—1835) 

Allmänt. T. K:s berättelse för år 1835, texten, innehåller jämförelsesiffror till ståndstabellen 
utom för de närmaste åren även för 1805 och 1815. — 1) En ändring från och med den 
fjärde perioden var den, att änkor, som fortsatte sina avlidna mäns yrken, inte längre 
skulle upptagas i specifikationerna bland männen (men däremot alltjämt deras handels
betjäning). — l a ) Den väsentligaste ändringen av formuläret var dock, att en kolumn 
infördes för anteckning av antalet bruk och fabriker inom varje särskild undergrupp 
av § h—g. Denna kolumn har emellertid ej blivit fullständigt ifylld, och sambandet med 
uppgifterna om personalen synes ibland ha förbisetts, så att personal angivits, men 
icke antalet företag, eller anläggning redovisats utan personal. För år 1825 har T. K. själv 
ur vederbörande texttabell uteslutit antalet företag beträffande några av de viktigaste manu
fakturerna, nämligen malmgruvor, kvarnar och sågverk. Av dessa skäl och av utrymmesbrist 
ha här endast medtagits hithörande uppgifter för det sista året, 1835, som synes ha fullstän
digare uppgifter om antalet än de föregående. — 2) Handlande, städerna. Man finner spår 
av den tidigare anmärkta osäkerheten i uppgifterna om minuthandlare och övriga handlande 
(här diversehandlande). Jämför tab. 7, anm. 1. — 3) Ur tjänst gångna av § h—g (bruk och 
fabriker). Därav i Gävleborgs län, landsbygden, 1825 168, 1830 186 och 1835 200 personer. 

— 3 a) Bergsmän, Bergsskattetorpare. Före 1825 enligt T. K. inräknade bland bönderna. 
— 4) Bruk och fabriker. Specifikationerna angivas i allmänhet efter rikssammandragen för land 
och stad på samma formulär som primäruppgifterna. För antalet patroner, ägare, mästare ha 
dock justeringarna i T. K:s berättelser i huvudsak iakttagits, medan motsvarande rättelser för 
gesäller o. s. v. endast föreligga för hela gruppen bruk och fabriker. Sistnämnda rättade 
siffror meddelas därför här, ytterligare något specificerade: 
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5) Till de i not 3 till tab. 8 nämnda yrken, som i städerna och på landsbygden förts till 
olika huvudgrupper, komma under fjärde perioden även färgare, som i städerna upptagits 
både under manufakturer och hantverk, men på landsbygden enbart under manufakturer. 
— 6) Sala silvergruva och dess hytta, vilka i T. K:s berättelser år 1825 redovisats vinder 
malmbrytning, men de följande åren under silver- och blybrytning, ha här upptagits på 
särskild rad (71—01). Jämför tab. 8, not 8. — 7) Boktryckerier. Inräknat sten- och koppar-
stickstvyckerier, 1825 5, 1830 11 och 1835 7 företag (Stockholm). — 8) Konstnärer och hant
verkare. Specifikationerna efter T. K:s berättelser. Gruppen övriga kan ytterligare specificeras, 
vad gäller hela hantverksklassen i städerna: 

9) Smeder. De många smederna i Eskilstuna ha i huvudsak redovisats som hantverkare, 
fördelade främst på hovslagare och grovsmeder samt klensmeder, knivsmeder och eggjärns-
smeder. — 9 a) Fångar. Uppgifterna betecknas av T. K. som mycket osäkra. Förskjutningarna 
från 1825 till 1830 mellan fästnings- och andra fångar bero på förflyttning av vissa av dem 
m. m. Jfr tab 10, not 16. 

1825. 10) Tjänstemän vid bergverken. Antalet, 140, är 37 för högt. 1 samband härmed böra 
tillägg göras för jägeri- och skogsbetjäning med 23 och för slussbetjäning etc. med 14 (Älvsborgs 
län). — 11) Andra minuthandlare. Därav resehandlande 94 husbönder och 382 manliga 
betjänte (Ulricehamn). — 12) D:o landsbygden. 32 handlande införda under hantverkarklassen, 
då lämplig rubrik saknades. Här liksom i T. K:s berättelser överförda till rät t grupp. — 
13) Borgare etc. Därav i Göteborg 318. — 14) Kopparbrytning. Cirka 200 personer genom 
fel i två fall upptagna under guldbrytning. Rättelse här gjord (Bankekinds och Vikbolands 
prosterier, Östergötlands län). 

1830. 15) Sjöfolk. En stark förskjutning från stad till land har ägt rum sedan år 1825 i 
Göteborgs och Bohus län: 

Orsaken är tydligen, att en församling, som år 1825 hört till landet, åtminstone delvis, 
då förts till stad (Förenade kustförsamlingen vid Göteborg), medan den efter delning blivit 
rät t upptagen i 1830 års tabellverk med den större delen tillförd landet (Karl Johans församl.) 
— 16) Borgare etc. Därav i Piteå 98 och i Kungälv 62. — 17) Bergsmän. Inga sådana längre 
uppgivna i Östergötlands län (147 år 1825) och stor nedgång i Värmlands län (från 472 till 
220). — 18) Kopparhamrar o. f. Genom förskjutning en rad har antalet anställda kvinnor blivit 
något felaktigt, men här rättats. — 19) Masugnar. Antalet ägare i Värmlands län 1825 41, 
1830 inga; antalet anläggningar ej minskat. Jfr not 19 till tab. 8. — 20) Övningsmästare. 
Därav 33 skolmästare (Malmöhus län). 
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1835. 21) Underofficerare etc. vid infanteriet. Därav 301 fästningspionjärer. — 22) Lantbor etc. 
Därav 748 i Göteborgs och Bohus län. — 23) Bcrgsskattetorpare. I Örebro län 11 emot 453 år 
1830 och 320 är 1845. — 24) Fattiga i hospital etc. 50 män och 89 kvinnor betecknade 
som tiggare höra antagligen icke hit (Norrbottens län). 

Allmänt. 1) A. Mankönet. Tabellverkets rubrik är här: »Mankönet och hos sina män 
vistande hustrur». För varje särskilt yrke finnes således uppgift på antalet hus t rur ; där
jämte äro männen fördelade på gifta och övriga, även med hänsyn till ställningen i yrket. 
Härigenom kunna hustrur till husbönder och till betjäning åtskiljas. Dessa specifikationer 
ha icke inrymts bär. — 2) B. Kvinnkönet och barn. Hedan 1810 föreskrevs, att allmogens 
barn över 10 år ej skulle upptagas här (tab. 8, not 18). Bestämmelsen blev ej fullt effektiv. 
Rubriken i § p —o ändrades först nu till Barn under 10 år, som vistas hos sina föräldrar, sam
tidigt som på andra ställen infördes rubriker för övriga klassers barn i hemmet över 10 år 
(§ f—g för gossar och § r—p för flickor) samt för skolungdom av mankönet över och under sagda 
ålder (§ b). Av dessa skäl minskades barnantalet i avd. B starkt år 1840 och stagnerade under 
femte perioden. — 3) C. Hela folkmängden. T.K. har i berättelser och bilagor betydligt om
grupperat en stor del av materialet och samtidigt gjort sifferändringar i förhållande till 
rikstabellerna på primärformulären. Ändringarna ha bär införts i avd. A och B, men icke 
i rekapitulationen avd. C, som också något avviker från de förra på grund av här 
vidtagna omflyttningar vid sammanställningen av landsbygdens och städernas tabeller. 
— 4) Mankönet, biyrken. Ett försök till biyrkesstatistik gjordes under denna period. 
Uppgifter erhöllos dock blott ofullständigt. För 1855 ha emellertid angivits data beträffande 
samtliga kategorier, varom uppgift begärts. De äro naturligtvis ytterst tvivelaktiga. 
Slutsummorna äro för biyrkesutövare inom jordbruket 18,000, bruk och fabriker 5,300 
(endast ägare; flertalet säkerligen bergsmän med jordbruk) och hantverket 7,200. För
delning på huvudyrkesgrupper finnes. — 5) A n t a l bruk och fabriker. Vad som sagts 
i not 1 a till tab. 9 om det bristande sambandet mellan detta antal och personalen 
gäller i än högre grad den femte perioden, då antalet anläggningar är i stark ökning. 
Det framgår nu uppenbart, att en mängd tabellförfattare uppgiva anläggningar, där 
arbetet utföres såsom bisyssla till annat arbete. Det mest framträdande exemplet är det 
prosteri, varest 1855 redovisas 297 anläggningar för pottaskebräuning, 550 för salpeterkok
ning och 1,100 för tjärbränning, alla utan personal (Västerbottens län). — De nu införda 
uppgifterna om husbehovskvarnar (1855 8,500) motsvaras praktiskt taget icke av någon 
personal. Skattekvarnarna visa en normal ökning 1835—1840; däremot har för dem mästarnas 
antal stigit ovanligt starkt eller från 1,276 till 2,006. — Liksom föregående period redovisas 
här antalet anläggningar endast för det sista året. — 6) Studerande och lärare. Den manliga skol
ungdomens antal ökas successivt starkt under åren 1845 och 1850. Uppenbarligen avspeglar 
den om också ofullständigt det pågående inrättandet av folkskolor både före och efter 1842 
års folkskolestadga. T.K. nämner likväl icke detta, utan förklarar ökningen som rättelser på 
grund av dess cirkulär 1845 (som även inpräntade, att byskolmästarna skulle upptagas bland 
lärarna (rad c: 1). I 1855 års berättelse sägs, att «det stora flertalet av, om ej alla, gossar i 
folkskolorna av tabellförfattarna redovisats . . . icke såsom begagnande skolor, utan under . . . 
hos föräldrarna hemmavarande barn». — I särskild tabell i primärmaterialct samt i nämnda 
berättelse redovisas för den k v i n n l i g a skolungdomen följande antal : 

