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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

A) BEFOLKNINGS-STATISTIK. Ny följd. I. 2. 

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 
FÖR ÅREN 

1 8 5 1 med 1 8 5 5 . 

ANDRA AFDELNINGEN 

INNEHÅLLANDE 

FOLKMÄNGDEN DEN 31 DECEMBER 1855 I RIKETS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA FÖRDELNINGAR. 

(Utgörande fortsättning af Tabell-Kommissionens underdåniga berättelse för åren 1851—1855, första afdelningen, afgifven år 1857.) 

STOCKHOLM, 1859. 
P. A. N O R S T E D T & S Ö N E R, 

KONGL. BOKTRYCKARE. 





Utdrag af t. f. Chefens för Statistiska Central-Byrån underdån. skrifvelse 

den 17 Febr. 1859. 

Med begagnande af det åt f. d. Kommissionen öfver Tabellverket meddelade nådiga tillstånd, att afgifva sina under-

dåniga berättelser tryckte i stället för i handskrift, utbeder jag mig att, såsom omedelbar fortsättning af den underd. berättelse för 

åren 1851 med 1855, hvars första afdelning afgafs af bemälde Kommission den 15 Aug. 1857, härmed få underdånigst öfverlemna 

andra afdelningen färdigtryckt, hufvudsakligen redogörande för rikets folkmängd den 31 December 1855 inom särskilda administra-

tiva fördelningar. Denna berättelse, hvars utarbetning af mig, såsom tjenstförrättande Sekreterare i f. d. Kommissionen öfver tabell-

verket, företogs genast efter slutad utgifning af första afdelningen, började redan med Januari månad 1858 läggas under pressen, 

och var till och med 13:de arket af tabellerna färdigtryckt, då, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 22 Juli 1858, 

Kommissionen öfver tabellverket med samma månads slut indrogs, och arbetet med Augusti månads början öfvertogs af Statistiska 

Central-Byrån. I en tredje och sista afdelning, som redan är lagd under pressen, skall jag, v. G., redogöra för folkmängdens för-

delning efter kön, ålder, stånd och yrken in. m. Detta sätt, att i afdelningar utgifva den vidlyftiga berättelsen, har jag trott vara 

den bästa utvägen att minska olägenheten af den långa tidsutdrägt, som är följden af de med en sådan berättelses typografiska 

anordning förknippade svårigheter. 

Att af Chefen för en Statistisk Byrå fordra omedelbar ansvarighet för hvarje beräkning och siffra i en berättelse af så stor 

omfattning, som denna, innebär ett anspråk, hvars fyllande skulle öfverstiga åtminstone vanlig mensklig förmåga. Nyttan af hvarje 

statistisk redogörelse är dock så väsendtligt beroende af förtroendet till siffrornas tillförlitlighet, att denna framför allt måste blifva 

föremål för den strängaste uppmärksamhet. Jag har ej heller kunnat eller bordt förbise, att en sådan är i dubbelt mått nödig, för 

att åt ett nytt embetsverk kunna gifva den rigtning, hvarigenom dess framtida verksamhet både till omfång och förtroende må kunna 

betryggas och tillväxa. Af sådant skäl har jag ock trott det vara min pligt, att, jemte uppgörande af planen, äfven, så långt jag 

förmått, med Byråns tjenstemän och biträden dela denna berättelses utarbetande, dertill hörande beräkningar och framför allt kon-

trollerna öfver siffrornas riktighet, fastän jag väl insett, att i följd häraf andra föremål för chefsbefattningen tills vidare måst af 

mig i någon mån eftersättas. Ju mera verksamheten kommer att vidgas, desto större vigt ligger dock på hvarje tidsbesparing, som 

kan vinnas genom minskadt behof af tidsödande omräkningar, kollationeringar o. d. I detta syfte är det onekligen vigtigt, att genom 

särskild framställning af hvarje tjenstenians bidrag till en offentliggjord berättelse icke blott kunna bereda honom en rättvis uppmuntran 

för flit och noggrannhet, utan jemväl höja hans ansvarighet för sitt arbete. Imellertid förutsätter hvarje statistisk redogörelse ett för-

utgånget mödosamt gransknings- och sammanräknings-arbete af alla primäruppgifter, hvilket i den tryckta berättelsen ej framträder 

omedelbart synligt. Dessutom ligger i det ofta oundgängliga behofvet att ett räknearbete, utfördt af en tjenstemän, granskas af en 

annan, ej sällan en stor svårighet, ja omöjlighet, att rättvist afgöra hvem som har största förtjensten derom, sådant det i tryck blir 

synligt. Oaktadt dessa förhållanden, hvilka icke lära förbises af någon, som har kännedom om beskaffenheten af hithörande arbeten, 

har jag dock trott mig här böra i underd, anmäla, att, med förbigående af de före Statistiska Central-Byråns öppnande redan fullständigt 

utarbetade tabellserierna N:is 1, 2 och 3, vid hvilka förnämligast n. v. E. O. Amanuensen Molitor och jemväl d. v. Lektor Fåhraeus 

enskildt biträdt mig, tabb. N:is 4 och 5 hufvudsakligen utarbetats af nämnde Molitor, och att, vid en påkallad omarbetning af ut-

kastet till tabellserien N:o 6, Sekreteraren Ljungberg hufvudsakligen utarbetat länen N:is 10 och 11, Arkivarien Fåhraeus likaledes 

länen N:is 3, 6, 8, 9, 12—24 och Revisoren Seth länen N:is 4 och 5, samt att den alfabetiska förteckningen öfver socknar m. m. 

jemväl utarbetats af Seth, med biträde till en del förnämligast af E. O. Amanuenserne Björkman och Bränder. Af de i berättelsen 

förekommande tabellariska öfversigter äro af Ljungberg hufvudsakligen utarbetade Litt. B och H, af Fåhraeus likaledes Litt. C, K, 

M, af Molitor Litt. A, D, E och F, af E. O. Amanuensen Törling Litt. L och af E. O. Amanuensen Grefve Mörner Litt. N och O. 

Korrekturläsningen af de första 13 arken af tabellbilagorna, verkställd af mig och mitt enskilda biträde inom f. d. Kommissionen 

öfver tabellverket Molitor, har, sedan Statistiska Central-Byrån trädde i verksamhet, hufvudsakligen delats mellan Sekreteraren 

Ljungberg, Arkivarien Fåhraeus och mig, med biträden af Molitor och öfrige E. O. Amanuenser. 





INNEHÅLL. 

Underdånig berättelse med tabeller Sid. 1—43. 

Inledning, källor och allmänt innehåll m. m Sid. 1. 

Tab. Litt . A. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, af båda könen gemensamt » 9. 

(L'accroissement de la population par provinces, lex deux sexes réunis.) 

» » B. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, mankönet ensamt » 12. 

(L'accroissement de la population par provinces, hommes.) 

» » C. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, qvinkönet ensamt » 13. 

(L'accroissement de la population par provinces, femmes.) 

» » D. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, å landsbygden och i städerna, af hvarje 

särskildt kön » 15. 

(L'accroissement de la population par provinces et par sexes, à la campagne et dans les villes.) 

» » E. Summariska folkmängden i hvar och en af rikets städer, 1 8 0 5 - 1 8 5 5 . . . . . . . . . . » 17. 

(Total de la population dans chacune des villes.) 

» » F. Procentiska folkmängds-tillväxten i hvar och en af rikets städer, efter folkmängds-tabeller och nati

vitets-öfverskott, samt sannolika in- och utflyttningarne » 19. 

(L'accroissement de la population, selon les régistres et selon l'excès des naissances; les immigrations et émi
grations, dans chacune des villes.) 

» » G. Sädesskördens förhållande länsvis, 1816—1855 » 21 . 

(L'état des récoltes des blés, par provinces; ymnig = récolte abondante, god = bonne, ö. med. = au dessus 
de la moyenne, u. med. = au dessous, svag = pauvre, missv. = manquée.) 

» » H. Förhållandet mellan innevånare å landsbygd och i städer, länsvis » 25. 

(Proportion des habitans des villes sur 1000 habitans de la campagne, par provinces.) 

» » I. Territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, länsvis » 2 7 . 

(Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par provinces.) 

» » K. Territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, stiftsvis » 29. 

(Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par évêchés.) 

» » L. Folkmängds-tillväxten inom kyrkosocknarne å landsbygden, 1851—1855, länsvis » 29. 

(L'accroissement de la population des paroisses, par provinces; maximum, minimum.) 

» » M. Pastoraternes an ta l , folkmängd och natur, samt kyrkornas antal och förhållande till folkmängden, 

stiftsvis » 3 1 . 

(Nombre, population et nature des cures; nombre des églises et chapelles, avec leur proportion à la popu

lation, par évêchés.) 

» » N. Häradernas och fögderiernas antal och folkmängd den 31 Dec. 1855, länsvis » 36. 

(Nombre et population des arrondissements à la campagne, par provinces.) 

» » O. Tingslagens och domsagornas antal och folkmängd, jemte egna tingshusens antal den 31 December 

1855, länsvis » 38. 
(Nombre et population des juridictions à la campagne, par provinces.) 

A) 



B) Tabellbilagor till den underdån . berättelsen Sid. I—CL. 

Tab. N:o 1. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, jemte matlag, samt vigde, födde och döde, 
socknevis inom hvarje län » I—LXXXVI. 

(Population par sexe, par âge et par état civil, nombre des ménages, mariages, naissances et décés 
dans chaque paroisse.) 

1) Stockholms län sid. I, 2) Upsala län s. IV, 3) Södermanlands län s. VI, 4) Öster
göthlands län s. IX, 5) Jönköpings län s. XIV, 6) Kronobergs län s. XVIII, 7) Calmar 
län s. XXI, 8) Gottlands län s. XXIV, 9) Blekinge län s. XXVI, 10) Christianstads län 
s. XXVIII, 11) Malmöhus län s. XXXII, 12) Hallands län s. XXXIX, 13) Götheborgs 
och Bohus län s. XLII, 14) Elfsborgs län s. XLV, 15) Skaraborgs län s. LI, 16) Werm
lands län s. LVII, 17) Örebro län s. L X , 18) Westmanlands län s. LXII , 19) Stora 
Kopparbergs län s. LXV, 20) Gefleborgs län s. LXVII, 21) Wester-Norrlands län s. 
L X I X , 22) Jemtlands län s. L X X I , 23) Westerbottens län s. LXXIII , 24) Norrbottens 

län s. LXXIV, 25) Stockholms stad s. LXXV. 

Tab. N:o 2. General-sammandrag af föregående tabellserie, länsvis Sid. LXXVII—LXXVIII. 
(Résumé par provinces.) 

Tab. N:o 3. Folkmängden pastorats-, prosteri- och stiftsvis » LXXIX—CVI. 
(Population par cures, prévôtés et évêchés.) 

1) Upsala Erkestift sid. L X X I X , 2) Linköpings stift s. L X X X I I , 3) Skara stift s. LXXXV, 

4) Strengnäs stift s. LXXXVIII, 5) Westerås stift s. XC, 6) Wexiö stift s. XCII, 
7) Lunds stift s. XCIV, 8) Götheborgs stift s. XCVIII, 9) Calmar stift s. C, 10) Carl
stads stift s. CI, 11) Hernösands stift s. CII, 12) Wisby stift s. CIV, 13) Stockholms 
stads Konsistorier s. CV. 

Tab. N:o 4. General-sammandrag af föregående tabellserie, stiftsvis Sid. CVII. 
(Résumé par évêchés.) 

Tab. N:o 5. I riket bosatte Utländningar och Mosaiske trosbekännare, stiftsvis » CVIII. 
(Étrangers et Israélites par âge et par état civil.) 

Tab. N:o 6. Folkmängden efter härader, tingslag, domsagor och fögderier » CIX—CL. 
(Population par juridictions et arrondissements, à la campagne.) 

1) Stockholms län sid. CIX, 2) Upsala län s. CXI, 3) Södermanlands län s. CXIII, 
4) Östergöthlands län s. CXIV, 5) Jönköpings län s. CXVII, 6) Kronobergs län s. CXIX, 
7) Calmar län s. CXX, 8) Gottlands län s. CXXII, 9) Blekinge län s. CXXIII, 10) Chri
stianstads län s. CXXIV, 11) Malmöhus län s. CXXVI, 12) Hallands län s. CXXIX, 
13) Götheborgs och Bohus län s. CXXX, 14) Elfsborgs län s. CXXXII, 15) Skaraborgs 
län s. CXXXV, 16) Wermlands län s. CXXXVIII, 17) Örebro län s. CXXXIX, 18) West
manlands län s. CXLI, 19) Stora Kopparbergs län s. CXLIII, 20) Gefleborgs län s. CXLV, 

21) Wester-Norrlands län s. CXLVI, 22) Jemtlands län s. CXLVIII, 23) Westerbottens 

län s. CXLIX, 24) Norrbottens län s. CL. 

C ) Alfabetisk förteckning öfver socknar, församlingar och kapeller » CLI. 