Tab. 10 
(18'iO—18J5) 
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7) Bergsskattetorpare. Genom förskjutning från den stora gruppen på nästa rad, Bönder på 
egna hemman, har antalet blivit för högt 1840, 1845 och 1850. Rättelse bör ske med: 1840 
— 1697 (Skaraborgs län), 1845 — c:a 100 (Kopparbergs län) och 1850 — 454 (Skaraborgs län). 
Förskjutningen inverkar obetydligt på följande rader. För Örebro län synas uppgifterna 
tvivelaktiga, resp. 132, 320 och 238. Jfr not 23 till tab. 9. — 8) Fiskare, degel- och lerkärls-
formare, färgare och garvare. Till dessa redan förut på mer än ett ställe redovisade yrken 
komma nu även bryggare, som på landsbygden ingå under bruk och fabriker (porter- och 
ölbryggerier), men i städerna under hantverk. — 9) Backstugu- och inhyseshjon. En redo
görelse för denna starkt växande grupp och dess historia är intagen i T. K.:s berättelse för 1835. 
Under femte perioden avskildes för första gången till gruppen hörande hustrur, barn under 10 
år och änkor från övriga inom jordbruket. — Vanföra backstugu- och inhyseshjon (ej hörande till 
§ o) ha likaledes först från 1840 redovisats för sig och inrymts under jordbruket. Till en del 
torde de förut ha ingått under Fattiga, som underhållas av barn och andra. Tillbakagången 1850 
kan ej här förklaras, ökningen 1855 härrör troligen av den något ändrade rubriken Icke arbets
föra etc. — 10) Privatas tjänstefolk samt Posscssionaters etc. tjänstefolk för jordbruket. Sedan 
den förra gruppen ej längre innefattar den egentliga jordbrukspersonalen, kvarstår endast en 
ringa bråkdel av dess numerär i § i—h. — 11) Järnmanufaktur, Stångjärns- och valsverk. En del 
under Bergsmän utan jordbruk samt Diverse redovisade anläggningar torde rätteligen höra 
hit, främst år 1845 ett styckebruk med 2 ägare etc. samt 86 anställda män och 4 d:o kvinnor. 
Cjärnmanufaktur). — 12) Kopparhyttor och -brytning, silverhyttor och -brytning. För Falu 
gruva ocb Sala silververk lämnas följande uppgifter: 

De poster som röra Sala ha förts till brytning. En del poster hade av T. Ii. förts under 
Diverse bruk och fabriker. — 13) Bruk och fabriker. Endast en grupp kan under denna 
period ytterligare specificeras, nämligen: 

14) Smeder. Om smederna i Eskilstuna gäller även nu i huvudsak vad som sagts i 
not 9 till tab. 9. Några av dem ingå under diverse hantverkare. — 15) Lappar, mänt 
kringstrykande etc. Uppgifterna enligt 1855:3. Bikstabellerna och de tidigare berättelserna 
ha lägre uppgifter. — 16) Fångar. Jämför tab. 9, not 9 a. Särskilda anvisningar angående 
denna kategori infördes nu. Först 1845 blevo uppgifterna emellertid mera fullständiga. Det 
åter minskade antalet år 1850 beror på överföring till militären av pionjärkåren. — 17) Fattiga 
och fosterbarn. T. K. påpekar i 1840 års berättelse att rubriken Fattiga som underhållas av 
enskilda icke på långt när upptager så många som förra periodens titel Fattiga som under
hållas av barn eller av andra. Före 1840 hade nämligen inräknats flertalet om ej alla av 
dem som leva av undantag eller i sambröd med barn eller andra. Då dessa ej ovillkorligen 
borde höra till fattighjonen, ansåg T. K. den nya lägre siffran riktigare. — T. K. befarar år 
1845, att antalet fattiga är större än som angivits, i det at t en del barn tillhörande fattiga 
samt fosterbarn skulle felaktigt antecknats under skolungdomen. Se Anvisningarna, 1840 års 
formulär, mom. 3. — Den stora ökningen av de i hemmet understödda år 1850 synes stå i 
samband med 1847 års fattigvårdsförordning. — För de fattiga finnas nu specifikationer efter 
civilstånd m. m. — Fosterbarn. Dessa, som förut upptagits under en rubrik, tillhörande 
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avd. B Kvinnkönet och barn, med benämningen Fosterbarn på barnhus eller hos andra, äro nu 
fördelade dels på denna rubrik och dels på § o—n. — 18) Hustrur och barn till ståndspersoner 
i jordbruket. Enligt not 1 äro hustrurna helt specificerade efter yrken, men så är icUc fallet 
med barnen. Vilka grupper av hustrur, som motsvara här angivna barn, kan därför ej säkert 
sägas. T. K. har för olika år förfarit olika, är 1840 med säkerhet felaktigt, då alldeles för 
många hustrur förts hit. Här har rättelse skett så, att hustrur till posscssionatcr, arrendatorcr, 
gästgivare och krögarc på landet redovisats. 

1840. 19) Änkor, som äro bod- eller arbetskvinnor i § h—i. Genom anteckning på fel 
rad har antalet blivit åtminstone 130 för stort. Överskottet jämte c:a 50 barn bör i huvud
sak tilläggas gruppen Änkor som i övrigt leva av arbete (Södermanlands län). 

1845. 20) Ur tjänst gångna m. fl., handelsbetjäning. Därav 130 i Ulricehamn. 1840 finnas 
inga motsvarande, 1850 82. — 21) D:o, hantverkares betjäning. Därav i Stockholm 542, men 
1840 81, 1850 80. — 22) Stenkolsbrytning. Felaktigt redovisad under Kalkbrytning (Malmö
hus län). 

1850. 23) Profosser med övriga gemene man etc. Minskningen från 1845 härrör enligt T. K. av 
att hantverksstaten vid armén och flottan nu överförts till Hantverkare. — 24) Skomakare, 
skräddare, snickare. Jfr föreg. not. — 25) Handlande och Hantverkare på landet. Den stora 
ökningen bör antagligen sättas i samband med näringsfrihetsförordningen 184G. Ökningen 
fortsätter 1855. — 26) Bonddöttrar etc., oäkta barn hos mödrarna. Rättelse här gjord, i 
det att 68 g. och 90 fl. överförts från (mödrar) 10—15 år till (d:o) över 15 år (Kopparbergs 
län). Även återstående 9 troligen fel placerade. 

1855. Av de ändrade rubrikerna vid detta tabellverkets sista blanUettryck äro i vissa 
noter nedan angivna de viktigaste. — 27) Professorer och lärare etc. Därav folkskollärare i 
riket 2,069, på landsbygden 1,940. — 28) Studerande vid gymnasier. Här ingå studerande 
vid elementarläroverk. — 29) Inspektörer. Här ingå bokhållare. — 30) Brännericr. Ny rubr ik 
på landsbygdsformuläret. Anläggningarna äro som synes här flera än personalen. — 31) 
Bruk och fabriker, diverse, städerna. Här ingå 8 tändsticksfabriker med 12 ägare etc. samt 
63 anställda män och 237 d:o kvinnor. — 32) Aktörer och skådespelare. Här ingå 
artister. — 33) Skinnberedare överförda till garvare; svärdfejare till gelbgjutare; juvelerare 
till guldsmeder; strå- och spånhattmakare till hattmakare; hovslagare och grovsmeder 
samt pistolsmeder till smeder; schatullmakare till snickare. — 34) Mekanister. Här 
ingå maskinister. — 35) Privatas tjänstefolk, inspektörer etc. Inspektörer på landet ute
slutna. — D:o, kockar. Antalet 43 för högt (Göteborgs o. Bohus län). — 36) »Fattiga med 
understöd till försörjning». — 37) »Fattiga med full försörjning» samt på landsbygden 
»Fattiga tillfälligt intagna i hospital». — 38) Änkor, som fortsätta etc. i § g—It. Här 
ingå änkor i § f landsbygden. — 39) Änkor som äro bod- eller arbetskvinnor i § k. 
267 änkor med 64 barn höra rätteligen till Änkor som i övrigt leva av arbete (Lin
köping). Ej rättat. — 40) Änkor . . . lagstadda. Genom dels anteckning på fel rad, dels fel-
summering ha änkorna blivit med 510 och tillhörande barn med 102 g. och 72 fl. för högt 
uppgivna (Kronobergs och Kalmar län). Ej rättat. — 41) Kammarjungfrur och pigor e t c , 
oäkta barn hos mödrarna. Med rättelse ha 51 g. och 42 fl. här överflyttats från (mödrar) 
10—15 år till Bonddöttrar etc., (mödrar) över 15 år (Värmlands län). 
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A N V I S N I N G A R I D E A N V Ä N D A F O R M U L Ä R E N . 

I huvudsak äro endast de anvisningar medtagna, som beröra 
tabellen över stånd och villkor. 

Stads- och landsbygdsformulärens anvisningar ha här samman
ställts pä följande sätt: Paragraf beteckningar utan parentes gälla 
landsbygden, inom sådan städerna. Vad som i övrigt står inom 

f ] gäller landsbygden, inom ( ) städerna enbart. 

1749 å r s f o r m u l ä r . 

I. Pastor eller kapellanen antecknar i sin husförhörslängd, enligt kyrkolag. 2. 
kap. 10 § och Vår utgångna nådiga befallning, alla sina åhörares ålder i en särskild 
kolumn, såväl barnens som de äldres i församlingen, då han årligen håller sina 
husförhör, antingen vid årets början, eller ock det föregående årets slut. Om 
någon sedermera det året födes, inskrives den ock i kyrkolängden, såsom ock 
tecken därstädes sättes, när någon dör, bliver gift eller flyttar bort. 

I I . Av samma längd för pastor eller kapellanen ett UTDRAG på denna meto
diska tabell vid årets slut: då han här för var person i församlingen, som över
levat det året, tecknar allenast et t litet streck för vars och ens ålder, enligt de 
utsat ta bokstäverna, jämväl ett streck för vars och ens stånd, enligt numren, så
som ock ett dito för gift och ogift, samt barn under 15 år: För matlagen sättes 
även ett streck i omständighetskolumnen. 

I I I . Sedan adderas alla strecken, ruta för ruta, i denna metodiska tabell, och 
utsattes summan med siffror nederst i brädden av varje ruta, för minnets skull; 
samma summor transporteras strax ruta för ruta, och utsättas på föregående 3:dje 
kyrkotabell i samma lika rutor med dem, i vilka de förut på metodiska tabellen 
stått , enligt de lika bokstäver och nummer, som finnas uti bägge dessa tabeller. 

IV. Flera barn nämnas ej vara under 1 år, än de som i kyrkolängden finnas 
leva av dem, som blivit födda det året, för vilket denna nödiga underrättelse 
ingives. 

V. Ej heller uppföres här någon annan än den, som i församlingen verkligen 
bor, eller där mest om året vistas. 

VI. I städerna låter magistraten anteckna vid årets slut, i kyrkoherdens tabell
bok, invånarna hus ifrån hus, under var kyrka i staden, med streck och siffror, 
såväl på denna metodiska som föregående 3:dje kyrkotabell: Sedan lämnas den till 
kyrkoherden, som ingiver den till prosten i kontraktet, a t t upptagas i prosttabellen, 
eller i de städer, som ej höra till något prosteri, och där domkapitel äro, till 
konsistoriet. 

VII. Hela besväret a t t förfärdiga såväl själva kyrkotabellerna som denna 
metodiska tabell, vilken endast tjänar till den 3:dje tabellens bekväma upprättande, 
består blott däri a t t man drager några få streck, och adderar desamma. Sättet a t t 
vinna detta så nödiga ändamål, både till GUDS ÄRAS utvidgande, genom oveder
sägliga härav flytande och bevisade grundsanningar, såsom ock till rikets sann
skyldiga välstånd och styrka, är jämväl med flit gjort så lätt och enfaldigt, a t t 
ock ett barn, som allenast lärt addera någon liten summa, kan nyttjas till a t t 
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avsluta alla dessa tabeller, utur vilka denna så nödiga kunskapen, till alla delar, 
endast kan framledas: vilken genom vittra utlänningars rön, och mer än 100 års 
stadgad utövning, givit anledning till a t t bringa de mäktigaste riken i Europa, till 
et t märkligt anseende, samt tillskyndat deras undersåtar mång besynnerlig lisa och 
oförmodade förmåner, jämte tidiga hjälpmedel uti epidemiska och kroniska sjuk
domar. 

1 7 7 5 å r s f o r m u l ä r . 

ll:do: För var titel i tabell IV anföras hustrur och barn, gift och ogift folk 
etc., som höra till samma titel; varvid, då förekomma skulle, at t en och samma 
person hör till flera titlar, såsom at t en ämbetsman är tillika bruksidkare, en 
bonde är tillika fiskare och så vidare, så upptagas sådana personer vid var titel, 
till vilka deras göromål höra, så att en och samma person, kan flera gånger varda 
i denna tabell inräknad, allt efter mångfaldigheten av Dess göromål, helst sum
morna i denna tabell icke komma at t sammanläggas till en generell summa. 

1 8 0 5 å r s f o r m u l ä r . 

1. Inga barn som äro födda efter tabellåret få intagas i denna tabell. 

3. Änkor som fortsätta sina avlidna mäns näringar, upptagas i §§ e, f, g och k 
uti sina mäns ställen, men avdragas, då summan av männen i samma §§ skall 
insättas i § p (§ o). (På samma sätt upptagas hustrur, som sköta andra närings
fång än männen, i den § där näringen namnes: t. ex. en månglerska upptages 
bland minuthandlande i § d, men hennes man i den §, där hans befattning an-
föres.) 

4. Om någon upphört med en rörelse och vidtagit en annan uppföres han där 

den vidtagna rörelsen namnes. 

5. För de näringar, som (i § k nämnas och) icke hava kontorister, gesäller, m. m. 

antecknas endast deras arbetare eller det slags folk, som näringen äger. 

6. Ynglingar, som äro fästa vid något verk, kår eller profession, men hava 

sin föda hos föräldrarna, upptagas icke i § 1, utan på sit t ställe. Äro de icke någon-

städes fästa eller anskrivna, men över 21 år, intagas de i § e (§ f). 

7. Om någon ung änka hemflyttat till sina föräldrar, upptages hon i § 1, bland 

dem, som leva av egna medel eller arbete. Är änka flyttad till någon annan at t 

vara sällskap, sker på samma sätt. 

10. Om flera näringar skulle givas på stället än de som äro uppräknade i §§ g 
och k (§§ d, h och k), antecknas de efteråt i samma §§ på de tomma raderna. 

12. Bland kvinnkönet i §§ 1 och m inräknas alla kvinnor, som blivit upptagna 

i §§ e, f, g, k, n och o (§§ d, h, k och n). 

13. För övrigt antecknas ingen i denna tabell mer än en gång eller mer än för 

en enda befattning. 
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14. Av denna grund upptages ingen i § k bland ägare (av mankönet i §§ h 
eller n), som är inräknad i någon av de föregående §§. 

(15. Lärlingar hos byggmästare, bildhuggare, bryggare etc. i § k, insättas i 
samma spalt som gesällerna.) 

1 8 2 5 å r s f o r m u l ä r . 

l:o. Till dessa tabellers upprättande, vilka skola insändas vart femte år, bör, 
enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 maj 1802, prästerskapet vid husförhören 
anteckna vad som fordras; [och sökes för övrigt om vad som kan återstå obekant, 
underrättelse hos vederbörande häradsskrivare och mantalskommissarier] (och 
åligger det magistraten at t ur mantalslängden låta lämna prästerskapet de nödiga 
upplysningarna till tabellernas författande). 

2:o. Inga barn, som äro födda efter tabellåret, få här intagas. 

G:o. Ingen person av mankön får antecknas mera än en gång eller för mera än 
en enda befattning, av vilken grund ingen får i § h (§§ g och h) upptagas ibland 
patroner och ägare (och konstnärer), som är inräknad i någon av de andra §§:na. 

7:o. Änkor, som fortsätta sina avlidna mäns näringsfång, böra hädanefter icke 
upptagas på något annat ställe än i § o (§ n), och i övrigt av kvinnkön icke heller 
några flera i alla föregående §§ av art. IV, än på anvisat sät t i §§:na h, 1, m och 
n (§§ d, g, h, 1 och n), dock utan att därför på sina behöriga ställen i §§ o och p 
(§§ n och o) uteslutas; samt följaktligen ingen mera av kvinnkön överföras till § r 
(§ p), än endast ifrån nyssnämnda §§ o och p (§§ n och o). 

8:o. Om någon upphört med en rörelse och vidtagit en annan, uppföres per
sonen på det ställe där den vidtagna rörelsen är nämnd. 

9:o. Ynglingar, som äro fastade vid något verk, kår eller profession, men hava 
födan hos sina föräldrar, upptagas icke bland barnen i § o (§ n), u tan på sit t ställe. 
Äro de ingenstädes anskrivna, men över 21 år gamla, intagas de i § e (§ f) bland 
personer, som icke kunna hänföras till annan titel. 

10:o. Ståndspersoners hemmavarande ogifta döttrar inräknas däremot bland 
barnen i § o (§ n) evad ålder de äga; men om någon ung änka hemflyttat till sina 
föräldrar, upptages hon ej bland barnen, utan bland änkor, som leva av egna medel 
eller arbete. Är änka flyttad till någon annan at t vara sällskap, sker på samma 
sätt . Arbetskvinnor i § h (§ g), som äro änkor, anses i § o (§ n) såsom änkor, som 
leva av arbete. 

l l : o . Till civila t jänstemän i § b höra även skrivare och extraordinarier, som 
dem vid ämbetet biträda. 

12:o. Bortavarande sjömän och utomlands resande upptagas i tabell, så länge 

man vet a t t de leva. 

[13:o. Med nybyggare i § f förstås åbor på sådana hemman, torp och back
stugor, som under de 5 sista åren blivit upptagna, byggda och bebodda; med 
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backstuguhjon, de som bebo egna eller från by avskilda hus, men ej idka åker
bruk; samt med inhyseshjon de som bo i andras hus.] 

14:o (13:o). Apotekares pTovisorer i § h (samt faktorer hos boktryckare i § g, 
ävensom lärlingar hos bildhuggare, bryggare, byggmästare m. fl.) upptagas som 
gesäller. 

15:o (14:o). För de näringar i § h (§ g) som icke hava kontorister eller gesäller, 
m. m. antecknas endast deras arbetare eller det slags folk där finnes. 

(15:o. Rådmän och kämnärer, vilka idka någon borgerlig näring, upptagas icke 
i § b, utan i den, där näringen är nämnd.) 

16:o. Med övningsmästare i § i (§ h) förstås dans-, fäkt-, musik- och språk
mästare m. fl., som för dylika yrken äro skattskrivna. 

17:o. Skulle i §§ h och i (§§ d, g och h) flera näringar finnas än där uppräk

nade äro, antecknas de efteråt på de därtill lämnade tomma raderna. 
18:o. Personer, vilkas rum i tabellen kan vara tvetydigt, insättas i § e (§ f) bland 

personer, som ej höra till annan titel. 
19:o. Utlänningar (och judar) av mankön få ej antecknas i andra än § k (§ e) 

samt deras hemmavarande barn vid mödrarna i § o (§ n). 
20:o. Herrskaper, som äga flera spridda gods, upptagas med åtföljande be

tjäning i den församlings tabell, där de låtit sig mantalsskriva. 

21 :o. Hustrur, som hava annat och särskilt näringsfång än deras män, upp
tagas i § o (§ n) icke på det rum de borde få såsom tillhörande mannen, utan 
endast under sin egna där utsatta titel. 

1 8 4 0 å r s f o r m u l ä r . 

l:o. Till dessa tabellers upprättande, vilka skola insändas vart femte år, bör enl. 
Kungl. Maj.-ts nådiga brev av den 11 maj 1802, prästerskapet vid husförhören an
teckna vad som erfordras, och [sökes för övrigt, om vad som kan återstå obekant, 
underrättelse hos häradsskrivarna eller mantalskommissarierna] (åligger det magi
straten a t t ur mantalslängderna låta meddela prästerskapet de nödiga upplys
ningarna till tabellernas författande). 

Skulle några äskade upplysningar brista eller uppehåll i arbetets behöriga gång 
av en eller annan anledning förorsakas, anmäles sådant genast hos konsistoriet, vil
ket, efter omständigheterna, vidtager de utvägar, som säkrast leda till rättelse. 

2:o. Inga barn, födda efter tabellåret, få här intagas. 
3:o. I alla §§:na av art. I l l får ingen person av mankön antecknas mera än en 

gång vid den befattning nämligen, som utgör hans egentligaste tjänst, yrke eller 
näringsfång; men om han är fånge eller fattighjon, antecknas han endast antingen 
i § n eller o (§§ 1 eller n). 

I följd härav, och exempelvis, får ingen i § h (§ i) bland patroner och ägare, 
eller i § 1 bland possessionater och arrendatorer upptagas, som i någon av de 
övriga §§:na är intagen; varvid intet avseende göres å innehavande av karaktärs
fullmakter, utan blott på den verkliga tjänst envar förrättar. Endast i noterna 
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under §§:na g, h och 1 (§§ i och k) äger dubbelt upptagande rum, till därmed av

sedd upplysning, dock utan a t t tilläggas den ovanför utsat ta summan, som således 

är den rads innehåll, som ensamt bör till litt. C överföras1). 
4:o. Icke heller får av kvinnkön någon i samma art. I I I mer än en gång upp

tagas och till C överföras; emellertid antecknas i § h (§§ i och k) antalet av de 
kvinnor, som, utan att vara hustrur till den där upptagna betjäningen, kunna vid 
någon av de där uppräknade inrättningarna såsom arbetshjon mot lön eller dags
penning tillhandagå. 

5:o. Till skolungdom i § b höra även gossar under 10 år, som då icke upptagas 

i § P (§ °)> oaktat de kunna vistas hos sina föräldrar. 