(Liste des noms de paroisses.) 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

D en underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855, hvars "första afdelning" af f. d. Kommissionen öfver 

tabellverket afgafs den 15 Aug. 1857, omfattade så väl folkmängdens summariska belopp den 3l Dec. 1855, 

länsvis och i hvar och en af rikets städer, som ock antalet ingångne och upplöste äktenskap, födde, aflidne, 

vaccinerade, in- och utflyttade, under hvartdera af åren 1851 med 1855, samt Öfversigt öfver befolkningens 

årliga förändringar sedan Svenska tabellverkets början. 

Inledning. 
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I omedelbart sammanhang med denna berättelse, och såsom dess andra afdelning, öfverlemnas nu i un

derdånighet den utförligare redogörelsen för rikets folkmängd den 31 Decemb. 1855 inom särskilda admini

strativa fördelningar, nemligen kyrkosocknar, pastorater, prosterier, stift, härader, tingslag, domsagor, fögderier 

och län, samt städer och landsbygd. 

Ej mindre till form och uppställning, än till innehåll, skiljer sig denna redogörelse från de af f. d. 

Kommissionen öfver tabellverket afgifna s. k. femårs- eller folkmängds-berättelserna. Det svårhandterliga for

matet af stor patent, uti hvilket de till dessa berättelser hörande tabeller förr trycktes, har blifvit ersatt af 

ett vida beqvämare, eller samma stora qvartformat, uti hvilket berättelsens "första afdelning" redan tillvunnit 

sig Eders Kongl. Maj:ts nådiga godkännande. Denna formatets förändring har äfven påkallat en förändrad 

uppställning af tabellerna, genom hvilken dessa, å vida mindre yta och arktal, dock inrymma alla de hufvud

sakliga uppgifterna i de förra stora tabellerna. 

För att inskränka tryckningskostnaderna hade inom f. d. Kommissionen öfver tabellverket antagits den 

regel, att folkmängds-redogörelsen endast hvart 10:de år skulle upptaga folkmängden m. m. i hvarje särskild 

kyrkosocken, hvaremot densamma under mellanliggande qvinqvenniiår ej skulle utsträckas till mindre områden 

än härader eller fögderier. Då f. d. Kommissionens öfver tabellverket senast afgifna femårsberättelse för 

1846 —1850 redogjorde för hvarje kyrkosockens folkmängd, skulle i följd häraf redogörelsen för 1851—1855 

icke hafva varit utsträckt utöfver härads- eller fögderi-folkmängden. Den besparing i utrymme, som genom 

tabellernas förändrade uppställning och format kunde vinnas, innefattade imellertid redan ett skäl emot en in

skränkning af innehållet, hvilken i betydlig mån förringade berättelsens nytta. Ett ännu vigtigare skäl mot 

redogörelsens inskränkning till upptagande af blott härads- eller fögderi-folkmängden låg uti det förhållande, 

att ett så betydligt antal kyrkosocknar blott med större eller mindre delar af sitt område ingå uti häraderna 

och fögderierna. Uppgifterna om härads- och fögderi-folkmängden förutsätta alltså för sin tillförlitlighet en 

förutgången noggrann utredning af folkmängden i hvarje särskild del af en styckad kyrkosocken — en utred

ning, som förr aldrig blifvit verkställd. 

Då nu ett bland de första vilkoren för en fullständig och tillförlitlig statistik är det, att inbördes för

hållandet mellan landets särskilda administrativa indelningar är utredt och kändt, så har jag ansett denna 

berättelse i hufvudsaklig mån böra egnas åt en alltför länge förbisedd utredning af detta förhållande. I följd 

häraf har dess innehåll blifvit utsträckt icke blott till samma utförliga angifvande af folkmängden i hvarje 

kyrkosocken, som f. d. Kommissionens öfver tabellverket sist afgifna femårsberättelse för 1846—1850, utan 

jemväl till förut aldrig lemnad uppgift å folkmängden i hvarje härad, tingslag, domsaga och fögderi, med 

specifikation af de kyrkosocknar och kyrkosocknedelar, som i dem ingå, äfvensom å folkmängden pastorats-

och prosterivis. 

Källorna för folkmängdsuppgifterna i denna berättelse utgöras af de s. k. folkmängds- eller femårs

tabellerna, enligt det formulär, som af Eders Kongl. Maj:t den 8 Maj 1855 fastställdes i hufvudsaklig öfver

ensstämmelse med dem, som för förutgångne folkmängdsuppgifter under flera decennier varit i bruk. Enligt 

de föreskrifter, som från Svenska tabellverkets början varit gällande, skall folkmängden af Pastor för hvarje 

kyrkosocken eller församling uträknas med ledning af den s. k. husförhörslängdens innehåll den 31 December, 

jemfördt med öfrige kyrkoböcker. 

En sådan beräkning af den i offciel längd inskrifna befolkningen angifver antalet af de personer, som 

lagligen tillhöra kommunen, de kyrkoskrifne, eller den s. k. population de droit, Ortsangehörige. Den skiljer sig 

alltså ej obetydligt från den beräkning, som i flera andra länder vid s. k. census eller folkräkning användes> 

i det denna senare upptager hela den personal, sorn å en viss dag på orten är närvarande, eller den s. k. 

population de fait, Ortmnwesende. 

Från den allmänna regeln, att folkmängds-tabellerna äro grundade på husförhörslängderna och angifva 

den kyrkoskrifna befolkningen, utgöra endast städerna Stockholm och Norrköping undantag, på grund af sär-

Källor för 
folkmängds-
uppgifterna. 
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skildt i äldre tider meddeladt nådigt tillstånd. Från dessa städer erhållas nemligen folkmängds-tabellerna, 

genom vederbörande Magistraters försorg, upprättade på grund af mantalslängderna, och alltså angifvande den 

mantalsskrifna befolkningen, hvars antal, vid anställda jemförelser, i allmänhet visat sig ganska skiljaktigt från 

det enligt husförhörslängder beräknade. 

Till denna störande inflytelse af olika källor för uppgifterna sluter sig jemväl bristen på tillräckligt full

ständiga och tillförlitliga uppgifter rörande främmande trosförvandter. 

Den nya Plan för insamlande af uppgifterna till Sveriges befolknings-statistik, hvilken af f. d. Kommis

sionen öfver tabellverket på nådigste befallning blifvit utarbetad, den 2 April 1857 till Eders Kongl. Maj:t 

öfverlemnad, och sedan från trycket utgifven, samt redan af Presteståndet vid sistlidne riksdag hufvudsakligen 

tillstyrkt, och, efter anbefalld ytterligare granskning, kommer att Eders Kongl. Maj:t i underdånighet förelaggas, 

afser imellertid dessa bristers afhjelpande och ernåendet af all den tillförlitlighet i folkmängdsberäkningen 

m. m., som statistikens närvarande ståndpunkt kräfver och Sveriges förhållanden medgifva. 

Tabellerna till den berättelse, som jag nu har nåden inför Eders Kongl. Maj:t framlägga, sönderfalla 

i 3 hufvudsakliga afdelningar, nemligen: ta 
di 

1:6) Tabellserien N:o 1, i 25 särskilda tabeller redogörande länsvis för folkmängden m. m. inom hvarje kyrko-

socken, jemte en rekapitulation af slutsummorna för hvarje län i tab. N:o 2; 

2:o) Tabellserien N:o 3, i 13 särskilda tabeller redogörande stiftsvis för folkmängden m. m. inom hvarje pa

storat och prosten, jemte en rekapitulation af slutsummorna för hvarje stift i tab. N:o 4, och särskild 

uppgift om "Utländningar och Mosaiske trosbekännare" i tab. N:o 5; och 

3:o) Tabellserien N:o 6, i 24 särskilda tabeller redogörande länsvis för folkmängden m. m. efter indelningen i 

härader, tingslag, domsagor och fögderier. 

I afsigt att befrämja berättelsens brukbarhet har jag ytterligare till densamma fogat en alfabetiskt 

ordnad förteckning öfver rikets socknar, kapeller och församlingar, med hänvisning för deras återfinnande i 

hvar och en af de särskilda tabellserierna. 

Allmänna 
innehållet af 
tabellerna till 
denna berät

telse. 

Innehål?, upp
ställning ocli 

särskildt anli
tade kullor. 

•Tabb. 1 och 5.) 

1) Rikets folkmängd den 31 December 1855 efter kön, ålder och civilstånd, 
jemte antalet matlag, samt vigde, födde och döde under åren 1851—1855, 

socknevis inom hvarje län (Tabellserien 1: 1—25), jemte General' 
sammandrag, länsvis (Tab. N:o 2). 

Denna tabellserie är till rubrikerna hufvudsakligen öfverensstämmande med de af f. d. Kommissionen in 

öfver tabellverket tidtals afgifne redogörelser för folkmängden socknevis. Af det mindre formatet har docksiv 

påkallats uteslutning af de i nästföregående femårsberättelse redan tryckta uppgifterna om 1850 års folkmängd,T'! 

fördelad efter civilstånd och vissa åldersklasser. Af samma skäl har äfven uteslutits uppgiften om antalet 

ogifta öfver 15 års ålder i 1855 års folkmängd, då detta antal af öfrige meddelade uppgifter lätt kan beräk

nas. Utrymme har jemväl saknats för en förr socknevis utförd beräkning öfver folkmängdsförändringen under 

qvinqvenniet, hvilken beräkning utan möda kan göras vid jemförelse af de, å det mindre tabellforniatet lätt 

öfverskådliga, i allmänhet små folkmängdssummorna. 

Befolkningens årliga förändringar under åren 1851 med 1855 genom vigde, födde och döde, inom hvarje 

kyrkosocken, kunna visserligen anses hafva bordt tillhöra den afdelning af Tabell-Kommissionens underdån. be

rättelse, soin den 15 Aug. 1857 afgafs, och hvilken så väl för hela riket som för hvarje län hade detta ämne 

till egentligt föremål, men redogörelsen härför lämpar sig, både med afseende å besparing i tryckningskost

nad, och för jemförelser, bättre till ett sammanhang med socknefolkinängdsuppgifterna, och har alltså det 

gamla bruket i detta hänseende jemväl nu blifvit följdt. 
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I afseende på ordningen för kyrkosocknarnes uppräknande skulle en betydlig tidsbesparing vinnas, om 

dervid samma ordningsföljd iakttoges, uti hvilken socknarne äro angifne å inkommande prosteri-tabeller. Det 

liar imellertid i föregående underd, folkmängds-redogörelser med skäl ansetts vida ändamålsenligare, att ordna 

och gruppera socknarne efter härads- och fögderi-indelningarne. Den lättnad, som vid detta grannlaga och 

mödosamma omflyttningsarbetes utförande vinnes deraf, att sockneförteckningen i nästförutgångna tryckta fem

årsberättelse följes, borde ej heller lemnas obegagnad, när tabellerna till serien N:o 1 utarbetades. Några 

häraf uppkomna oegentligheter, som vid senare anställda närmare undersökningar uppdagats, hafva ej kunnat 

afhjelpas under den oundvikliga nödvändigheten att börja tryckningen långt innan berättelsen i sin helhet 

hunnit utarbetas. 

Kyrkosocknarnes gruppering under härader och fögderier på sådant sätt, att häradets eller fögderiets 

folkmängd antages tillförlitligen uttryckt genom sammanlagda folkmängden i de under detsamma uppförde hela 

kyrkosocknarne, är dock, såsom ofvan blifvit antydt, ofta missledande, då kyrkosocknen ej sällan blott med 

en del af sitt område ingår i de civila indelningarne af landet. Af sådant skäl har jag ej heller, på det sätt 

som förr brukats, å tabellserien N:o 1 meddelat någon summarisk uppgift om häraders eller fögderiers folk

mängd, utan lemnat detta ämne såsom särskildt föremål för tabellserien N:o 6. 

I den af f. d. Kommissionen öfver tabellverket för åren 1821—1825 afgifna första specifikationen af 

kyrkosocknarnes folkmängd äro i noter till tabellerna uppgifter meddelade endast om den oregelbundenhet, 

att kyrkosocknen med "större eller mindre del" tillhörde annat län, hvilka uppgifter grundats på de särskilda 

folkmängds-redogörelser för hvarje särskild länsdel, som i sådant fall, jemlikt nådig föreskrift, af Prester-

skapet bordt aflemnas. 

Sedan de af framl. Öfverstelöjtnanten Hällström, med ledning af då tillgängligt material, utförde areal-

beräkningarne för rikets socknar blifvit för Tabell-Kommissionen tillgänglige, upptogos dessa i den underdån. 

femårsberättelsen för 1826—1830, såsom motsvarande kyrkosocknarnes områden, jemte uppgifter om åtskilliga 

socknars fördelning på 2 eller flera härader, så vidt af arealberäkningarne upplystes. 