6:o. Till civila tjänstemän i § c räknas även skrivare och extraordinarier, som 
dem i tjänsten biträda. 

(7:o. Magistratspersoner, som tillika idka någon borgerlig näring, upptagas ej 
i § c, utan i den §, där näringen finnes utsatt.) 

7:o (8:o). Bortavarande sjömän och utomlands resande upptagas i tabell, så 
länge man vet a t t de leva. 

[8:o. I § g upptagas endast sådana gärningsmän, som äro sockenhantverkare 
med gärningsbrev eller som till hantverks utövande på landet erhållit särskilt 
tillstånd.] 

[9:o. Med nybyggare i § 1 förstås åbor å sådana hemman, torp eller lägenheter, 
som under de sista fem åTen blivit upptagna och för vilka de åtnjuta frihetsår; 
med backstuguhjon de, som bebo egna eller från by avskilda hus utan eller med 
därintill belägna mindre jordstycken och icke idka ordentligt jordbruk; och med 
inhyseshjon de, som bo i andras hus utan at t vara barn eller tjänstehjon därstädes 
och ej idka något ordentligt näringsfång.] 

(9:o. Ynglingar, som äro fastade vid något verk, kår eller profession, men hava 
sin föda hos föräldrarna, antecknas ej bland barnen utan i den § dit de i först
nämnda avseende höra.) 

10:o. Inga utlänningar eller mosaiska trosbekännelsen tillhörande personer få 
i art. I I I av mankön antecknas i annan § än § k (§ m) med undantag endast av 
skolgossar, som likafullt antecknas i § b (samt andra barn under 10 år som då 
antecknas i § o eller p). 

[11."o. I § n upptagas inga andra fångar än de, som i häradshäkten äro insatta, 

varför ock den person, som man vet å annan ort vara häktad, till sin person alls icke 
i folkmängdsberäkningen upptages, utan anses såsom bortflyttad.] 

( l l : o . I § 1 upptagas inga i andra församlingar än den, för vilken tabellen av-
gives, vistande fångar, och uteslutas helt och hållet, då man med visshet vet a t t 
de äro upptagna av fångpredikanter, vilka, å ställen där de finnas, böra avgiva 
egna folkmängdstabeller.) 

12:o. Till änkor, som leva av egna medel, böra i § p (§ o) även de räknas, som 
förbehållit sig underhåll eller förmåner av [försålda eller till barn avträdda 
hemman], (försåld eller avstådd egendom). 

») Se not 4 till tab. 10. 
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13:o. Hustrur, som sköta annat näringsfång än sina män, fä i § p (§ o) i kolum
nen till höger icke inräknas i annat fall, än dä de därför frun sina män bortflyttat. 
Däremot böra sädana både bortflyttade och hemmavarande hustrurs antal i varje 
näringsgren specificeras i den till vänster upptagna kolumnen på den ruta, som 
klassificerar deras yrke. 

14:o. Herrskaper, som äga flera spridda gods, upptagas i den församlings tabell, 
där de äro mantalsskrivna, och förhålles på samma sätt med den hos dem varande 
betjäningen. 

1 8 5 5 å r s f o r m u l ä r . 

2:o. Inga efter tabellårets slut födda barn få i femårstabellen inräknas, och var 
och en bör upptagas å den församlings tabell, i vilken han vid årets slut är man
talsskriven; 

3:o. Uti §§:na under art. I I I får ingen mansperson antecknas mer än en gång 

och det (utan avseende på karaktärsfullmakt) blott för den befattning, som utgör 
hans egentliga tjänst, yrke eller näringsfång; utlänning och mos. trosbekännare 
dock blott i § k (§ m), utom skolbarn som tillhöra § b; 

4:o. Uti §§:na under art. I I I får ingen kvinnsperson upptagas mer än en gång 

till överföring i art. I I I litt. C; 

5:o. Med iakttagande av vad de särskilda rubrikerna utvisa i avseende på kön, 
gift eller ogift stånd m. m. skall § a upptaga samtliga prästerskapet; 

6:0. § b samtliga, ej prästvigda, med ungdoms undervisning sysselsatta per
soner och av dem undervisning åtnjutande ungdom av mankön, utom till § o (§ n) 
hörande fattiga barn, samt blott de kyrkobetjänter som icke äro prästvigda, eller 
hava annat egentligt levnadsyrke, för vilket de å sitt ställe böra upptagas; 

7:o. § c samtliga civila ordinarie och extraordinarie ämbets-, t jänstemän och 
betjänte med de förstnämndas tjänstebiträden, arméns och flottans civila, ej 
ecklesiastika tjänstemän, samt även enskilt praktiserande läkare; (med undantag 
blott av de magistratspersoner, som tillika idka en borgerlig näring, för vilken 
de i annan § böra upptagas); 

8:0. § d samtliga till länt- och sjöförsvaret hörande militärer; 
9:o. § e även bortavarande sjömän, så länge de såsom levande i kyrkobok kvarstå; 
10:o. § f (§ g) under sista rubriken blott de, som varken kunna hänföras till 

någon av de i § f art. I I I särskilt namngivna titlar eller till någon av de allmänna 
yrkestitlar, som för varje särskild § i denna art. äro angivna eller avsedda; 

11.-o. § g (§ k) alla, som till hantverks utövning vid skattskrivning äro an
tecknade; 

12:o (13:o). § k (§ m) alla utlänningar och mosaiska trosbekännare, med undan

tag endast av dem tillhörande studerande och skolungdom, vilka i § b hava sin 

plats; 
[13:o. § 1 under titeln nybyggare: åbor å sådana jordlägenheter, som, sedan 

12 — 1470 49 
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sista femårstabellen avgavs, blivit upptagna och bebyggda och för vilka frihetsår 
njutas; under titeln backstuguhjon: de, som bebo egna eller från by avskilda hus, 
antingen utan, eller med blott så små jordstycken, a t t ordentligt jordbruk ej kan 
idkas; under titeln inhyseshjon: de, som utan idkande av särskilda näringsfång, 
och utan a t t vara tjänstehjon, eller barn, innebo i andras hus;] 

14:o (12:o). § n (§ 1) å församlingstabell blott de fängslade personer, som icke 
tillhöra fångpredikants särskilda tabellredogörelse, eller i anseende till fängelse
tidens mindre längd äro eller böra vara inom församlingen skattskrivna och under 
andra §§ upptagna; 

15:o (§ 14:o). § o (§ n) alla fattiga och jämväl de fattiga och fosterbarn, som 
njuta skolundervisning; 

16:o (15:o). § r (§ p) hos sina ogifta mödrar vistande oäkta barn under 10 åT, 
med undantag av såväl de i § o (§ n) upptagna, som hithörande skolbarn, vilka 
i § b hava sin plats; 



Jordbruksstatistiska uppgifter 
i tabellverket 

På initiativ av tabellkommissionen anbefalldes prästerskapet från och med 
år 1802 att i de årliga tabellerna över befolkningsrörelsen (de s. k. mor-

talitetstabellerna) för varje socken uppgiva utsädets storlek och kornets för
ökning av råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter och potatis samt i folkmängds-
tabellerna vart femte år från och med år 1805 redogöra för ungefärliga antalet 
hästar, oxar, kor, ungboskap och får, ungefärliga antalet tunnland öppen jord 
samt huru stor del av jorden som besåddes. Dylika uppgifter lämnades av 
prästerna till och med år 1820 och ersattes sedan närmast av uppgifter i 
landshövdingarnas femårsberättelser, av vilka den första avsåg tiden 1818—22. 
Då de nämnda uppgifterna i tabellverket givetvis måste betraktas som mycket 
osäkra, bör vid jämförelse med senare uppgifter stor försiktighet iakttagas. 
Sitt måhända största intresse torde siffrorna ha för en jämförelse mellan 
olika län och landsdelar samt beträffande de särskilda växt- och kreaturs
slagens olika betydelse i äldre och yngre tider. 

De nämnda uppgifterna i mortalitetstabellerna för åren 1802—20 ha i tab. 
1 använts för framräkning av skörden för de olika växtslagen i varje län 
genom multiplikation av den uppgivna kvantiteten utsäde med siffran för 
förökningen. Därjämte har omräkning ägt rum från tunnor, som är det i 
tabellverket använda måttet, till ton. Vid denna omräkning ha följande re
duktionstal begagnats, nämligen för råg 118, vete 128, korn 104, havre 78, 
blandsäd 87, ärter 130 och potatis 115 kg per tunna. Detta är samma tal 
som Gustav Sundbärg använde vid dylika omräkningar (Gustav Sundbärg, 
Om produktionen och konsumtionen av våra viktigaste sädesslag, Kungl. 
Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift 1895). 

Det kan emellertid nämnas, att beräkning av skörden enligt de i tabell
verket uppgivna talen tidigare skett annorlunda, i det att man antagit, att 
vid angivandet av kornets förökning avdrag skett för utsädet. Sålunda har 
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J. Hellstenius, som på sin tid var tjänsteman i statistiska centralbyrån, i 

sin undersökning »Skördarna i Sverige och deras verkningar» (Statistisk tid

skrift 1871) angivit, att den av honom framräknade skörden icke innefattade 

utsädet. Man kan konstatera, att de av honom lämnade siffrorna ha erhållits 

genom multiplikation av utsädesmängden och siffran för kornets förökning. 

Gustav Sundbärg har ock i nyssnämnda undersökning tillagt utsädet för att 

erhålla den totala skörden. Om detta är riktigt skulle också de här i tab. 1 fram

lagda uppgifterna ökas med utsädet. Emellertid har en forskare, nämligen 

docenten Attman1), på senare tid kommit till den uppfattningen, att korn

talet skulle ange hela skörden, så att denna skulle erhållas genom multi

plikation av utsädesmängden med korntalet på sätt som använts i föreliggande 

tab. 1. 

I tab. 2, som hämtats ur folkmängdstabellerna, lämnas för åren 1805, 1810, 

1815 och 1820 uppgifter för de olika länen om antalet hästar, oxar, kor, ung

boskap och får samt om arealen öppen jord i tunnland. Med öppen jord torde 

ha avsetts ungefär vad som nu betecknas som åkerjord. Det kan nämnas, 

att arealen öppen jord enligt tabellverket utgjorde för hela riket omkring 

2 % av hela landarealen mot 9 % åkerjord enligt 1944 års jordbruksräkning. 