Dessa arealuppgifter, jemte ökadt antal anmärkningar om kyrkosocknars delning mellan härader, åter

upprepades sedan uti Tabell-Kommissionens underd, femårsberättelser för åren 1831 —1835 och 1836—1840, 

dock utan någon visshet, huruvida kyrko- eller jordeboks-socknars områden legat till grund för Hällströms be

räkningar. Inflytelsen på härads- och fögderi-folkmängden af de delade kyrkosocknarne har ej heller hvarken 

uti de ofvannämnde eller följande femårsberättelser af f. d. Kommissionen öfver Tabellverket blifvit undersökt, 

utan det större områdets folkmängd har alltid räknats efter hela kyrkosocknar. 

Imellertid utgaf framl. Öfver-Direktören vid Landtmäterict af Forsell år 1834 en "Sockenstatistik öfver 

Sverige", i hvilken socknarncs namn synas uppräknade efter 1830 års tabellverk, och deras folkmängd jemväl, 

enligt uttryckligt tillkännagifvande, är hemtad ur samma källa. Namn och folkmängd beträffa alltså otvifvel

aktigt kyrkosocknar, hvaremot tydligen angifves, att det för dessa jemväl utförda hemmantalet är beräknadt 

efter specialjordeböckerna för 1825, och detta motsvarar alltså jordeboks-socknar. Huruvida det i samma arbete 

efter Hällströms arealuppgifter uträknade tunnelandstalet för hvarje socken motsvarar kyrko- eller jordeboks-

soeken kan, som ofvan är nämndt, af mig ej upplysas. 

I det arbete, som af Forsell år 1839 utgaf under titel: "Anteckningar och Statistiska upplysningar öfver 

Sverige", hvilket till en del kan anses som en ny upplaga af Sockenstatistiken, har samma förfarande blifvit 

iakttaget, att ej göra någon skilnad mellan kifrko- och jordeboks-socken. 

Då nyssnämnde af Forsells arbeten ej blott af enskilde personer mycket anlitats, utan jemväl för offi-

ciela ändamål stundom åberopats, har förbiseendet af den inflytelse, som skilnaden mellan kyrko- och jordeboks-

socknar måste utöfva i frågan om en tillförlitlig sockenstatistik, otvifvelaktigt bidragit att minska uppmärksam

heten på de befintliga oregelbundenheterna i den administrativa indelningen af vårt land. 
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Dessas menliga inflytelse jemväl på landets befolkningsstatistik kan dock ej längre lemnas oanmärkt. 

De hafva nemligen till följd, dels att utarbetandet af en folkmängdsredogörelse för de indelningar af landet, 

hvilkas folkmängd företrädesvis för förvaltningens ändamål behöfver vara känd, medför större arbete och tid

spillan, än i något annat land, dels att, oaktadt all nedlagd möda, osäkerhet likväl kan återstå i en eller annan 

del. Det visar sig ock i denna berättelse, att den enligt s. k. femårstabellerna uppgifna folkmängden för flera 

län måst förändras, på grund af de särskilda undersökningar och uppgifter, som påkallats för redogörelsen 

rörande folkmängdens fördelning efter pastorater, härader, tingslag m. m. i tabellserierna Nås 3 och 6. 

Sedan jag på grund af det anförda beslutit, att, jemte folkmängds-redogörelsen, i denna underd, berät

telse jemväl åskådliggöra hela den störande inflytelse på folkmängdsberäkningen, som för vissa områden vållas 

af den ofta bristande territoriela öfverensstämmelsen mellan kyrko- och jordeboks-socknar, samt andra oregel

bundenheter i landets indelning, syntes det visserligen ligga närmast för handen, att söka nödige upplysningar 

i Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegium och Kammar-Rätt ur jordeböckerna och mantalslängderna, 

jemförde med hvarandra och med tabelluppgifterna rörande kyrkosocknarne. Af sakkunnige personer upplystes 

likväl, att en sådan jemförelse, oberäknadt den särdeles stora möda och tidsåtgång, som erfordrades, af flera 

skäl icke skulle leda till ett tillfredsställande resultat, hvaremot nödig upplysning företrädesvis och lättast an

sågs kunna vinnas af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande. På grund häraf utfärdades af f. d. Kommis

sionen öfver tabellverket, den 2 Nov. 1857, ett Cirkulärbref till samtlige Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf

vande, deruti, för ifrågavarande ändamål, uppgift begärdes å fögderiers, domsagors, tingslags och häraders 

namn och antal, å namnen af de kyrkosocknar, som i hvardera af dem ingingo, och, när kyrkosocknen vore 

delad, å den mindre delens storlek, helst i bestämdt arealmått eller, om tillgång dertill saknades, i uppskattad 

bråkdel af hela området, äfvensom å folkmängden i sådan socknedel vid mantalsskrifningen under hösten 1855. 

De å detta Cirkulär inkomne svar, af hvilka endast några få innehöllo arealuppgifter i qvadratmil eller 

tunneland, hvilka uppgifter synas hemtade antingen ur Tabell-Kommissionens äldre berättelser, eller ur Forsells 

Sockenstatistik, det öfvervägande flertalet deremot uppgifter om mantalet, ligga till grund för så väl den mot 

förra berättelser förändrade ordning i kyrkosocknarnes gruppering inom härader och fögderier, hvilken på 

några ställen egt rum i tabellserien N:o 1, som ock för de i denna serie meddelade noter eller anmärkningar 

rörande kyrkosocknedelars storlek. Uppgifterna om folkmängden i socknedelar enligt mantalslängderna hafva 

deremot till stor del funnits stå i ett sådant missförhållande till Presterskapets uppgifter för socknen i sin 

helhet, att de i allmänhet ej här begagnats. 

Någon tid efter det ofvannämnde Cirkulärbref af den 2 Nov. 1857 utgått, framställdes af Chefen för 

H. Exc. Hr Justitise-Stats-Ministerns Statistiska Byrå förfrågan, huruvida af tabellverket kunde erhållas uppgift 

om folkmängden i hvarje tingslag, för att begagnas till de underd, berättelserna om civila rättegångsärendena 

och brottmålen i riket. Efter meddelad upplysning, att sådan uppgifts erhållande vore beroende af fullständig 

och tillförlitlig upplysning rörande de kyrkosocknar och kyrkosocknedelar, som i hvarje tingslag ingingo, samt 

att åtgärder i denna syftning af Tabell-Kommissionen vidtagits, hafva, uti Cirkulärbref af d. 30 Dec. 1857 och 

26 Jan. 1858, från H. Exc. Hr Justitiaj-Stats-Ministern till Rikets samtlige Häradshöfdingar, dylika upplysningar 

jemväl infordrats. Dessa uppgifter hafva ock till mitt begagnande benäget blifvit öfverlemnade, men flertalet 

af dem har ej innehållit den för mitt ändamål behöfliga specifikation af socknedelarnes storlek. 

Till ytterligare ledning vid denna tabellseries utarbetande har jag jemväl fått begagna de till Civil-

Departementet af Eders Kongl. Maj:ts Kansli, från Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, meddelade underd, 

yttranden med anledning af Departements-Chefens Cirkulärbref af d. 26 Juli 1856, rörande de åtgärder, som 

må anses lämpliga och verkställbara, för vinnande af rättelse i den nuvarande oregelbundenheten, att kyrko

socknar icke odelade ingå uti visst härad eller tingslag. 

Vid af mig anställda jemförelser af ofvannämnde handlingar, dels sins emellan, dels ock så väl med de 

underd, utlåtanden, hvilka till Kongl. Maj:t af vederbörande afgifvits öfver det af d. v. Sekreteraren i Tabell-
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Kommissionen H. Nicander den 26 Mars 1814 afgifna underd, förslag "till en regulär indelning emellan län, 

domsagor, fögderier, pastorater och socknar," som äfven med Stiftsmatriklar och Länsbeskrifningar m. fl. hand

lingar, befunnos dock ej sällan stora skiljaktigheter i uppgifterna. Så vidt dessa varit beroende af ett eller 

annat missförstånd, af förbiseende att specificera oförmedladt eller förmedladt mantal, eller någon gång af för-

vexling af jordeboks- och kyrkosocknar, hafva upplysningar och rättelser inhemtats dels genom ytterligare skrift-

vexling, så långt behofvet att ej afbryta tabellernas pågående tryckning detsamma medgifvit, dels genom flera 

koncept-tabellers och korrekturarks öfversändande till granskning af respektive Landshöfdingeembeten. 

Sedan det imellertid i flera fall visat sig, att frågan huruvida en kyrkosocken vore delad eller ej, samt 

om rätta hemmantalet af dess särskilda delar ej kunde med önskvärd tillförlitlighet utredas af de källor och 

genom det förfarande, som här ofvan blifvit omförmälde, för upplysnings vinnande i detta hänseende, äfven

som att de enligt mantalslängder meddelade uppgifterna om folkmängden i socknedelar nästan aldrig erhöllos 

öfverensstämmande med de uppgifter, som i folkmängdstabellerna för 1855 blifvit af Presterskapet meddelade 

och lagda till grund för denna iinderdån, berättelse, återstod ingen annan utväg, än att jemväl om benägen 

upplysning anlita Presterskapet. Af sådant skäl utfärdades den 24 April 1858 af f. d. Kommissionen öfver 

Tabellverket Cirkulärbref till hvar och en af rikets Kyrkoherdar, deruti, af uppgifven anledning, och i afsigt 

att kunna konstatera identitet eller non-identitet af jordeboks- och kyrkosocknar af lika namn, begärdes, jemte 

uppgift å både det oförmedlade och förmedlade mantalet af hvarje rikets kyrkosocken, underrättelse, huruvida 

kyrkosocknen vore delad mellan olika härader och tingslag, samt, i sådant fall, uppgift om förmedlade man

talet och folkmängden den 31 Dec. 1855 i hvarje sådan kyrkosocknedel. Svaren å detta cirkulärbref, hvilka 

under loppet af sommaren och hösten till största delen ingått, hafva dock, i anseende till den långt fram

skridna tryckningen af tabellserien N:o 1, blott till en del kunnat för denna begagnas. 

Af det nu i underdån. anförda täcktes Eders Kongl. Maj:t inhemta, att den kyrkosocknarnes fördelning 

på härader och fögderier, som i tabellserien N:o 1, enligt hittills gällande bruk i de tryckta folkmängdsredo

görelserna, är medelst klammor framför socknenamnen angifven, i många fall är att betrakta såsom blott 

approximativ. Deremot hafva alla infordrade och i öfrigt erhållne uppgifter i ämnet varit tillgänglige och 

begagnats vid utarbetandet af tabellserien N:o 6, hvilken alltså i afseende på kyrkosocknarnes förhållande till 

öfrige större administrativa indelningar, och dessas folkmängd, innehåller allt hvad upplyst blifvit. Den ound

gängliga nödvändigheten att tidigt börja tryckningen och sedermera, om möjligt, ej låta den af brytas, torde 

få gälla såsom ursäkt för det förhållande, att tabellserierna N:is 3 och G alltså, på grund af senare vunna 

ipplysningar, i åtskilliga uppgifter förändra och rätta innehållet af första tabellserien. 

Den begärlighet, hvarmed åtminstone slutresultatet af en folkräkning vanligen motses, så väl som be

hofvet att, i fråga om befolkningens årliga förändringar, kunna hänföra dessa till en viss känd folkmängd, 

föranlät mig att redan i l:sta afdelningen af den underd, berättelsen för åren 1851 med 1855, tab. N:o 1, 

lemna en summarisk Öfversigt öfver folkmängden d. 31 Dec. 1855, länsvis, äfvensom att i texten till nämnde 

afdelning (sidorna 3—11) egna uppmärksamhet åt åtskilliga förhållanden rörande hela rikets folkmängd med 

hänsigt till de slutsatser, som kunde grundas på den jemväl i samma afdelning, tab. N:o 47, meddelade öfver

sigten öfver Sveriges folkmängd för hvarje år sedan tabellverkets början. 

Jled underd, åberopande af det sålunda redan i första afdelningen afhandlade, så väl som af tab. N:o 2 

i denna afdelning, torde alltså tillåtas mig, att rörande hela rikets folkmängd nu blott i korthet anföra: 

att den vid 1855 års slut uppgick till: 3,639,332; 

att dess hela absoluta tillväxt från den 31 Dec. 1850 utgjort: 156,791; 

att dess ärliga absoluta tillväxt under samma tiderymd utgjort i medeltal: 31,358; 

att dess hela absoluta tillväxt, på grund af de föddas öfverskott öfver de döda, under samma tid hade 

bordt utgöra 180,733, eller 5,19%; 

att dess årliga absoluta tillväxt på samma grund hade bordt utgöra i medeltal: 36,146; 

Öfversigt 
af folk-
mängden 

i hela riket. 

Dess samma-
riska belopp 
och tillväxt. 
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att skilnaden, för alla fem åren utgörande: 23,942, eller 0,69%, och i medeltal för år 4,788, icke till

fredsställande kan förklaras af det redovisade antalet emigranter under tiden: 12,744, såsom utgörande blott 

0,37% af hela folkmängden; 

att största absoluta årliga tillväxten, enligt Presterskapets årstabeller, egde rum år 1854 med 44,525, 

minsta år 1853 med blott 21,063; 

att den procentiska folkmängdstillväxten, för hvilken tab. Litt. A i l:sta afdelningen redogör allt ifrån 

tabellverkets början, under ifrågavarande hela femårsperiod utgjort 4,50, och för hvarje särskildt år deraf 

i medeltal 0,88; 

att denna procentiska tillväxt under sista qvinqvenniet varit lägre än under nästförutgångna decennium; 

samt 

att den procentiska folkmängdstillväxten i Sverige jemväl, enligt tab. Litt. B, l:sta afdelningen, varit lägre 

än i grannländerna Norge och Danmark under samma tid. 

Vidare tillåter jag mig att, likaledes under åberopande af hvad i detta hänseende är upptaget i l:sta 

afdelningen, samt med tillkännagifvande, att denna underdåniga berättelses 3:dje afdelning är afsedd att i äm

net innehålla närmare utredning länsvis, i afseende på folkmängdens fördelning efter kön för hela riket, blott 

i korthet anföra: 

att , vid 1855 års slut, manliga folkmängden utgjorde: 1,764.118, qvinliga folkmängden: 1,875,214; 

att hela absoluta tillväxten, från 1850 års slut, af manliga befolkningen utgjort: 76,870, af den qvin

liga: 79,921; 

att för samma tid hela procentiska tillväxten af manliga befolkningen utgjort: 4,55, af den qvinliga: 4,45; 

att , på grund af de föddas öfverskott öfver de döda, inom hvarje särskildt kön, hela procentiska till

växten bordt utgöra för mankönet: 5,53, för qvinkönet: 4,87; 

att i afseende på proportionen mellan könen, hvarom tab. Litt. D i l:sta afdelningen lemnar upplysning 

från tabellverkets början, densamma vid 1855 års slut varit å 1000 män 1063 qvinnor, angifvande alltså en 

betydligt större öfvervigt af qvinnokönet, än i grannstaterna Norge och Danmark; samt 

att, i afseende på proportionen mellan könen, en stor skiljaktighet råder mellan landsbygden och stä

derna, i det nemligen vid sistnämnde tid å landsbygden på 1000 män kommo blott 1051 qvinnor, i städerna 

deremot på 1000 män icke mindre än 1170 qvinnor. 

Med åberopande af den omräknade folkmängden i städerna, enligt nedan följande tabell Litt. G, tillåter 

jag mig slutligen att, rörande folkmängdens fördelning mellan landsbygd och städer i hela riket, endast i kort

het tillägga: 

att vid 1855 års slut folkmängden å landsbygden utgjorde: 3,260,555, eller 89.59%, och i de städer, för 

hvilka då genom särskild folkmängdstabell l-edogjorts: 378,777, eller 1 0 , 4 1 % rikets hela folkmängd*); 

att hela absoluta tillväxten af landsbygdens folkmängd från 1850 års slut utgjort endast: 129,540, 

eller 4,13%; 

att denna absoluta tillväxt, på grund af de föddas öfverskott öfver de döda, å landsbygden hade bordt 

utgöra: 184,592, eller 5,90%; 

att hela absoluta tillväxten af städernas befolkning från 1850 års slut utgjort: 27,251, eller icke mindre 

än 7,75%; men 

att, på grund af de dödas öfverskott öfver de födde i städerna, dessas folkmängd, utan tillskott från lands

bygden, hade skolat under qvinqvenniet minskas med: 3,859, eller l ,10% och 

att alltså landsbygdens innevånare till ett antal af 31,110 kunna antagas hafva under ifrågavarande tid 

öfvergått till stadsinnevånare; samt 

*) För Skellefteå, Örnsköldsvik och Oskarshamn har folkmängden ännu ej af Presterskapet blifvit särskild från landsbygden redovisad. 

Folkmängdens 
fördelning 
efter kün. 

Folkmängdens 
fördelning 

mellan lands-
bygd och 

städer. 
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att förhållandet mellan antalet innevånare å landsbygden och i städerna, enligt tab. Litt. C i l:sta afdel

ningen, i Sverige vid 1855 års slut varit det af 1000 landsbygdsinnevånare mot 116 stadsinnevånare, hvilket 

förhållande, hvad de sistnämnde beträffar, sannolikt är lägre, än i de flesta, om ej alla, Europas stater. 

Beträffande folkmängden vid 1855 års slut länsvis, framställd i ett General-sammandrag af föregående 

tabeller, uti tab. N:o 2, så tillåter jag mig blott i underd, anföra: 

att största absoluta folkmängden: 268,664 tillhör Malmöhus län, den minsta: 46,985 Gottlands län; samt 

att, vid jemförelse af länens absoluta folkmängd vid slutet af åren 1850 och 1855, Wermlands län vid 

sistnämnde års slut i afseende på folkrikhet gått framom Östergöthlands län, från fjerde till tredje rummet 

i ordningen, Götheborgs och Bohus län gått framom Christianstads län, från 8:de till 7:de, och Kronobergs 

län gått framom Örebro län, från 12:te till l l : te rummet. 

För den absoluta folkmängdstillväxten länsvis under qvinqvenniet 1851 med 1855, äfvensom för dess 

samband med nativitetsöfverskottet och in- eller utflyttningar, redogör tab. N:o 2. 

Så väl den särskilda vigt, hvilken frågan om folkmängdstillväxten i flera hänseenden eger, som ock det 

särskilda syftemål, hvilket i den första afdelningen af denna underd, berättelse redan blifvit genomfördt, att 

nemligen i den nya formen för dessa berättelsers uppställning lemna en återblick öfver Svenska tabellverkets 

hufvudsakliga innehåll från äldre tider, hafva föranledt mig, att nu jemväl länsvis meddela en Öfversigt öfver 

folkmängdstill växten under en längre årsföljd, såsom ett slags fortsättning af den Öfversigt öfver folkmängds

tillväxten i hela riket, hvilken är intagen i berättelsens första afdelning, tab. Litt. A, sidan 4. 

Af följande tabeller Litt. A, B, C och D upplyses alltså procentiska folkmängdstillväxten länsvis för en 

tiderymd af 40 år, eller från 1815 års slut. Det hade visserligen varit önskligt, att kunna utsträcka denna 

jemförelse till ännu aflägsnare år, men vid försök härtill hafva alltför stora svårigheter mött i förändrade 

länsgränser. Äfven inom den nu behandlade 40-åriga perioden hafva territoriela omflyttningar ej saknats. 

Sålunda har bland annat Piteå Lappmark, eller Arvidsjaurs och Arjeplougs församlingar, i följd af Kongl. 

Brefvet d. 10 Febr. 1837, blifvit från Westerbottens till Norrbottens län öfverflyttad; Nordmalings och Bjur-

holms socknar äro i 1820 års tabellverk öfverflyttade från Wester-Norrlands till Westerbottens län; i åtskil

liga städers, särdeles Götheborgs, folkmängd har en och annan landsförsamling än varit inräknad, än åter icke. 

Dessa in. fl. förhållanden, som isynnerhet störande inverka på jemförelser, hafva alla uti de följande beräk

ningarne blifvit iakttagne, så att medelst nya omslut af en mängd folkmängds-, nativitets- och mortalitets-

summor de territoriela områdena blifvit för hela tiden reducerade till likhet. En naturlig följd af sådana nya 

omslut blir den, att de procentiska beräkningarna uti ifrågavarande tabeller, Litt. A—D, i flera fall måste 

blifva afvikande från det resultat som erhålles, derest de absoluta tal, som förut i tabellverket blifvit offent

liggjorda, tagas till utgångspunkt, med förbiseende af de territoriela förändringarnes inflytelse. 

För hvar och en af rikets städer har öfversigten Litt. E kunnat utsträckas ännu längre tillbaka, så att 

den omfattar ett hälft sekel och1 börjar med den vid 1805 års slut för första gången meddelade specifika 

uppgiften om folkmängden i städerna. 

Hvad nu först beträffar procentiska folkmängdstillväxten för båda könen gemensamt (öfversigten Litt. A) 

under alla 40 åren, 1816 med 1855, sammanlagda, så visar sig, att. då folkmängden från och med d. 1 Jan. 

1816 till och med d. 31 Dec. 1855 i hela riket ökats med 47,63%, och ensamt för landsbygden med 46,61%, 

samt för städerna utom Stockholm med 66,98%, så hafva de särskilda länen i mycket olika förhållanden bi

dragit till denna tillväxt. Båda ytterligheterna bildas i detta hänseendet å ena sidan af Westerbottens och 

å den andra af Upsala län. Det förstnämnda har nemligen ökat sin folkmängd med icke mindre än 117,63%, 

hvaremot det sistnämnda länet tillvuxit ined endast 13,39%. Närmast till Westerbottens län sluta sig i all

mänhet de öfriga Norrländska länen. Närmast efter Upsala län följa åter Westmanlands, Stockholms och 

Södermanlands län, eller Svea rikes äldsta bygd omkring Mälaren. På hvarje sida om det medeltal, som 

uttrycker folkmängdstillväxten för hela riket, nemligen 47,63%, befinna sig jemnt 12 län. 

Öfversigt öfver 
folkmängden 

länsvis. 
(Tab. N:o 2). 

Folkmängds-
tillväxten 

länsvis. 
(Tabb. Litt. 

A.-E.) 

Tab. Litt. A. 



Litt. A. Öfversigt öfver procentiska folkmängds-tillväxten af båda könen gemensamt, från och med 1816 års början till och med 1855 års 

slut, länsvis. 
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öfverskott förete de särskilda länen olikheter, förtjente af den största uppmärksamhet. Westerbottens län fram

träder åter här med det högst betydande nativitetsöfverskottet af 118,29%, under det Stockholms läns nativi

tetsöfverskott utgjort endast 14,17%. Närmast Westerbottens län i afseende på nativitetsöfverskott följa Norr

bottens, Wermlands, Kronobergs, Wester-Norrlands och Malmöhus län. I de föddas ringare öfverskott öfver 

de döda följa, näst Stockholms län, Upsala, Westmanlands och Södermanlands län, så att äfven i detta hän

seende större delen af Mälaredalen intager den ofördelaktigaste ståndpunkten. 

En annan särdeles anmärkningsvärd skilnad i afseende på nativitetsöfverskottet framträder vid Jemfö

relsen mellan landsbygden och städerna utom Stockholm, i det landsbygden företer ett öfverskott af icke 

mindre än 55,47 födda utöfver döda, då deremot i de nämnda städerna antalet födda endast med 4,80% öfver

stigit antalet döda. Sorgligast framträder missförhållandet mellan födde och döde i Stockholms stad, der 

summan döde under de ifrågavarande 40 åren med icke mindre än 46,37% öfverstiger summan af de under 

samma tid lefvande födde. Den vid flera tillfällen af f. d. Kommissionen öfver Tabellverket öfverklagade, och 

i denna underd, berättelse ytterligare bestyrkta, ofullständigheten i uppgifterna rörande Stockholms stads be

folkningsstatistik kan möjligen bidraga att i någon mån öka utslagets ofördelaktighet. Tillvaron af en högst 

betänklig dödlighet i Stockholm är dock otvifvelaktig. Lika otvifvelaktigt synes det mig ock, att det huf-

vudsakligaste vilkoret för förbättring ligger uti den säkra upplysning och vägledning, som skulle erbjudas af 

en god befolkningsstatistik öfver hufvudstaden, genom hvilken kunde lemnas fullständig reda öfver persona

lens antal och vexlingar, dödsorsakerna inom särskilda stadsdelar, samhällsklasser o. s. v. 

Skilnaden i antal mellan den folkmängd, som å en ort bordt finnas i följd af nativitets- eller mortali

tetsöfverskott , och den, som vid folkräkning å en viss tid verkligen derstädes befunnits, uttrycker i allmänhet 

förhållandet med in- och utflyttningar. Öfversigten Litt. A upplyser, att hela riket kan antagas hafva genom 

öfverskottet af utflyttade utöfver inflyttade förlorat 1,37% af 1815 års folkmängd, hvilket för alla 40 åren 

motsvarar en summa af 33,503 personer. 

Fästas nu uppmärksamhet på Stockholms stad, som sedan 1815 i folkmängd tillvuxit med 34,20%, fastän 

genom de dödas öfverskott öfver de födda stadens folkmängd bordt minskas med 46,37%, så befinnes i följd 

häraf Stockholms stads folkmängd hafva underhållits och tillvuxit genom inflyttningar till ett belopp af icke 

mindre än 80.57% af 1815 års folkmängd. Jag tillåter mig att ytterligare åskådliggöra detta förhållande ge

nom anförande af sjelfva absoluta talen. Stockholms stad egde vid 1815 års slut en folkmängd af 72,989. 

Under loppet af följande 40 år har hela antalet i Stockholm döde utgjort: 144,343, hvaremot antalet derstä

des lefvande födde uppgått endast till: 110,495. De dödas öfverskott öfver de födda, utgörande: 33,848, skulle 

alltså hafva minskat stadens folkmängd till en summa af: 39,141 innevånare vid 1855 års slut, derest ej in

flyttningar hade ersatt bristen. Men då Stockholm, vid sistnämnde års slut, uppgifvits hafva 97,952 innevå

nare, så uppstår en skilnad af icke mindre än: 58,811 personer, som måste antagas från andra orter hafva 

inflyttat sedan 1815 års slut. 