R É S U M É 

D o n n é e s d e l a s t a t i s t i q u e a g r i c o l e 

l i in connection avec les données annuelles sur le mouvement de la popula

tion (présentées dans les tableaux nommés »mortalitetstabeller») le clergé 

fournissait des données pour les années 1802—20 concernant chaque paroisse 

sur la quantité de la semence et la relation entre récolte et semence (»kor

nets förökning») des cultures importantes. Les récoltes de ces cultures, 

calculées à l'aide des données en question, sont présentées pour les diffé

rents départements dans tabl. 1. 

Dans les tableaux sur l'état de la population (nommés »folkmängdstabeller») 

on a des données pour les années 1805, 1810, 1815 et 1820 sur le nombre 

du bétail et la superficie des terres labourables pour chaque paroisse. Les 

chiffres pour les différents départements sont présentés dans tabl. 2. 

') Kommer at t publiceras i : Ar tur Attman, Studier i ekonomisk historia (Göteborgs 
högskolas årsskrift 1950). 



Tab. 1. Skörden, länsvis, åren 1802—1820. La récolte. 183 
Anm. T. o. m. år 1809 redovisas Härnösands och Umeå, län. Det förra är därefter upp

delat på Västernorrlands och Jämtlands, det senare på Västerbottens och Norrbottens län. 

1 Siffran synes orimligt hög i jämförelse med närliggande års skördesiffror. 



1 8 4 TAB. 1 ( f o r t s . ) . SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1 8 0 2 — 1 8 2 0 . La récolte. 



TAB. 1 (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802—1820. La récolte. 185 



186 TAB. 1 (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802—1820. La récolte. 



TAB. 1. (forts.) . SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802 — 1 8 2 0 . La récolte. 187 



188 TAB. 1. (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802—1820. La récolte. 



TAB. 1 (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802—1820. La récolte. 189 



190 TAB. 1 (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802 —1820. La récolte. 



TAB. 1 (forts.) . SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1 8 0 2 — 1 8 2 0 . La récolte. 191 



192 TAB. 1 (forts.). SKÖRDEN, LÄNSVIS, ÅREN 1802—1820. La récolte. 



Tab. 2. Antalet husdjur samt arealen öppen jord, länsvis, åren 193 
1805, 1810, 1815 och 1820. Bétail et terres labourables. 

Anm- Jämför anmärkningen till tab. 1. — Uppgifterna för Stockholms stad äro tydligen 
mycket ungefärliga. Siffrorna för 1810, 1815 och 1820 äro desamma och avvika endast 

i fråga om antalet får från 1805 års siffror. 



194 TAB. 2 (forts.) . ANTALET HUSDJUR SAMT AREALEN ÖPPEN JORD, LÄNSVIS, 

Å R E N 1805 , 1810, 1815 O C H 1820. Bétail et terres labourables. 

1 Siffran synes orimligt hög i förhållande till föregående år. 



Källmaterial och litteratur till det 
svenska tabellverket 

I. OTRYCKTA KÄLLOR 

På grund av den decentraliserade bearbetningen av det statistiska materialet 
inom Tabellverket ha de otryckta befolkningsstatistiska tabellerna för tiden 
1749—1859 (Folkmängdstabellerna samt de s. k. Mortalitetstabellerna) kommit 
a t t tillhöra olika arkiv, nämligen 

1. kyrkoarkiven, som innehålla primärtabellerna, de s. k. sockentabellerna, 

2. kontraktsprostarkiven, som innehålla koncepten till prosterisammandragen, 

3. domkapitelsarkiven, som innehålla prosterisammandragen samt koncept till 
sammandragen för stift och länsdelar av stift1) för åren 1749—1791 i den mån de 
bevarats, 

4. länsstyrelsernas arkiv, som innehålla sammandragen för länsdelar av stift 
samt koncepten till länssammandragen 1749—1773 i den mån de bevarats, samt 

5. den äldre Tabellkommissionens arkiv, som innehåller de av länsstyrelserna 
samt överståthållaren i Stockholm insända länssammandragen och sammandragen 
för Stockholms stad för åren 1749—1773. Koncepten till sammandragen för Stock
holms stad i överståthållarämbetets arkiv ha icke bevarats, då utgallringar gjorts 
i detta arkiv för denna tid. Vidare innehåller den äldre Tabellkommissionens 
arkiv de av konsistorierna insända stiftssammandragen för åren 1774—1791, de av 
kontraktsprostarna insända prosterisammandragen för åren 1792—1859 samt de 
av Tabellkommissionen gjorda läns- och rikssammandragen samt övriga bearbet
ningar. 

Jämlikt Kungl. kung. 22 september 1899 och 14 november 1902 angående över
lämnande av arkivhandlingar till landsarkiven ha de äldre delarna av kyrkoarkiven, 
kontraktsprostarkiven samt länsstyrelsernas arkiv överlämnats till lands- och läns
arkiven, varför de tabeller som tillhöra dessa arkiv numera förvaras i lands- och 
länsarkiven. 

Från denna skyldighet a t t överlämna de äldre delarna av sina arkiv till lands-
och länsarkiven ha dock ett antal pastorsämbeten (särskilt i Örebro och Koppar
bergs län) på ansökan befriats. Sockentabellerna tillhörande dessa kyrkoarkiv be
finna sig alltså fortfarande i resp. pastorsämbetens vård. Sockentabellerna för 

!) Länsdelar av stift skola, om de bevarats, föreligga för tiden 1749—1773, fullständiga stifts
sammandrag för tiden 1774—1791. Om fullständiga stiftssammandrag föreligga tidigare, är det 
ej fråga om koncept utan ett särskilt sammandrag, som konsistorierna hade att göra och införa 
i biskopens tabellbok. Detta gäller, för så vitt ej län och stift sammanföllo. 

13-1470 49 
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församlingarna i Malmö och Norrköping, vilka tillhöra de dispenserade försam
lingarna, ha dock i stället överlämnats till stadsarkiven i Malmö och Norrköping. 
Sockentabellerna för Stockholms stads församlingar ha överlämnats till Statistiska 
centralbyråns arkiv. Detta gäller dock icke samtliga församlingar i Stockholm. 
Tabellerna tillhörande de under hovkonsistorium lydande församlingarna (jämte 
tyska församlingen) samt Brännkyrka och Bromma församlingar, som. senare in
korporerats med Stockholms stad, ha överförts till Stockholms stadsarkiv. 

Vad beträffar domkapitlen föreligger icke något leveranstvång av deras arkiv 
till lands- och länsarkiven, varför fyra domkapitel, nämligen domkapitlen i Karl
stad, Skara, Strängnäs och Växjö, själva förvara sina arkiv. Kalmar domkapitels 
arkiv förvaras i Kalmar högre allmänna läroverks bibliotek. De äldre delarna av 
övriga domkapitels arkiv ha överlämnats till lands- och länsarkiven. 

Den äldre Tabellkommissionens arkiv har övertagits av Statistiska centralbyrån, 
i vars arkiv det nu förvaras såsom dess förnämsta samling. 

Tyvärr saknas en fullständig, sammanställd förteckning över samtliga de tabeller 
som bevarats till vår tid i de olika arkiven. Den övervägande delen av socken
tabellerna och koncepten till prosteritabellerna ha emellertid bevarats i resp. kyrko
arkiven och kontraktsprostarkiven. Luckorna ha i de flesta fall uppkommit genom 
at t kyrkoarkiven ha brunnit eller genom a t t tabellerna ha förstörts av fukt. 
Tyvärr är det oftast de äldre tabellerna från perioden 1749—1773 som saknas. I 
vissa fall, särskilt då det gäller annex- och kapellförsamlingar, torde det dock be
höva undersökas, om tabeller över huvud ha avlämnats för denna tid. 

Vad domkapitelsarkiven beträffar, finnas tabeller i viss utsträckning kvar i 
Skara, Uppsala, Visby och Växjö domkapitelsarkiv. I Göteborgs, Kalmar, Lin
köpings, Lunds och Strängnäs domkapitelsarkiv ha tabeller icke påträffats, enligt 
meddelande från domkapitlet i Strängnäs och landsarkiven i Göteborg, Lund och 
Vadstena, samt från Kalmar högre allmänna läroverks bibliotek. I Karlstads dom
kapitels arkiv saknas alla arkivhandlingar före 1865, då arkivet förstördes vid 
stadens brand den 2 juli 1865. Enligt meddelande från landsarkivet i Härnösand, 
där Härnösands domkapitels arkiv förvaras, är detta arkiv ännu icke fullständigt 
undersökt, varför landsarkivet icke kunde ge något bestämt svar på frågan, huru
vida tabeller bevarats där. 

Beträffande länsstyrelsernas arkiv ha tabeller i viss utsträckning bevarats i 
Uppsala, Örebro och Västmanlands länsstyrelsers arkiv i landsarkivet i Uppsala 
samt i Hallands länsstyrelses arkiv i landsarkivet i Lund. Landsarkiven i Göte
borg och Vadstena samt länsarkivet i Visby ha i svar på förfrågan meddelat, a t t 
inga tabeller påträffats i därstädes förvarade länsstyrelsearkiv. Landsarkivet i 
Härnösand har meddelat, a t t i länsstyrelsearkiven för Gävleborgs och Västernorr
lands län därstädes ha tillsvidare inga tabeller påträffats, men dessa arkiv ha 
ännu icke hunnit ingående behandlas. Västerbottens län är ej företrätt för den 
tid det här är fråga om, då länsstyrelsens arkiv förstördes vid branden i Umeå den 
25 juni 1888. 

I den äldre Tabellkommissionens arkiv i Statistiska centralbyrån ha tabellerna, 
bortsett från en del luckor de tidigaste åren, bevarats i sin helhet. Luckorna kunna 
dock i några fall ersättas av i andra arkiv bevarade tabeller. Generalsammandra
gen, läns-, stifts- och prosterisammandragen (från och med 1802 dessutom tabeller 
för varje stadsförsamling) av Mortalitets- och Folkmängdstabellerna utgöra den 
övervägande delen av det statistiska materialet i den äldre Tabellkommissionens 
arkiv och upptaga 200 band i stor folio. De viktigaste bearbetningarna i arkivet, 
boitsett från generalsammandragen, utgöras av koncepten till Tabellkommissionens 
berättelser till Kungl. Maj:t med tillhörande tabellbilagor, den första från år 
17611) (berättelsen dock utan tabellbilagor). Berättelserna röra såväl folk
mängd som befolkningsrörelse. 