Rikets öfriga städer, som från 1815 års slut ökat sin folkmängd gemensamt med 66,98%, hafva härtill 

sjelfve genom nativitetsöfverskott bidragit endast med 4,80%, och alltså underhållits och tillvuxit genom in

flyttningar, till ett belopp af 62,18% i förhållande till deras folkmängd vid nämnde års slut, hvilket utgör en 

summa af 104.567 inflyttade personer. Med inberäkning af hufvudstaden skulle alltså samtliga rikets städer 

från 1815 års slut hafva förstärkts genom inflyttningar af icke mindre än 163,378 personer. 

Sex af rikets län hafva jemväl i större eller mindre mån inflyttningar att tacka för sin vid 1855 års 

slut vunna folkmängdstillväxt. Bland dessa framträder visserligen Götheborgs och Bohus län med den största 

summan, nemligen 9,17% af 1815 års folkmängd, men inverkan af rikets andra stad, jemte det betydliga be

loppet af detta läns ökade folkmängd, förklarar ock lättast förhållandet. 

Deremot visar sig för Stockholms län, i sammanhang med hvad rörande detta län redan i det föregå

ende blifvit anfördt, det ofördelaktigaste förhållandet, att nemligen inflyttningar till det ej obetydliga beloppet 
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af 6,22%, dock på länets folkmängdstillväxt utöfvat en ringa inflytelse, emedan detta läns nativitetsöfverskott 

lemnat så litet bidrag. ' 

Hvad Wester-Norrlands län beträffar, så synes dess stora verkliga folkmängdstillväxt, i förening med 

dess betydliga nativitetsöfverskott, berättiga till det antagande, att de inflyttningar af 5,54%, som egt rum, 

i betydlig mån varit föranledda af lockande tillfällen till utkomst. Et t likartadt förhållande torde ock gälla 

för Gottland. 

De län, från hvilka utflyttningar egt rum, uppgå till icke mindre än 18. 

Utflyttningarne från Jönköpings län, 16,73%, och från Kronobergs län, 11,63%, torde, vid betraktande af 

dessa läns stora nativitetsöfverskott, åtminstone till någon del antyda, att detta inom dessa magra län ej funnit 

tillräckligt fält för lifsbergning och verksamhet. Utflyttningarne från Södermanlands län, 13,14%, från Örebro 

län, 11,92% och från Upsala län, 8,58%, torde ej utan skäl kunna anses stå i nära samband med hufvudstadens 

behof af ersättning för dess stora mortalitetsöfverskott. Samma rigtning till hufvudstaden torde väl ock ut

flyttningarne från Westmanlands och Stora Kopparbergs län hufvudsakligen följa. 

Hela rikets folkmängdstillväxt under ifrågavarande 40 år hade, ehvad man afser den verkligt uppgifna, 

eller den efter nativitetsöfverskott beräknade folkmängden, sitt maximum åren 1821 med 1825, och detta visar 

sig jemväl hafva varit det gemensamma förhållandet för 17 län. Deremot har, enligt femårstabellerna, folk

mängdstillväxtens maximum infallit i Blekinge län under åren 1816 med 1820, i Gefleborgs och Jemtlands 

län under åren 1826 med 1830, i Upsala län under åren 1831 med 1835, i Wester-Norrlands län under åren 

1841 med 1845, i Norrbottens län under åren 1846 med 1850, och i Westerbottens län under åren 1851 med 

1855. Men äfven i flertalet bland dessa län förekommer dock det högsta nativitetsöfverskottet dels under 

åren 1821 —1825, dels i det nästföljande qvinqvenniet. Den verkan på folkmängdstillväxten, som under första 

10-talet efter den vid periodens början återvunna freden särdeles märkbart framträdde i Sverige och Norge, 

så väl som i många andra Europeiska stater (Jfr l:sta afdeln. tabb. Litt. A och B), synes alltså af det an

förda hafva varit utsträckt nästan till hvartenda af Sveriges särskilda län. 

Folkmängdstillväxtens minimum infaller gemensamt för 9 län under åren 1836 med 1840, för 6 län under 

åren 1826 med 1830, och för 3 län, Jönköpings, Christianstads och Elfsborgs, under åren 1851 med 1855, 

under hvilka år jemväl från dessa sistnämnda län en ej obetydlig emigration till andra länder egt rum (Jfr 

l:sta afdeln. tabb. N:is 42 med 45). 

Endast 2:ne län förete folhnängdsminskning för helt qvinqvennium, nemligen Upsala län under åren 1826 

med 1830 och Stora Kopparbergs län under åren 1836 med 1840. Stockholms län står ensamt rned morta

litetsöfverskott för ett helt qvinqvennium, nemligen 1826—1830. 

Landsbygden ensamt för sig utvisar, såsom af det anförda redan måste väntas, högsta procentiska folk-

mängdstillväxten under åren 1821 med 1825, nemligen 7,20%, och lägsta under åren 1836 ined 1840, 3,67%. 

För samtliga städerna infaller deremot högsta tillväxten under åren 1846 med 1850, nemligen för Stockholm 

med 5,47% och för de öfriga städerna med 9,55%, och den lägsta, för Stockholm under åren 1826—1830, med 

1,44%, för de öfriga städerna deremot under åren 1831 — 1835, med 3,74%. 

I afseende på de vexlingar i folkmängdstillväxten, för hvilka öfversigten Litt. A femårsvis redogör, til

låter jag mig blott ytterligare anföra, att Kronobergs län företer de minsta, Blekinge län äter de största fluk

tuationerna, ehvad man afser den i femårstabellerna uppgifna folkmängden, eller nativitetsöfverskottet. 

Uti nedanstående tabeller Litt. B och C är, till jemförelse med Litt. A, för hvarje kön särskild Öfver

sigt lemnad öfver procentiska tillväxten från och med 1816 års början, länsvis. Jag utbeder mig med anled

ning häraf blott få anföra, att då i hela riket mankönet ökats med 49,89%, qvinkönet deremot blott med 45,58%, 

och detta förhållande af en större inankönets procentiska tillväxt jemväl är för 23 län gemensamt, det är så 

mycket anmärkningsvärdare, att ett enda undantag likväl framträder, nemligen i Götheborgs och Bohus län, 
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Litt. B. Öfversigt öfver procentiska folkmängds-tillväxten af mankönet ensamt, från och med 1816 års början till och med 1855 års slut, 
länsvis. 

12 

der 
m

ankönet ökats blott m
ed 

55,35%
, qvinkönet derem

ot m
ed 

57,28%
. 

En 
m

otsvarighet till detta förhållande 
återfinnes 

jem
väl i Stockholm

s stad, 
hvars m

anliga folkm
ängd 

tillvuxit 
endast 

m
ed 

32,12%
, den 

qvinliga 
der-



Litt. C. Öfversigt öfver procentiska folkmängds-tillväxten af qvinkönet ensamt, från och med 1816 års början till och med 1855 års slut, 
länsvis. 
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I öfrigt torde förtjena att anmärkas, såsom afvikelse från det redan anförda för båda könen gemensamma 

förhållandet i afseende på folkmängdstillväxt genom nativitetsöfverskott, att för mankönet ensamt Kronobergs 

lån intager 3:dje rummet näst efter Westerbottens och Norrbottens län, Wermlands län 4:de, Wester-Norrlands 

5:te, Jemtlands 6:te och Elfsborgs län 7:de rummet, hvaremot för qvinkönet ensamt Wermlands län intager 

3:dje, Malmöhus län 4:de, Kronobergs län 5:te, Wester-Norrlands 6:te och Elfsborgs län 7:de rummet. 

I afseende på in- och utflyttningar, så vidt dessa kunna angifvas af skilnaden mellan de bestämda folk

mängdsuppgifterna och nativitets- eller mortalitets-öfverskottet, torde jemväl uppmärksamhet få fästas vid föl

jande olikheter emellan könen. I hela riket har af mankönet ensamt folkmängdstillväxten från den 31 Dec. 

1815 utgjort 49,89%, af qvinkönet 45,58%. Då densamma af mankönet, enligt nativitetsöfverskottet, bordt vara 

52,69% och af qvinkönet 45,62%, så har alltså utflyttningen från riket under de ifrågavarande 40 åren af män

ner antagligen utgjort 2,80%, af qvinnor deremot endast 0.04%. Det ringa belopp, hvartill inflyttningar till 

riket under samma tid kunna hafva uppgått, inverkar säkerligen knappast märkbart på dessa siffror. 

Stockholms stads manliga befolkning har sedan 1815 verkligen ökats med 32,12%, men borde, enligt 

mortalitets-ö^yavskott inom mankönet, hafva minskats ined icke mindre än 62,79%, d. ä. i absoluta tal från 

33,824 till 12,58G personer. Tillväxten är alltså antagligen åstadkommen genom inflyttningar af icke mindre 

än 94,9i%, eller i absolut tal af 32,101 personer af manligt kön. Hufvudstadens qvinliga befolkning, från 

1815 verkligen ökad med 36%, hade bordt genom mortalitets-öherskott n.inskas med 32,19%, eller i absoluta 

tal från 39,165 till 26,558 personer, och har alltså till vuxit genom inflyttningar till belopp af 68,19%, eller 

i absolut tal 26,707. 

Under det åtgång och behof af männer i Stockholms stad varit vida större än af qvinnor, visar sig 

deremot ett i viss mån omvändt förhållande i Götheborgs och Bohus län, der inflyttningarna af qvinnor upp

gått till 10,61%, af männer deremot till blott 7,65%. I öfrigt företer sig ock den skilnaden, att då manliga 

folkmängdstillväxten blott i 3:ne län, nemligen Stockholms, Götheborgs och Bohus, samt Wester-Norrlands, 

underhållits af inflyttningar, så hafva deremot i 9 län inflyttningar af qvinnor bidragit till den qvinliga folk

mängdstillväxten. 

I afseende på folkmängdstillväxtens periodicitet torde'slutligen ej böra lemnas oaninärkt, att tillväxten 

fej alltid för hvarje särskildt kön inträffat liktidigt eller under samma qvinqvennium. Afvikelserna från det för 

båda könen gemensamma förhållandet, enligt öfversigten Litt. A, äro följande, nemligen för mankönet: högsta 

tillväxten i Calmar och Gottlands län 1816—1820, i Östergöthlands län 1821—1825, i Gefleborgs län 1841 med 

1845, samt i Norrbottens län och Stockholms stad 1846—1850; för qvinkönet: högsta tillväxten i Östergöth

lands län 1816—1820, i Calmar, Gottlands och Norrbottens län samt Stockholms stad 1821—1825, i Gefle

borgs län 1826—1830; för mankönet: lägsta tillväxten i Upsala, Södermanlands och Westmanlands län 1826 

med 1830, i Norrbottens lån 1831 — 1835, i Gottlands län och Stockholms stad 1836—1840, i Calmar län 

1846—1850, samt i Christianstads och Wermlands län 1851 —1855; för qvinkönet: lägsta tillväxten i Upsala 

län 1816—1820, i Calmar, Gottlands, Christianstads län och Stockholms stad 1826—1830, i Wermlands, West

manlands och Norrbottens län 1836—1840 och i Södermanlands län 1846—1850. 

Dessa skiljaktigheter könen emellan, hvilka uppkomma, då beräkningen grundas på den uppgifna folk

mängden vid hvarje qvinqvenniiperiods slut, en folkmängd som är beroende af in- och utflyttningar, utjemnas 

dock till största delen, hvad beträffar den högsta folkmängdstillväxten, när man tager nativitets-öfverskottet 

till beräkningsgrund. I sådant fall befinnes nemligen den märkvärdiga, förr anmärkta, starka folkmängdstill

växten under åren 1821 —1825 hafva sitt för båda könen gemensamma maximum i icke mindre än 18 län. 

De föregående öfversigterna Litt. A, B och C framställa folkmängdstillväxten å landsbygden och i stä

derna endast summariskt för hela riket. Jag har derföre velat tillfigga motstående Öfversigt Litt. D, för att 

inom hvarje särskildt län åskådliggöra olikheten i folkmängdstillväxt för landsbygden och städerna, och detta 

jemväl för hvarje särskildt kön. 
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Om man utgår från det tal, som för hela riket uttrycker folkmängdstillväxten å landsbygden under 

ifrågavarande 40 år, nemligen 46,61%, så befinnes landsbygden i 12 län hafva öfverstigit detta medeltal. Bland 

dessa framstår i första rummet Westerbottens län med en folkmängdstillväxt af icke mindre än 119,69%, och 

närmast dertill sluter sig Norrbottens län med en tillväxt af 75,03%. Ringaste öfverskottet öfver medeltalet 

för hela riket har Calmar län med 49,30%. 

Bland de 12 län, hvilkas folkmängdstillväxt å landsbygden understigit medeltalet för hela riket, intager 

Upsala län det ofördelaktigaste rummet med endast 9,40%, hvarefter i ordningen följa Westmanlands län med 

blott 15,30%, Stockholms med blott 20,72% och Södermanlands län med blott 21,69%, alla sålunda vida under 

hälften af medeltalet för hela riket, hvilket lemnar en ytterligare bekräftelse på den ofördelaktiga ställning, 

som den äldsta bygden i Svea rike i det ifrågavarande hänseendet intager. 

Fästes åter uppmärksamheten på den tillväxt af landsbygdsfolkmängden, hvilken i följd af nativitets-

ufverskottet kunnat ega rum, och hvilken för landsbygden i hela riket kunnat utgöra 55,47%, så intager Stock

holms län den ofördelaktigaste platsen med ett dylikt öfverskott af endast 15,89%, hvarefter åter följa Upsala 

och Westmanlands län, äfven dessa i ett särdeles anmärkningsvärdt undantagsförhållande från rikets öfriga 

län, hvaremot Södermanlands län, som väl derefter inträder i fjerde rummet nedifrån, dock företer ett nati-
o 

vitetsöfverskott, som ej särdeles understiger några andra läns. A motsatta sidan står åter Westerbottens län 

med sitt stora nativitetsöfverskott af 120,57%, jemväl nu närmast efterföljdt af Norrbottens län. 

Folkmängdstillväxten i rikets samtliga städer, hufvudstaden inberäknad, har under de ifrågavarande 40 

åren utgjort 57,06% af den folkmängd, som i dem räknades den 31 Dec. 1815. Jemföres med detta medeltal 

tillväxten inom de särskilda länens städer, så framstår en skilnad, icke mindre i ögonen fallande än den, som 

Landsbygden, 
båda könen 
gemensamt. 

Städerna 
gemensamt, 
båda könen. 

Litt. D. Summarisk öfversigt öfver procentiska folkmängdstillväxten fr. o. m. den 1/1 1816 t. o. m. den 31/12 1855 
för landsbygd och städer samt hvarje särskildt kön, länsvis. 



16 

landsbygden företer. Sålunda har staden Östersund ökat sin folkmängd med ej mindre än 353,97$ och Norr

bottens läns städer med 124,16%, staden Wexiö med 112,34$, Malmöhus läns städer med 108,18$ samt Wester-

Norrlands med 100,59$. Klenast har deremot folkmängdstillväxten varit i städerna inom St. Kopparbergs län 

med endast 12,90$ och inom Stockholms län med endast 13,39$, hvarefter följa städerna i Blekinge län med 

endast 28,07%, eller ännu under hälften af medeltalet för hela rikets städer. 

I följd af mortalitetsöfverskott skulle samtliga rikets städers folkmängd från 1815 års slut hafva minskats 

med 10,(i9$. Den folkmängd, som de verkligen uppnått vid 1855 års slut, har alltså, på grund af nämnde 

öfverskott ensamt för sig och utflyttningarne oberäknade, tillvägabragts genom inflyttningar till ett belopp af 

67,75%. Från detta förhållande, att icke hafva uppnått sin närvarande folkmängd genom eget nativitetsöfver

skott, utan genom inflyttningar, förekommer ej heller något enda undantag, när städerna afses länsvis sam

manräknade, men sä väl beloppet af inflyttningar, som förhållandet mellan födde och döde, är inom olika läns 

städer mycket olika. Med förbigående af Stockholms stad, på hvilken jag redan förut haft nåden fästa upp

märksamhet, hafva städerna i Stockholms, Upsala, Westmanlands, Östergöthlands, Götheborgs och Bohus samt 

Södermanlands län alla haft mortalitetsöfverskott, från 21,90$ till 6,50%, att genom inflyttningar ersätta. De 

öfriga Länens städer hafva deremot med ett större eller mindre nativitetsöfverskott jemväl kunnat till sin till

växt något bidraga. Störst framträder detta nativitetsöfverskott i Östersund med icke mindre än 115,08$, 

minst deremot i Blekinge läns städer med blott 1,11$. Närmast Östersund i ett betydligare nativitetsöfver

skott följa städerna i Norrbottens, Westerbottens, Kronobergs, Malmöhus, Hallands och Wester-Norrlands län, 

med ett nativitetsöfverskott af 52,98$ till 20,34$. I nativitetsöfverskottets ringa belopp följa å andra sidan, 

närmast efter städerna i Blekinge län, de uti Stora Kopparbergs län, staden Wisby, städerna i Jönköpings, 

Wermlands, Gefleborgs och Calmar län, alla med ett öfverskott ringare än 10$. 

Det sannolika beloppet af inflyttningar utgör för Östersund icke mindre än 238,89$, hvarefter i ordnin

gen följa städerna i Östergöthlands län med 93,28$, i Jönköpings med 86,29$, i Upsala med 83,88$, i Wester-

Norrlands samt Götheborgs och Bohus län med öfver 80$ o. s. v. De ringaste inflyttningarna hafva deremot 

skett till Umeå stad med endast 6,u% samt till städerna i Stora Kopparbergs län med 9,23$. Att utflyttnin

garne från landsbygden i 22 län kunnat lemna fullt tillräckligt bidrag till inflyttningarne i städerna, inses 

lätt, när i öfvervägande tages att de procentiska beräkningarne i öfversigten för landsbygden hänföra sig till 

nära 10 gånger större absoluta tal än de för städerna. 

I afseende på den procentiska folkmängdstillväxten inom hvarje särskildt kön, enligt tab. Litt. D, så 

företer densamma, hvad landsbygden beträffar, blott några få afvikelser från det för båda könen gemensamma 

förhållandet. Hvad åter angår städerna, synas visserligen afvikelserna från det för båda könen gemensamma 

förhållandet vara talrikare, men till undvikande af större vidlyftighet, torde jag få här förbigå deras anfö

rande utöfver hvad af sjelfva tabellen angifves. 

Vid utarbetandet af de i det föregående meddelade tabellariska öfversigterna Litt. A med D, med be

gagnande af de folkmängds-uppgifter, som förr i tabellverket blifvit upptagna och offentliggjorda, röjdes, såsom 

redan ofvan sidan 8 är antydt, på åtskilliga ställen vexlingar och språng, hvilka icke kunde undgå att fösta 

uppmärksamhet på nödvändigheten att eftersöka orsakerna. I följd häraf hafva samtliga för städerna från och 

med året 1805 inkomne tabeller blifvit ånyo genomgångne och granskade. Dervid har befunnits, att i åtskil

liga städer, såsom Christianstad, Engettiohn, Landskrona, Marstrand och Waxholm, vexlande styrka af den 

garnison, som i dem varit förlagd och i stadsfolkmängden inberäknad, kunnat hafva någon del i folkmängds

beloppets vexlingar. Under några städers jurisdiktion lyda landt-distriktcr, hvilka dels, såsom integrerande 

delar af staden, ständigt synas hafva ingått uti dess folkmängdsberäkning, dels åter i tabellerna vexelvis 

blifvit uppförde dels under stads-, dels under landsfolkmängd. Några fängförsamlingar och landtsocknar hafva 

jemväl varit räknade än till landsbygd, än till stad. Under benämningen Oscarsstad har Arvika köping i 

qvinqvennii-uppgifterna för 1815, 1820 och 1825 varit räknad till städerna, men sedermera blifvit förd till 

Hvarje kön 
särskildt. 

Absoluta 
folkmängden 

i hvar och en 
af rikets 

städer. 
Tab. Litt. E. 
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landsbygden. Verkan af dessa förhållanden, hvilka ej heller i f. d. Tabell-Kommissionens berättelser blifvit 

förbisedde, men till större delen dock ej föranledt införande af likformiga beräkningsgrunder, framträder stö

rande förnämligast för nativitets-, mortalitets- och folkmängdsberäkningen i Götheborgs stad. Der hafva nem

ligen icke blott Ny Elfsborgs-, Fattighus- och Kronohospitals-församlingarne med sin ringare folkmängd, som 

till en början varit påförd landsbygden, sedermera i staden blifvit inberäknade, utan jemväl ett område, un

gefärligen motsvarande n. v. Carl Johans församling, med en folkmängd af öfver 7000 personer, under be

nämningarne Amiralitetets med Mariebergs, Varfs med Mariebergs och förenade Kustförsamlingarne, blifvit än 

i stadens folkmängd inräknadt, än åter derutur uteslutet. I följd häraf företer Götheborgs stads folkmängd, 

enligt förr afgifna och offentliggjorda underdåniga berättelser, följande tal, nemligen för 1805: 11,939, för 

1810: 19,856, för 1815: 21,788, för 1820: 23,801, för 1825: 26,702, för 1830: 20,464, för 1835: 18,966, 

för 1840: 21,021, för 1845: 23,383, för 1850: 25,636, och för 1855: 29,164. Tal af beskaffenhet som dessa 

kunna, helst sedan orsakerna till deras skiljaktighet blifvit utredde, icke till några jemförelser begagnas, utan 

att blifva missledande. Jag har alltså, på grund af ofvannämnde förnyade granskning af städernas folkmängd, 

ansett nedanstående Öfversigt Litt. E vara af behofvet påkallad. I denna Öfversigt äro alla ofvan antydde 

Litt. E. Öfversigt öfver folkmängdens summariska belopp i Sveriges städer vid nedanstående års slut. 

3 
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oegentligheter, så vidt tillgänglige uppgifter det medgifvit, rättade så, att samma territorium under hela tiden 

är för hvarje stad gällande. Rättelsen har för Götheborgs stad tillvägabragts på det sätt, att ur dess folk

mängd för hela tiden uteslutits folkmängden i nuvarande Carl Johans församling med de församlingar, som 

förr motsvarat denna och under åren 1810 med 1825 i staden blifvit inberäknade, att Ny Elfsborgs- och 

Fattighusförsamlingarne för hela tiden blifvit i stadens folkmängd intagne, samt att jemväl Kronohospitals-

församlingen, såsom upptagande ett till staden doneradt jordområde, hvilket i allo lyder under staden, blifvit 

med denna sammanräknad. Jag bör härvid ej heller lemna oanmärkt, att Götheborgs folkmängd för 1855, i 

öfversigten Litt. E, på grund af det anförda upptagen till 29,547, dock såväl uti tabellserien N:o 1, sid.XLIV, 

af denna afdelning, som ock i berättelsens l:sta afdelning, tab. N:o 33, finnes uppgifven till blott 29,164» 

Skilnaden utgöres af Kronohospitalsförsamlingens 383 innevånare, hvilka finnas anförde å sidan XLII af samma 

tabellserie bland landsbygdens innevånare, emedan de blifvit redovisade å det tabellformulär, som för lands

bygden är gällande. Nämnde församlings nu gjorda öfverflyttning till Götheborgs stad återverkar jemväl på 

flera uppgifter rörande folkmängden m. m. å landsbygden och i städerna, hvilka förekomma i denna berät

telses l:sta afdelning. Med begagnande af den specifika uppgiften å ofvan åberopade sida XLII är dock lätt 

att tillvägabringa öfverensstämmelse mellan talen. För de städer, hvilkas namn saknas å öfversigten Litt. E, 

äro särskilda tabelluppgifter ännu ej meddelade. 

Det har redan ofvan blifvit antydt, att året 1805 är det första, för hvilket tabellverket innehåller sär

skilda uppgifter om städernas folkmängd, och hvilket alltså utgör den aflägsnaste utgångspunkten för jem

förelser. Jag bör dock härvid ej underlåta att meddela den upplysning, att en uppgift om städernas folk

mängd för året 1795 ej blott i tabell-arkivet finnes, utan jemväl i afgifiie berättelser blifvit offentliggjord (K. 

Vet.-Akad:s Handl. 1800 in. fl. senare). Denna uppgift är imellertid icke grundad på inkoinne folkmängds

tabeller, enär första formuläret för folkmängdens antecknande i städerna ej af Kongl. Maj:t fastställdes förr än 

den 11 Maj 1802, att från och med året 1805 träda i bruk. 

Kommissionen öfver tabellverket yttrar ock i dess den 21 Juni 1798 afgifna underd, berättelse: 

• — »hvad städerna angår, är endast för några, som folkmängden är gifven, genom särskilda öfver dera 

inkomna tabeller, men för det mesta är den intagen i Prosteri-tabellerne tillika ined landtfolket, och kan der" 

ifrån uti tabellernas nuvarande skick icke noga urskiljas. Att likväl uti detta mål komma sanningen så när 

som möjligheten medgifver (helst äfven kunskapen om en probabel folkmängd i städerne och proportionen af 

deras storlek i vissa händelser är af mycken vigt), har man ur prost-tabellerne för år 1795 för hvar stad sökt 

antalet af Prästerskapet, Lärare, Grossörer, Minuthandlare, andre Handlande, Fabrikörer, Handtverkare, Ge

säller, Lärgossar, Handelsbetjenter, Ämbetsmän, Sjömän, Tjenstefolk etc. med deras hustrur och barn, hvilka 

der bo och uti tabellerna icke äro blandade med landtfolket, samt anfört detta antal uti de 3 första kolum

nerna af tabellen (vidfogad berättelsen) under namn af den vilkorliga folkmängden. Men i anseende till det 

öfriga folket, som äfven i städerne finnes, hvilka uti tabellerna äro sammanräknade med dylika personer på 

landet och ifrån dem icke kunna afskiljas, har det funna antalet af de förstnämnda titlarne måst ökas med 

en viss procent», nemligen 1S%. "Men som å en annan sida folkhopen i städerne äfven kan sökas på defc 

sättet, att det uppgifna antalet af hushållen multipliceras med 6-ft, så har ock sådan beräkning gjorts och 

för hvar stad tagits medium af båda resultaterna.» 