') Tryckt i Hjelt, A., De första officicla relationerna om Svenska tabellverket. Hfors 1899. 
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Berättelser avgâvos med långa mellanrum under 1700-talet men senare regel
bundet, då Kungl. Maj:t den 18 maj 1797 förordnade, at t Tabellkommissionen år
ligen skulle avgiva berättelser. Från och med berättelsen 1806—1810 avgâvos de 
vart femte år, då berättelserna behandlade de sistförflutna fem åren. Den 25 maj 
1824 förordnade Kungl. Maj:t, at t Tabellkommissionen vid sidan av femårsberät
telserna årligen skulle avgiva berättelser om befolkningsrörelsen. Den första av 
dessa årliga berättelser behandlande åren 1821 och 1822 t y c k t e s i utdrag i Post-
och Inrikes tidningar år 18241). 

E t t annat viktigt material som ingår i Tabellkommissionens arkiv utgöres av 
Wargentins olika beräkningar, vilka föreligga i arkivet dels i en särskild volym i 
stor folio, dels inbundna tillsammans med första bandet av Tabellkommissionens 
inkomna skrivelser. 

Angående det material berörande tabellverkets uppkomst och organisation som 
ingår i riksdagsakter m. m. se Hjelt, A., De första officiela relationerna om 
Svenska tabellverket, Hfors 1899, och Det svenska tabellverkets uppkomst, organi
sation och tidigare verksamhet, Hfors 1900, samt Arosenius, E., Bidrag till det 
svenska tabellverkets historia, Sthlm 1928. 

En god källa till studiet av den samtida diskussionen angående den teoretiska 
befolkningsstatistiken utgör Wargentins stora brevsamling i Vetenskapsakademiens 
bibliotek. Vissa av breven till Wargentin berörande detta ämne ha publicerats i 
Aiosenius' ovan anförda arbete. 

Dä en tryckt redogörelse för det material som ingår i den äldre Tabellkommis
sionens arkiv hittills saknats, och en sådan är av intresse för den vetenskapliga 
forskningen, följer här nedan en summarisk förteckning över i detta arkiv ingående 
material. 

S U M M A R I S K F Ö R T E C K N I N G Ö V E R D E N Ä L D R E T A B E L L 

K O M M I S S I O N E N S A R K I V . 

Ä m b e t s a r k i v . 

A. Protokoll. 
9U 1764—27/9 1802. Ingå i första bandet av Tabellkommissionens inkomna 

skrivelser, »Handlingar före 1792.» Se E. II . 1. 
1 _ 3 . 2<ys 1802—1858. 

B. Koncept. 

I. Avgångna skrivelser. 
1—8. 1763—1858. Ryggtitel på varje band: »Kongl. Tabell-Commissionens 

Expedition.» 

II. Renskrifter av samt bilagor till avgångna skrivelser. 

a) Berättelser från Tabellkommissionen till Kungl. Maj:t. 
1. 1750—1757. Titel: »Tabell-Commissionens berättelse om Tabelhvärcket 

1761.» Daterad juni 1761. Betänkande utan tabellbilagor. Tryckt i 
Hjelt, A., De första officiela relationerna om Svenska tabellverket åren 
1749—1757, Hfors 1899. 

!) Angående Tabellkommissionens tryckta berättelser se bibliografien över tryckta kalîor. 
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2. 1774 (1775)—1795. Ryggtitel: »Tabellkommissionens berättelse för 1774 
(1775) till 1795.» Daterad 21 juni 1798. Berättelse och tabellbilagor. 

3. 1796—1802. Ryggtitel: »Tabellkommissionens berättelse för 1796— 
1802.» Daterad juni 1804. Berättelse och tabellbilagor. 

4. 1774—1805. Titel: »Tabeller hörande til Kongl. Tabell-Commissionens 
underdåniga berättelse til Kongl. Maj:t daterad den 22 juni år 1804.» 
Dupletter till tabellbilagorna till berättelserna 1774—1795 och 1796— 
1802 jämte vissa andra 'koncept. 

5. 1774—1805. Titel: »Tabeller hörande til Kongl. Tabell-Commissionens 
underdåniga berättelse til Kongl. Maj:t daterad 29 juni år 1808.» 

6. 1803. Titel: »Tabell-Commissionens berättelse 1803.» Daterad 16 mars 
1805. Berättelse med tabellbilagor. 

7. 1806—1810. Titel: »Tabeller hörande till Kongl. Tabell-Commissionens 
underdåniga berättelse til Kongl. Maj:t daterad den 21 october 1812.» 

8. 1811—1815. Ryggtitel: »Tabeller till Tabellkommissionens berättelse 
för 1811—1815.» Daterad 23 januari 1818. Berättelsen tryckt men ej 
tabellbilagorna. 

9. 1811—1815. Ryggtitel: 1815. Duplett till föregående. 

10. 1816—1820. Titel: »Tabellbilaga till Tabellkommissionens quinquennie-
berättelse 1816—1820.» Daterad 9 november 1822. Berättelsen tryckt 
men ej tabellbilagorna. 

11. 1810—1822. Ryggtitel: »Koncepter till formulär och tabeller 1811—56.» 
Innehåller olika tabeller för åren 1810—1822. Härmed smb.: Bilagor 
till Tabellkommissionens skrivelser till Kungl. Maj:t den 22 sept. 1820, 
den 8 juni 1821 och den 20 nov. 1822. 

12. 1821—1825. Titel: »Tabeller hörande til Tabell-Commissionens under
dåniga quinquennieberättelse för åren 1821 med 1825.» Daterad 10 maj 
1828. Såväl berättelsen som bilagorna tryckta. 

13—14. 1826—1830. Titel: »1830 års Tabell-werck.» Afd. 1. Tab. 1—25. 
Afd. 2. Tab. 26—51. Tabellbilaga till 5-årsberättelsen 1826—1830. En
dast berättelsen tryckt; daterad 7 mars 1833. 

15—16. 1831—1835. Titel: »1835 års Tabell-werck.» Afd. 1. Tab. 1—24. 
Afd. 2. Tab. I—XXIV. Tabeller till 5-årsberättelsen 1831—1835, daterad 
30 april 1838. Såväl berättelsen som tabellbilagan tryckt. 

17. 1836—1840. Titel: »Underdånig berättelse til Kongl. Maj:t angående 
nativitetens och mortalitetens förhållande i Sverige åren 1836 med 1840 
samt rikets folkmängd vid sistnämnde års slut.» Daterad 6 maj 1844. 
Tryckt. 

18—19. 1836—1840. Titel: »1840 års tabellwerck.» Afd. 1. Tab. 1—34. 
Afd. 2. Tab. 35—52. Tabeller till 5-årsberättelsen 1836—1840. Tryckta. 

20. 1841—1845. Ingen titel. Tabeller till 5-årsberättelsen 1841—1845. 
Tryckta. Berättelsen daterad 25 maj 1850. 

21 . 1846—1850. Titel: »Tabeller till Tabell-commissionens underdåniga 
femårsberättelse för åren 1846—1850.» Berättelsen daterad 20 april 
1854. Såväl berättelsen som tabellerna tryckta. Angående konceptet till 
berättelsen se nedan under 23. 

22. 1816—1850. Titel: »Tabellerna till Tabellkommissionens berättelser 
1816—1850.» Tabellerna 1816—1820 och 1826—1830 dupletter, de 
övriga åren tryck. 
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23. 1846—1855. Titel: »Concepter till Kongl. Tabellkommissionens under
dåniga berättelser 1846—1850 samt 1851—1855, l:a Avdelningen.» Be
rättelsen 1846—1850 daterad 20 april 1854. Tryckt. Berättelsen 1851 
—1855 tryckt såsom den första i serien Bidrag till Sveriges officiella 
statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. 

b) Övriga inlagor till Kungl. Maj:t. 

1. Förslag till ändring av rikets administrativa indelning. Av H. Nicander. 
Skrivelse daterad 26 mars 1814 samt bilaga. 

Bilagor till Tabellkommissionens skrivelser till Kungl. Maj:t 22 sept. 
1820, 8 juni 1821 och 20 nov. 1822. Ingå i B. II. a. 11. Innehålla för
slag till tabellformulär. 

Anm. Tabellkommissionens övriga skrivelser med bilagor ingå i B. I : Koncept 
till avgångna skrivelser. 

C. Diarier över inkomna och avgångna skrivelser. 

1. 1815—1825. 
D. Liggare. 

1. Förteckningar över rikets ecklesiastika indelning 1800—1847. Spridda år 
samt odaterat. 

2. Förteckning över till Tabellkommissionen inkomna Mortalitets- och Folk
mängdstabeller 1821—1859. 

E. Inkomna handlingar. 
I. Kungl. brev. 

1—3. 1748—1858. 

I I . Skrivelser från myndigheter. 
1. 1761—1792. Ryggtitel: »Handlingar före 1792.» Häri även protokoll samt 

diverse beräkningar av Wargentin. 
2—12. 1792—1857. Ryggtitel: »Tabell-werckets handlingar.» 

I I I . Formulär för kyrkoböcker på 1850-talet. 
1—4. 1856. Prov på i bruk varande kyrkoboksformulär infordrade av Tabell 

kommissionen med anledning av den plan till befolkningsstatistik som 
uppgjorts av 1854 års statistiska kommitté. 

IV. Inkomna uppgifter angående administrativa indelningar. 
1—3. 1857—1858. 

V. Uppgifter från prästerskapet angående Tabellkommissionens sockentabeller i 
kyrkoarkiven. 
1. 1855. Liknande förteckningar finnas från år 1876 i Statistiska central

byråns kanslis arkiv. 

VI. Franska formulär. 
1. 1817—1830. 

F. Diverse handlingar. 

1—9. Ej genomgånget material. 

1—19. 1802—1856. 
G. Räkenskaper. 
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S t a t i s t i s k t m a t e r i a l . 

A. Tabeller på tryckta formulär. 

I. Tabeller över 'befolkningsrörelsen (Tab. I—II, Mortalitetstabellen). 
1—163. 1749—1859. Ryggtitel å samtliga band: »Mortalitetstabeller.» Årliga 

tabeller. 

II . Dupletter av Mortalitetstabellen. 
1. 1751—1759. Spridda är och län. 

III . Tabeller angående befolkningens tillstånd (Tab. III , Folkmängdstabellen). 
1—37. 1749—1855. Ryggtitel å samtliga band: »Folkmängdstabeller.» För 

åren 1749—1751 årlig, fr. o. m. 1754 vart tredje år och fr. o. m. år 1775 
vart femte år. 

IV. Dupletter av Folkmängdstabellen. 
1. 1751—1855. Spridda år och län. 

Anm. Angående Mortalitets- och Folkmängdstabellernas ursprung och de områden 
de omfatta se den inledande redogörelsen. 

B. Material till statistiken över befolkningsrörelsen. 

I. Primärtabeller. 
a) Infordrade uppgifter om 'befolkningsrörelsen i församlingar av främmande 

trosbekännare. 

1. 1753—1850. På 1700-talet endast åren 1753 och 1763, på 1800-talet 
åren 1824—1850. Församlingsvis. 

2. 1851—1859. Församlingsvis. 
b) Infordrade uppgifter om nattvardsbarn. 

1—4. 1841—1845. Församlingsvis. 

II . Arbetstabeller. 

a) Rikstabeller. 
1—12. 1774—1855. Ryggtitel på varje band: »Rikstabeller.» Mycket ut

förliga sammanställningar av uppgifterna i Tab. I—II. 1774—1795 
stiftsvis, 1795—1855 länsvis. 

b) Församlingstabeller. 
1. 1802—1820. Ryggtitel: »Mortalitet m. m. och folkmängd sockenvis 

1802—1820.» Folkmängd endast i detta band, ej i de följande. 

2. 1821—1830. Ryggtitel: »Mortalitet m. m. sockenvis 1821—1830.» 

3. 1831—1840. Ryggtitel: »Mortalitet m. m. sockenvis 1831—1840.» 

4. 1841—1850. Titel: »Nativiteten, mortaliteten och ingångne äktenskap 
i rikets församlingar 1841—1850.» 

5. 1851—1860. Titel: »Nativiteten, mortaliteten och ingångne äktenskap 
i rikets församlingar 1851—60.» Uppgifterna för år 1860 äro tagna 
från material tillhörande befolkningsstatistiska avdelningens arkiv i 
Statistiska centralbyrån. 

c) Tabeller över födda, vigda och döda. 
1. 1801—1808. Titel: »Födde och döde med deras skillnader år 1801 och 

följande.» Länsvis. 

2. 1841—1850. Titel: »Födde, döde och vigde m. m. i hvarje län 1841 
med 1850.» Innehåller även uppgifter om folkmängd. 
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d) Tabeller över dödsorsaker. 
1. 1795—1812 (1815). Titel: »Sjukdommarnes härjande åren 1 7 9 5 . . . » 

Innehåller även uppgifter om vaccinerade 1804—1808, 1811—1812. 

C. Material till statistiken över befolkningens tillstånd. 

I. Arbetstabeller. 

1. 1775—1800. Utförligt sammandrag av Tab. III . Stiftsvis 1775—1795, läns
vis 1795—1800. 

2. 1805. Ryggtitel: »Folkmängd, kreatur m. m. 1805.» Utförligt sammandrag 
av Tab. III . Länsvis. 

3. 1810. Som 1805. 

D. Material till statistiken över befolkningsrörelsen och 
befolkningens tillstånd. 

I. Arbetstabeller. 

a) Församlingstabeller. 

1. 1749—1820. Titel: »Utdrag ur mortalitets- och folkmängdstabeller för 
socknarne åren 1749—1820. I. Stockholms län—Södermanlands län.» 
Endast vissa församlingar ifyllda. 

2. 1749—1820. — II. Östergötlands län.» Blank volym. 

3. 1749—1853. Folkmängd, födda och döda i Hallands och Göteborgs och 
Bohus läns församlingar. Efter anteckningar gjorda av Fr. Th. Berg 
under en inspektionsresa i Göteborgs stift för a t t granska primär
tabellerna i kyrkoarkiven. Inspektionsresan gjordes i samband med ar
betet för 1854 års statistiska kommitté. 

b) Wargentins beräkningar. 

1749—1774. Ingå i volymen »Handlingar före 1792». (Ämbetsarkivet, 
E. II . 1.) Innehåller: 1) Årliga tabeller över befolkningsrörelse och folk
mängd 1749—1773, länsvis. 2) Manuskriptet till Wargentins utredning 
om emigrationen 1750—1773. 3) Årliga sammandrag av de av konsisto
rierna insända stiftssammandragen av mortalitetstabellerna 1774—1781, 
stiftsvis. 4) Mortalitets- samt dödlighets- och livslängdsberäkningar. 
5) Utförliga tabeller över 1766 års befolkningsrörelse, länsvis. 6) Ut
förligt sammandrag av Tab. I I I 1766, länsvis. 

1. 1749—1782. Ryggtitel: »Wargentins beräkningar 1749—1782.» Utför
liga sammanställningar av Tab. I—II och III 1749—1782, läns- och 
stiftsvis. 

E. Material till jordbruksstatistiken. 

I. Arbetstabeller. 

1, 1805, 1810. Ryggtitel: »Folkmängd, öppen åker, utsäde, kreatur m. m. 
1805 och 1810.» 

Anm. Be jordbruksstatistiska uppgifter som arbetstabellerna bygga på läm-
" nädes under åren 1802—1820 å prosterisammandragen av Mortalitets- ocli 

Folkmängdstabellerna. De aro där specificerade på församlingar. Uppgif
terna a prosterisammandragen äro alltså direkta avskrifter av sockentabel
lernas uppgifter. 
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II. TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR1). 
1. O f f i c i e l l a s t a t i s t i s k a p u b l i k a t i o n e r o c h i d e m p u b l i 

c e r a d e a r b e t e n . 

Berg, Fr. Th., Om dödligheten i första lefnadsåret. Statistisk tidskrift Bd 3, 
s. 435—494 + 2 diagr. 

, Proportionen emellan könen bland de födde och inom den stående befolk
ningen med serskild hänsyn till Sverige och dess provinsiela olikheter. Statistisk 
tidskrift 1871, s. 215—253 + 3 diagr. 

, Årstidernas inflytelse på dödligheten. Statistisk tidskrift 1879, s. 87— 
121 + 3 diagr. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1851—55. Afd. 
1—3. Sthlm 1857—60. 

till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1856—60. Afd. 
1—3. Sthlm 1863—65. 

till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1876. Bihang: 
Några grunddrag af Sveriges befolkningsstatistik för åren 1748—1875. 
Sthlm 1878. 

till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1880:2. Sthlm 
1883. 

Dödlighetsantaganden för livränteförsäkring. Utredning verkställd av inom 
Kungl. handelsdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1932. (Statens 
offentliga utredningar 1932: 4.) 

Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed samman
hängande spörsmål. Jämlikt kungl. brefvet den 30 januari 1907 afgifvet af 
Gustav Sundbärg. Sthlm 1913. 

Bilaga. 1—20. Sthlm 1908—12. 

Register Sthlm 1914. 

Folkmängd, vigda, födda, döda m. m. i hvarje län och dess städer sedan Svenska 
tabellverkets början år 1749. Av Fr. Th. Berg [m. fl.]. Statistisk tidskrift 
Bd 1, s. 40—47, 134—141, 280—288, 317—324, 388—400; Bd 2, s. 44—57, 
164—171, 266—281; Årgg. 1870, s. 211—240; 1873, s. 133—162; 1875, s. 
127—136; 1877, s. 156—176; 1888, 159—182; 1889, s. 159—196. 

Ftîhrœus, E., Om förhållandet mellan de särskilda månaderna i fråga om befolk
ningens årliga förändringar. Statistisk tidskrift, Bd 2, s. 223—234. 

Generalsammandrag öfver vigde, födde och döde i Sverige år 1856, 1857, 1858, 
1859 samt folkmängden vid nämnde års slut. Av Fr. Th. Berg [m. fl.]. 
Statistik tidskrift, Bd 1, s. 21—33, 119—128, 176—186, 248—256. 

Gullberg, Hj., & Stmdbärg, G., Folkmängden och folkökningen i Skandinavien 
1815—1880. Kritisk undersökning. Statistisk tidskrift 1882, Suppl. 

Hellsteniiis, J., Skördarna i Sverige och deras verkningar [1748—1870 jämte en 
bilaga om årsväxten 1523—1749]. Statistisk tidskrift 1871, s. 77—119 + 
4 diagr. 

, Studier i jemförande befolkningsstatistik. Statistisk tidskrift 1874, Bihang. 

Pettersson, A., Smittkoppsdödligheten i Sverige under åren 1776—1875. Be
tänkande angående skyddskoppympningens ordnande. Sthlm 1913. Bil. 2. 

' ) Lokala undersökningar ej medtagna. 
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Plan för insamlande af uppgifterna till Sveriges befolkningsstatistik. På Kongl. 
Maj:ts nådiga befallning afgifven af Tabell-Kommissionen. Sthlm 1857. 

Sidenbladh, P. E., Sällsamma händelser i Sverige med Finland åren 1749—1801 
och i Sverige åren 1821—1859. Ur uppgifter av prästerskapet antecknade. 
Statistisk tidskrift 1908, Suppl. 

Siljeström, P. A., Om mord och sjelfmord i Sverige under tidsskiftet 1750—1870. 
Statistisk tidskrift 1875, s. 145—170. 

Statistiksakkunnigas betänkande. Utredning och förslag till åtgärder för minsk
ning av kostnaderna för den officiella s t a t i s t i k e n . . . Sthlm 1922. (Statens 
offentliga utredningar 1922: 15.) 

Statistiksakkunnigas betänkande. Bilaga. Redogörelse för huvuddragen av den 
officiella statistikens u t v e c k l i n g . . . Av Sven Wicksell. Sthlm 1922. (Statens 
offentliga utredningar 1922: 50.) 

Statistique internationale. Etat de la population, 1. Tableaux. Recueillis con
formément aux vœux du Congrès international de statistique. Par le Bureau 
central de statistique de la Suède. Sthlm 1875—76. 

Statistisk årsbok för Sverige. Utg. av Kungl. statistiska centralbyrån. Arg. 
1 (1914)—36 (1949). 

Statistiska kommitténs betänkande. Sveriges officiella statistik och dess all
männa organisation. Sthlm 1910. 

Sundbärg, G., Befolkningsstatistiska tabeller öfver Sveriges län. Statistisk tid
skrift 1876, s. 77—134. 

, Döda efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751—1900 samt medel
folkmängd efter kön och ålder under femårsperioderna för samma tid. Statis
tisk tidskrift 1905, s. 107—162. 

-——, Dödligheten af lungtuberkulos i Sverige åren 1751/1830 [jämte Bilaga upp
tagande nomenklaturen för dödsorsakerna i Sveriges befolkningsstatistik åren 
1751/1830] Statistisk tidskrift 1905, s. 163—197. 

, Dödligheten inom åldern 5—10 år i Sverige. Hygiea, Bd 58 (1896), s. 
153—155. 

, Fortsatta bidrag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900, 
1—10. Statistisk tidskrift 1906, s. 169—337; 1907, s. 179—282; 1908, s. 
175—242; 1909, s. 175—287. 

•——, Land och stad i Sverige från befolkningsstatistisk synpunkt. Statistisk tid
skrift 1887, s. 161—226. 

, Om den naturliga folkökningen i Sverige. Statistisk tidskrift 1881, s. 
151—206. 