Ehvad förtjenst en sådan beräkning obestridligen har, då all annan upplysning saknas, är dock uppen

bart , att dess resultat, begagnadt såsom utgångspunkt för jemförelser med en serie af tal, grundade på be

stämda tabelluppgifter, lätt kan blifva mycket missledande. För Svenska tabellverket är det ock nog ära, att 

kunna framlägga en serie af 50 års iakttagelser öfver städernas folkmängd af en i det hela ganska aktnings

värd tillförlitlighet. 

Att de granskade folkmängdsbelopp, som med anledning af bristande utrymme i tab. Litt. E blott blifvit 

utförde för hvart 10:de år, ligga till grund för de i tabb. Litt. A med D meddelade beräkningar, är redan 
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ofvan sidan 8 anfördt. Jag har i tab. Litt. E valt den alfabetiska ordningen för städernas uppräknande, och 

den lätthet, som derigenom jemväl erbjudes att öfverse innehållet, torde göra vidare anmärkningar vid denna 

tabell öfverflödiga. 

I den här nedan följande tab. Litt. F Sr Öfversigt lemnad öfver procentiska folkmängdstillväxten i stä

derna för samma halfva sekel, som tab. Litt. E omfattar. Genom tillika utförd beräkning af nativitets- (+) 

eller mortalitets- (—) öfverskottet i procent af 1805 års folkmängd, är ock tillfälle beredt att se procentiska 

beloppet af inflyttningar (+) och utflyttningar (—). I denna tabell hafva naturligtvis endast de städer kunnat 

upptagas, hvilka funnits till under hela tidrymden, och hafva städernas namn här blifvit ordnade länsvis, för 

att lätta jemförelser med landsbygden inom hvarje län. 

Vid granskning af tabellen finnes staden Östersund hafva på det halfva seklet förökat sin folkmängd 

med icke mindre än 54G%. Närmast derefter följer Malmö med en tillökning af 220%, och sedan i ordningen 

efter tillväxten Engelhohn, Hjo, Eskilstuna, Sköfde, Wexiö, Sundsvall, Götheborg, Mahnköping, Halmstad, 

Wenersborg och Helsingborg, Lund och Jönköping, Philipstad, Skara, Sölfvitsborg, Lidköping, Calmar, Grenna, 

Cimbritshamn samt Falsterbo, alla med en folkmängdstillökning af öfver 100&. En så betydlig tillökning af 

folkmängden i i af rikets städer är otvifvelaktigt ett bevis på välståndets tillväxt genom öppnade utvägar 

för lönande industriel verksamhet. Den folkmängdsrninskning, som å andra sidan egt rum i städerna Mar

strand — ända till 20,69^ — Trosa, Sigtuna, Waxholm, Fahlun, Uddevalla och Öregrund — i ingendera af 

dessa sistnämnda dock öfver 4.w% — har sin förklaring dels uti afsinade källor för förtjenst, hvaribland tro

ligen sillfiskets minskning å vestra kusten, dels deruti att rörelsen tagit sin rigtning förbi mindre ändamåls

enligt belägna smärre städer till de större i grannskapet liggande. 

Procentiska 
folkmängds-
tillväxten i 
hvarje stad. 

(Tab. Litt. F.) 

Litt. F. Öfversigt öfver procentiska folkmängds-tillväxten i rikets städer fr. o. m. den 1/1 1806 t o. m. den 31/12 1855. 
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I afseende på det bidrag, som städerna af eget nativitetsöfverskott förmått lemna till sin folkmängds 

underhållande och tillväxt, visar tabellen stora skiljaktigheter. 53 bland städerna hafva nemligen haft ett 

större eller mindre nativitetsöfverskott, 33 åter hafva haft större antal döde än födde. Bland de städer, som 

haft nativitetsöfverskott, står åter i främsta rummet Östersund med 180%, hvarefter i ordningen följa Falsterbo, 

Sölfvitsborg, Cimbritshamn, Helsingborg, Piteå, Philipstad, Engelholm, Ystad, Lund, Wexiö och Halmstad, 

alla med ett nativitetsöfverskott mer och mindre öfverstigande 40%. Bland städer, som å motsatta sidan 

under det ifrågavarande halfva seklet haft mortalitetsöfverskott, öfverstigande 40%, intager Waxholm främsta 

rummet (—85,78), hvarefter i ordningen följa Södertelje, Wadstena, Stockholm (—63,89%), Westerås, Sigtuna, 

Upsala, Söderköping och Mariefred. 

Derest icke jemte mortalitetsöfverskottet äfven utflyttningar, hvilkas bestämda belopp är okändt, kunde 

minska städernas folkmängd, skulle den summa, som å tabellen är utförd under öfverskriften »skilnad», ut

trycka inflyttningarnes belopp. Utflyttningar, dels från städerna till landsbygden, dels och företrädesvis från 

mindre till större städer, torde imellertid ej uppgå till ringa belopp, hvadan alltså den uppgifna »skilnaden» 

endast kan antagas uttrycka inflyttningarnes lägsta summa. Bland de städer, som genom inflyttningar tillvuxit, 

visar tabellen Östersund stående i främsta rummet med 366,10%, hvarefter, i ordning efter talens aftagande 

storlek, följa Malmö, Eskilstuna, Götheborg, Engelholm, Hjo, Sköfde, Jönköping, Sundsvall, Wadstena, Söder

telje, Wenersborg, Upsala, Malmköping, Norrköping, Mariestad, Carlstad och Wexiö, alla med inflyttningar 

till ett belopp öfverstigande 100%. 

För 6 städer utvisar tabellen Litt. F utflyttningar; för 4 af dessa: Säther, Skanör, Laholm och öst

hammar, liktidigt med större eller mindre tillväxt, men för 2 af dem: Trosa och Uddevalla, liktidigt med 

aftagande af egen folkmängd. 

Beträffande orsakerna till de vexlingar i folkmängdstillväxten, för hvilka jag nu lemnat redogörelse, kan 

af tabellverket ytterst ringa upplysning vinnas, oaktadt vid dess första inrättande sådant syftemål tydligen 

uttalades. Den ringa tillförlitlighet, som tillerkändes de i tabellverket förr meddelade uppgifterna om skörden 

och dödsorsakerna, föranledde för omkring 30 år sedan upphäfvande af föreskrifterna att lemna dessa upp

gifter i deras mera utförliga beskaffenhet. De korta anmärkningar, som ännu af många tabellförfattare uti 

ifrågavarande ämnen införas, äro alltför ofullständiga för en allmän Öfversigt. I sådan brist på källor inom 

tabell-arkivet måste det alltså blifva öfverlåtet åt lokalmyndigheterna, att, så vidt ske kan, på grund af dem 

kända förhallanden utreda och upplysa anledningarna till folkmängdens betydliga af- eller tilltagande i flera orter; 

och jag vågar så mycket mera hoppas, att den sammanställning och jemförelse, som här ofvan blifvit med

delad, icke bör undfalla vederbörandes uppmärksamhet, som den i många fall hänvisar på högst anmärknings

värda förhållanden. 

Bland de frågor, som stå i sammanhang med folkmängdstillväxten, intager den om utkomst och lifs

bergning otvifvelaktigt det främsta rummet, och denna fråga har för Sverige närmaste beröring med den om 

skördens beskaffenhet. Af sådan anledning har redan i l:sta afdelningen af denna underdån. berättelse, tab. 

N:o 47, för hela riket blifvit lemnad en Öfversigt öfver sädesskördens beskaffenhet för hvarje år, från och med 

1748, grundad på de källor, som varit tillgängliga. 

Såsom ett slags fortsättning af denna redogörelse, och för att icke förbigå en upplysning, som jag kun

nat förskaffa, har jag nu jemväl trott mig böra lemna en länsvis utarbetad Öfversigt öfver sädesskörden för 

samma 40-åriga tiderymd, som länstabellerna öfver folkmängdstillväxten omfatta. Källorna för denna Öfversigt, 

Litt. G, hafva utgjorts af de från Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande till f. d. Magasins-Direktionen och 

till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontor meddelade uppgifter, och dessa sistnämnda myndigheters derpå 

grundade underdåniga berättelser. De benämningar (ymnig — missväxt), hvilka i dessa källor begagnas för 

att uttrycka sädesskördens allmänna beskaffenhet, och som i öfversigten jemväl äro återgifne, kunna imellertid 

lemna rum för en temligen vidsträckt tolkning, när fråga uppstår, huruvida skörden kunnat utöfva någon 

Orsaker till 
vexlingarna i 
folkmängds-

tillväxten. 

Sädesskörden 
länsvis. 

(Tab. Litt. G.) 
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inflytelse på folkmängdstillväxten. En ytterligare ledning för omdömet i detta hänseende har jag alltså sökt 

i de understöd af allmänna medel, som af skördens sämre beskaffenhet påkallats. Till upplysnings vinnande 

om sådana understöds-belopp hafva ur Kongl. Stats-Kontorets räkenskaper, som benäget tillhandahållits en af 

Stat. Central-Byråns E. O. tjenstemän, utdrag blifvit gjorda tillbaka till och med året 1830. Begagnandet af 

räkenskaperna i detta ämne för äldre år har deremot f. n. mött alltför stora svårigheter, dels med hänsigt 

till deras form, dels med anledning af deras otillgänglighet under den kalla årstiden. Vid begagnande af 

de gjorda utdragen har jag imellertid funnit understöden till ett län ofta hafva utgjorts af så små summor, 

att de, äfven då sådant ej varit specificeradt, skäligen kunna antagas hafva utgått blott till en eller annan 

socken eller socknedel. Dylika understöd hafva ej kunnat utöfva märkbar inverkan i det nu ifrågavarande 

hänseendet. I följd häraf har jag ej egnat någon uppmärksamhet åt understöd till ett län, hvilkas belopp för 

år understigit 5000 R:dr. För understödsbelopp öfverstigande denna summa har jag åter å tab. Litt. G be

gagnat kursiv stil, med förbigående af all specifikation af summorna, hvilken skulle fordrat en särskild tabell, 

utan att dock hafva kunnat lemna mycket större upplysning i hufvudsaken, än den, som kan vinnas genom 

det nu valda beteckningssättet. 

Litt. G. Öfversigt öfver sädesskördens förhållande under åren 1816 med 1855, länsvis. 
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Såsom de båda ytterligheterna företer öfversigten, Litt. G, å ena sidan Örebro län, som från 1815 till 

och med 1855 icke haft något enda missväxtår, ej ens någon svag skörd, och som åtminstone från 1830 till 

och med 1855 ej behöft eller erhållit något understöd uti ifrågavarande ändamål; och till detta län sluter sig 

närmast Malmöhus län, som väl haft ett enda missväxtår, men ej heller behöft något understöd. A motsatta 

sidan finna vi Westerbottens län med icke mindre än 9 missväxtår och dessutom 2 år med svag skörd, hvil

ket län ensamt under tiden mellan 1831 med 1855 10 särskilda år behöft och erhållit understöd, hvilka flera 

gånger öfverstigit 100,000 R:dr årligen. Närmast Westerbottens följer Norrbottens län med 8 missväxtår och 

2 svaga skördar, och som likaledes erhållit allmänt understöd under 10 särskilda år, till belopp som föga 

understiga dem för Westerbottens län. Under sådant förhållande intaga dock dessa båda län främsta rummet 

i folkmängdstillväxt. Jemtlands och Wermlands län, under 8 särskilda år understödde af allmänna medel, 

förete äfven en betydlig folkmängdstillväxt, äfvenså Wester-Norrlands och Kronobergs län. Häraf visar sig, 

att verkningarne på folkmängdstillväxten, äfven af oftare inträffande missväxter, åtminstone under en längre 

följd af år, kunna utplånas, så att de i afseende på skördarne minst betryggade länen kunna öka sin folk

mängd vida raskare, än de bäst lottade. 

Det återstår nu att undersöka folkmängdstillväxtens förhållande under och närmast efter missväxtåren. 