-——, Rikets folkmängd åren 1750—1899, fördelad åldersvis efter civilstånd. 
Statistisk tidskrift 1901, s. 118—185. 

, Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter ålder och kön. Statis
tisk tidskrift 1903, s. 136—221. 

Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok. På offentligt uppdrag utg. 
af G. Sundbärg. Sthlm 1901. [Engelsk uppl. år 1904 med titel »Sweden, its 
people and its industry. Historical and statistical handbook. Publ. by order 
of the Government, Ed. by G. Sundbärg» samt fransk uppl. år 1900 med titel 
»La Suède, son peuple et son industrie. Exposé historique et statistique. Publié 
par ordre du gouvernement. Réd. par G. Sundbärg».] 
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Enligt K. Maj:ts uppdrag utg. av J. Guinchard. 2 uppl. D. 1—2. Sthlm 
1915. [Ny engelsk uppl. av handboken utgavs år 1914 samt en tysk uppl. 
är 1913 under titel »Schweden. Historisch-statistisches Handbuch. Im 
Auftrage der Kgl. Regierung hrsg. von J. Guinchard. 2. Aufl. T. 1—2».] 

Sveriges officiella statistik i sammandrag. [Utg. av Statistiska centralbyrån.] 
1870—1913. Sthlm 1870—1913. [Ur: Statistisk tidskrift 1870—1913.] 

Tables de mortalité et de survie en Suède pour les années 181C—1910. Elaborées 
ptr le Bureau central de statistique de Suède. Sthlm 1912. (XVe Congrès 
international d'hygiène et de démographie.) 

Tabellkommissionens berättelser: 
Handlingar angående Tabell-verket. Sthlm 1818. 
Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj : t . . . 1816 

—1820. Sthlm 1823. 
1821 och 1822. [Tryckt i utdrag i Post- och Inrikes tidningar, Nr 153, 

1824.] 
1823. [Tryckt i utdrag i Post- och Inrikes tidningar, Nr 52 och 205, 1825.] 
1824. [Tryckt i P o s t och Inrikes tidningar, Nr 73, 1826.] 

Transumt af Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. 
M a j : t . . . år 1823, tillika med ett Generalsammandrag för de ifrån Tabell
verkets inrättning framflutne 75 år. Sthlm 1825. 
Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. M a j : t . . . 1821 
—1825. Sthlm 1828. 
Tabeller hörande till Kongl. Tabell-commissionens . . . berättelse . . . 1821— 
1825. Sthlm [1828]. 
Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj : t . . . 1826 
och 1827. Sthlm 1829. 
Generalsammandrag . . . 1828. Sthlm 1830. [Texten tryckt i Post- och Inrikes 
tidningar, Nr 49, 1830.] 
Kongl. Tabellcommissionens underdåniga berättelse till Kongl. M a j : t . . . 1828. 
[Texten tryckt i Post- och Inrikes tidningar, Nr 118, 1831, Generalsamman-
draget ej tryckt.] 

1826—1830. Sthlm 1833. 
Generalsammandrag . . . 1831 och 1832. Sthlm 1834. [Texten tryckt i Stats-tid
ningen, Nr 194, 1834.] 

1833. Sthlm 1835. [Texten tryckt i Stats-tidningen, Nr 98, 1835.] 
1834. Sthlm 1836. [Texten tryckt i Stats-tidningen, Nr 51, 1836.] 

Utdrag af tabell-wercket öfver de i cholera-farsoten uti Sverige aîledne per
soner år 1834. Sthlm 1836. 
Kongl. Tabellcommissionens underdåniga berättelse till Kongl. M a j : t . . . 1831 
—1835. Sthlm 1838. 
Tabeller hörande till Kongl. Tabellcommissionens . . . till Kongl. Maj:t afgifne 
underdåniga berättelse . . . 1831—1835. Sthlm 1839. 
Generalsammandrag . . . 1836 och 1837. Sthlm 1839. [Texten tryckt i Stats
tidningen, Nr 170, 1839.] 
Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t af Tabell-commissionen . . . 1838 och 
1839. Sthlm 1841. 

1836—1840. Sthlm 1844. 
Tabeller hörande till den till Kongl. Maj:t af Tabell-commissionen . . . i under
dånighet insände berät telsen. . . 1836—1840. Sthlm 1846. 
Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, af Tabell-commissionen. . . 1841, 
1842 och 1843. Sthlm 1846. 

1844. Sthlm 1847. 
Utdrag af Tabell-verket, som visar productiviteten, mortaliteten och ingangne 
äktenskap m. m. uti Sveriges rike under de sista 75 åren. Sthlm 1847. 
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Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t ifrån Dess tillförordnade Tabell-com-
mission . . . 1841—1845. Sthlm 1850. 
Tabeller hörande till Kongl. Tabell-commissionens . . . till Kongl. Maj:t afgifne 
underdåniga berät telse. . . 1841—1845. Sthlm 1850. 
Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, af Tabell-commissionen . . . 184G, 
1847 och 1848. Sthlm 1851. 

1849. Sthlm 1852. 
Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t . . . 184G 
—1850. Sthlm 1854. 
Tabeller tillhörande Kongl. Tabell-commissionens till Kongl. Maj : t . . . afgifne 
underdåniga femårsberättelse . . . 1846—1850. Sthlm 1855. 
Tabell-Commissionens underdåniga berättelse 1851. [Tryckt i Post- och In
rikes tidningar, Nr 320, 1854.] 

1852. [Tryckt i Post- och Inrikes tidningar, Nr 36, 1855.] 
1853. [Tryckt i Post- och Inrikes tidningar, Nr 114 och 115, 1855.] 
1854. [Tryckt i Post- och Inrikes tidningar, Nr 32, 1856.] 

Underdånigt betänkande och förslag rörande inrät tandet af ett statistiskt embets-
verk afgifvet den 18 juni 1856 af den dertill i nåder förordnade komité. Sthlm 
1856. 

Verkko, V., Världens äldsta våldsbrottsstatistik. Ett bidrag till tabellverkets 200-
årsminne. Statistiska översikter utg. av Statistiska centralbyrån (Helsingfors), 
Arg. 23 (1948): 11/12, s. 30—41. 

Widell, J. L., Folkmängden i Sveriges städer år 1800. Statistisk tidskrift 1906, 
s. 160—161. 

2. Ö v r i g a a r b e t e n . 

Arosenius, E., Bidrag till det Svenska tabellverkets historia. Sthlm 1928. 

, Die Bevölkerungsregister in Schweden. Archiv fiir soziale Hygiène und 
Démographie, Bd 11 (1916), s. 416—422. 

, Reformförsök i fråga om den svenska statistikens organisation under tiden 
1809—1858. Statsvetenskaplig tidskrift, Arg. 40 (1937), s. 131—152. 

, The history and organization of Swedish officiai statistics. Koren, J., The 
history of statistics, their development and progress in many countries, New 

York 1918, s. 537—569. 

Attman, A., Studier i ekonomisk historia. Göteborgs högskolas årsskrift 1950. 

[Under utgivande.] 

Bergman, F. A. G., Om Sveriges folksjukdomar. H. 1—3. Ups. 1869—75. 

Browallins, J., Tankar om svenska folkbristen. . . Åbo 1756. [Akad. avh. Åbo 
1756.] 

Cederborg, A. R., Pehr "Wargentin als Statistiker. Untersuchungen in der Geschichte 
der Bevölkerungsstatistik während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts . Hki 
1919. 

Collin, J. G., Anmärkningar om dödligheten hos barn i Sverige åren 1831 till och 
med 1845. Vetenskapsakademiens handlingar 1851, s. 1—52. 

Cramér, H., & Wold, H., On the development of the mortality of the adult 
Swedish population since 1800. Sthlm 1934. 

Deparcieux, A., Addition à l'Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine. 
Paris 1760. 
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Didçzun, M., Der Eini'luss der geographischen Beschaffenheit und der wirt-
schaftlichen Entwicklung auf die Siedelungen und die Wohndichte der 
Bevölkerung Schwedens. Königsberg 1908. [Akad. avh. Königsberg.] 

Edin, K. A., Studier i svensk fruktsamhetsstatistik. Ekonomisk tidskrift, Årg. 
17 (1915), s. 251—304. 

, The Swedish church registers and the demographical science. The 
Swedish nation, in word and picture . . . A jubileebook given ö t i t , . . . by H. 
Lundborg & J. Runnström, Upps. 1921, s. 95—100. 

, Våra äldre dödböcker som källor för medicinsk-demografisk forskning. 
Svenska läkaresällskapets förhandlingar 1924, s. 49—69. 

Eneström, G., P . W. Wargentin und die sogenannte Halley'sche Méthode. 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik. H. 9. Lpz. 1899. 

Flodström, I., Gustav Sundbärg såsom statistiker och vetenskapsman. Ekonomisk 
tidskrift, Årg. 36 (1934), s. 67—91. 

Forssell, A., Några bidrag till mantalsskrivningslagstiftningens historia 1723—1812. 
Meddelanden från Svenska riksarkivet 1930, s. 112—199. 

Forsell, C. af, Sockenstatistik öfver Sverige. Sthlm 1834. 

, Sockenstatistik öfver Sverige. Utarb. samt tillökad efter nyare officiella 
källor och handlingar af A. C. W:m Hammar. Sthlm 1860. 

, Statistik öfver Sverige grundad på offentliga handlingar. Jemte en kar ta 
öfver den nordiska halfön. Sthlm 1844. 

, Statistiska tabeller hörande till kartan öfver södra delen af Sverige och 
Norge eller Skandinavien. Sthlm 1830. 

Gahn, H., Moralstatistiska uppgifter i frihetstidens tabellverk. En demografisk 
studie. Upps. 1915. 

, Primäruppgifterna i vår svenska befolkningsstatistik 1749—1915. Stats
vetenskaplig tidskrift, Arg. 19 (1916), s. 15—30. 

Gille, B., The démographie history of the Northern European countries in the 
eighteenth century. Population studies, Vol. 3 (1949/50), s. 3—65. 

Greemvood, 31., The vital statistics of Sweden and England and Wales: an essay 
in international comparison. Journal of the R. Statistical society, Vol. 87 
(1924), s. 493—543. 

Grönlund, O., Pehr Elvius och befolkningsstatistiken åren 1744—1749. Et t två
hundraårsminne. Statsvetenskaplig tidskrift, Årg. 52 (1949), s. 1—16. 

, Pehr AVargentin och den svenska befolkningsstatistiken under 1700-talet. 
Sthlm 1946. 

, Ärkebiskop Erik Benzeldus d. y. och den svenska befolkningsstatistikens 
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