Inom Stockholms län kan n.issväxtåret 1818 och ett dylikt 1845, med deraf påkalladt understöd jemväl 1846, 

till sammanlagdt belopp af öfver i million R:dr Rmt, möjligen hafva inverkat på den ringa folkmängdstill-

växten både 181G—1820 och isynnerhet 1846—1850, men den ringa folkmängdstillväxten jemväl 1826—1830 

kan ej af sädesskörden förklaras. I Upsala län kunna missväxten 1818, 2 svaga skördar och en missväxt 

1841—1845, med behof af understöd så väl sistnämnde år som 1846 och 1853, likaledes till sammanlagdt 

belopp af öfver i million R:dr Rmt, väl hafva inverkat på folkmängdstillväxtens ringhet 1816—1820, 1846— 

1850 och 1851—1855, men folkmängdsminskningen 1826—1830 och den ringa tillväxten 1836—1840 lemnas 

deraf oförklarade. I Södermanlands län kunna missväxten 1818 och behofvet af understöd 1846 (omkring 

80,000 R:dr) möjligen hafva i någon mån bidragit till den ringa folkmängdstillväxten 1816—1820 och 1846— 

1850, men dess ringa belopp jemväl 1826—1830 synes ej skäligen kunna förklaras af skörden. På Öster

göthlands läns ringaste folkmängdstillväxt 1826—1830 torde ensamt 1826 års svaga skörd så mycket mindre 

kunna antagas hafva inverkat, som någon tydlig inflytelse af 1841 års svaga skörd och behofvet af understöd 

1846 (60,000 R:dr) ej kan skönjas. För Jönköpings län framträder ingen inverkan af 1826 års missväxt, eller 

af understödsåren 1847 (omkring 31,000 E:dr Rmt) och 1849 (blott omkring 11,000 R:dr). 1837 års svaga 

skörd med deraf påkalladt understöd (blott omkring 8000 R:dr Rmt) torde ock förtjena föga uppmärksamhet. 

Behofvet af understöd under åren 1852 och 1854 (tillsammans omkring 48,000 R:dr) torde deremot kunna 

spåras i den ringa folkmängdstillväxten 1851 —1855. För Kronobergs län synes minskningen i folkmängds-

tillväxt endast för 1816—1820 och 1831—1835 kunna ställas i något beroende af missväxten 1816 och be

hofvet af understöd åren 1831 och 1835 (90,000 R:dr), hvaremot 1826 års missväxt och understödsåren 1842, 

1846, 1847, 1852 och 1853 (tillsammans nära 100,000 R:dr) ej synas på folkmängdstillväxten hafva inverkat. 

Calmar läns sämre skördar åren 1826, 1827, 1829 och 1845—1847, jemte behof af understöd under de sist

nämnda 3 åren (tillsammans öfver 165,000 R:dr Rmt), kunna hafva medverkat till den ringare folkmängds

tillväxten 1826—1830 och 1846—1850, hvaremot sådan verkan ej förmärkts af 1841 års svaga skörd och 

1843 års understödsbehof (blott 7500 R:dr). Gottlands läns skördar 1827—1829, alla under medelmåttan, torde 

möjligen kunna hafva något inverkat på den ringare folkmängdstillväxten 1826—1830, men af missväxterna 

1845 och 1846, med behof af understöd (till sammanlagdt belopp af öfver 130,000 R:dr), synes ingen tydlig 

verkan på folkmängdstillväxten. Blekinge läns ytterst ringa folkmängdstillväxt 1826—1830 kan ej härledas 

af någon missväxt, och det synes vågadt, att ens vilja ställa behofvet af understöd 1847 (75,000 E:dr Rmt) 

och 1853 med 1854 (omkring 21,000 R:dr) i något samband med folkmängdstillväxten under respektive qvin

qvennier. Hvarken för Chiistianstads län kan märkas någon inflytelse af missväxten 1841 och behofvet af 
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understöd åren 1847 och 1849 (blott omkring 22,000 R:dr), eller för Malmöhus län af missväxten 1841. 

Behofvet af understöd under åren 1853 och 1854 (lika med förra beloppet) i det förstnämnda länet torde 

ock svårligen kunna antagas såsom någon hufvudsakligt bidragande orsak till den ringare folkmängdstillväxten 

1851—1855. Den svagaste folkmängdstillväxten i Hallands län, 1836—1840, kan väl ställas i något samband 

med 1837 års svaga skörd och behofvet af understöd både detta och följande år (till omkring 157,000 R:dr), 

men missväxterna 1818, 1826 och 1831, jemte behofvet af understöd åren 1830—1832 (120,000 R:dr), 1847 

(samma belopp) och 1852 ined 1853 (öfver 80,000 R:dr) synas åtminstone blott till någon del och för ett 

eller annat qvinqvennium kunna sättas i bestämdt samband med vexlingarna i folkmängdstillväxten. För 

Götheborgs och Bohus län synes intet samband mellan skördarnes beskaffenhet och folkmängdstillväxten kunna 

ådagaläggas, om man ej skulle vilja anse de erhållna understöden 1830 och 1831 (öfver 200,000 R:dr) såsom 

bidragande anledning till den särdeles låga tillväxten 1831—1835. För JElfsborgs län kan någon anledning 

till minskade folkmängdstillväxten för 1836—1840 och 1851—1855 möjligen sökas uti behofvet af understöd 

åren 1837 och 1838 (150,000 R:dr), samt 1852 och 1854 (87,000 R:dr), med ett missväxtår under sistnämnde 

qvinqvennium. Någon verkan af 1829 års missväxt är väl antaglig, men det understöd, som 1831 års svaga 

skörd påkallat (300,000 R:dr Rmt), förråder ej ringaste spår af folkmängdsminskning 1831 — 1835. Den lägsta 

folkmängdstillväxten i Skaraborgs län, 1836—1840, sammanträffar väl med ett understödsår 1838 (30,000 

R:dr), men missväxtåren 1816 och 1817 samt understödsåren 1830 och 1831 (375,000 R:dr tillsaminans) för

märkas ej hafva verkat. I Wermlands län sammanträffar tydligt fallande af folkmängdstillväxten åren 1826 

—1830, 1836—1840 och 1851 — 1855 med under tiden inträffad missväxt, 1826, och understöd åren 1830 och 

1831 (150,000 R:dr), 1837 och 1838 (120,000 R:dr) och 1851 med 1852 (omkring 50,000 R:dr). Örebro-

län, som under tiden hvarken haft missväxt eller behöft understöd, företer dock ej obetydliga vexlingar i 

folkmängdstillväxten, hvilka ytterligare ådagalägga, att denna tillväxt är produkten af många sam verkande 

faktorer, och att det sammanträffande af sämre skördar och minskad folkmängdstillväxt, som här ofvan blifvit 

för flera län ådagalagdt, ingalunda alltid får tydas som ett uteslutande och bestämdt förhållande af orsak och 

verkan. För Westmanlands län sammanträffar väl missväxtåret 1845, och deraf framkalladt behof af under

stöd jemväl år 1846 (tillsammans omkring 337,000 R:dr), med en ringa folkmängdstillväxt 1846 — 1850, men 

denna tillväxt visar sig dock hafva varit mycket ringare under qvinqvennier, som gifvit tillräckliga skördar. 

I Stora Kopparbergs län kunna väl missväxterna 1816 och 1817 antagas hafva inverkat på folkökningen under 

qvinqvenniet. Än säkrare är att den folkmängdsminskning, som qvinqvenniet 1836 med 1840 företer, stått i 

beroende af understödsåren 1837 och 1838 (öfver 150,000 R:dr tillhopa), helst det närmast förutgångna qvin

qvenniet jemväl visar behof af understöd under 2 år (till omkring 100,000 R:dr). Äfven för Gefleborgs län 

synes en minskning af folkmängdstillväxten 1836—1840 skäligen kunna ställas i samband med understödsåren 

1836 och 1838 (öfver 60,000 R:dr). I hvad mån gynnsamma näringsförhållanden kunnat motarbeta likartad 

verkan af senare inträffade understödsår måste lemnas derhän. Dessa understöd hafva ock varit af ringare 

belopp. 1821 års missväxt i Wester-Norrlands län kan ej förmärkas hafva verkat någon minskad folkmängds-

tillväxt. Huruvida dennas fortgående minskning 1831—1840 kunnat stå i beroende af den svaga skörden år 

1831 och deraf framkalladt understöd (omkring 75,000 R:dr), samt behofvet af understöd jemväl 1836 (omkr. 

22,000 R:dr), kan så mycket mer sättas i fråga, som af understödsbehofvet åren 1850—1852 (omkring 30,000 

R:dr) folkmängdstillväxten ej synes hafva lidit. Af Jemtlands läns missväxter åren 1816, 1817 och 1821 kan 

svårligen synas någon minskad folkökning; den sjunkande tillväxten 1831—1840, efter missväxt och under

stöd 1831 och 1832 (omkring 63,000 R:dr), samt understöd åren 1836 och 1839 (omkring 30,000 R.dr), kan 

väl i dessa förhållanden hafva någon förklaring, men ett missväxtår 1849 och understöd jemväl i 3 derpå 

följande år (tillsammans omkring 144,000 R:dr) synes ej hafva minskat folkmängdstillväxten 1851—1855. 

Westerbottens län tyckes hafva dragit sig undan inflytelsen på folkökningen af flera enstaka missväxtår, såsom 

1816, 1821, 1849 och 1851, men måst i någon mån duka under, då olyckorna kommo hvarandra för tätt i 
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spåren, eller 1831—1833 samt 1835 med 1836, och 7 år å rad påkallade understöd (till sammanräknadt 

belopp vida öfverstigande en half million). På samma sätt synes ock Norrbottens län först då hafva dukat 

under, när inom 8 år följde 6 missväxter, 1829—1836, och betydligt understöd jemväl behöfde anlitas (omkr. 

600,000 R:dr). Mindre spåras deremot verkan af 1851 års missväxt och understöd (öfver 50,000 Ridr). 

Hvad en allmän missväxt kan verka med sina följeslagare af farsoter har vårt land lyckligtvis ej fått 

i sin ryslighet erfara sedan 1770-talets början, då, 1773, de dödas antal mer än dubbelt öfversteg de föddas. 

(Jfr tab. Nio 47 i första afdelningen af berättelsen för 1851—1855.) Utan allt öfverskattande af mensklig 

förmåga att afvärja eller lindra sådana landsplågor, synes det dock icke vara mer än en skyldig gärd af foster

landskärlek att, med anledning af det nu anförda, framhålla hela vigten af den motståndskraft mot dylik 

hemsökelse, som ligger icke blott uti den enskildes enklare lefnadsvanor, i hans styrka att försaka, i hans 

ständigt vakna omtänksamhet för framtiden och i hans rådighet att i nödens stund söka utvägar, utan ock i 

medmenniskors hjelpsamhet, hvilken under flera af de sista 40 årens missväxter på det mest hedrande sätt 

täflat med statens. Förnämligast framstå dock här såsom föremål för tillfredsställelse och erkänsla de förvå

nande framsteg, som landets jordbruk och öfriga näringar, kommunikationsanstalter m. na. under den långa 

fredens lugn gjort. Endast under dessa förhållanden af inueboende stor kraft, härdighet och omtanka, under

stödde af ett för innevånarnes trefnad och utveckling särdeles gynnsamt samhällsskick, är det förklarligt, att 

civilisationen och välståndet kunnat taga fasta på och frodas i trakter, dem sydländningen ännu ofta föreställer 

sig såsom polarnomadernas för all bildning otillgängliga ödemarker — att Sveriges nordligaste landskap, under 

den svåra kampen med en oblid natur, dock kunna förete en tillväxt i bergning och folkmängd, hvars mot

svarighet ej torde vara så lätt att flerstädes i Europa uppvisa. 

De sparsamma och ofullständiga uppgifter om farsoter, hvilka tabellverket för senare decennierna inne

håller, lemna föga upplysning om den inflytelse, som dessa må hafva kunnat utöfva på folkmängdstillväxten. 

Jag tillåter mig dock upplysningsvis tillägga, att, hvad beträffar Smittkoppor, dessa egentligen blott un

der åren 1850—1852 såsom svårare farsot varit gängse, och då företrädesvis härjat uti Wermlands, Calmar, 

Elfsborgs, Skaraborgs, Östergöthlands och Örebro län med maximum af dödsfall, år 1851: 503, i Werm

lands län. 

Messling, för hvilken endast få uppgifter förekomma i tabellverket efter året 1830, har som utbredd 

farsot förekommit åren 1819—1821 och 1828 med 1829, mest i Malmöhus län (1821: 980 döda), Östergöth

lands län (s. a. 910 döda), Elfsborgs län (1829: 781 döda), Christianstads (1821: 765 döda) o. s. v. 

Uppgifterna om dödsfall i Febrar (företrädesvis Nerv- och Rötfebrar), före 1831, utvisa större farsoter 

under åren 1818 och 1819, mest i Malmöhus (under båda åren gemensamt 1298 döde), Christianstads, Göthe

borgs och Bohus samt Calmar län, så att omkring 10£ af hela dödligheten i riket härrört af sådana febrar, 

äfvensom under åren 1827—1830, mest i Blekinge, Stockholms, Malmöhus, Calmar, Christianstads län o. s. v. 

med ända till 12% af hela dödligheten. 

Härjningarne af Rödsot kunna med mera skäl än de föregående farsoterna antagas hafva utöfvat häm

mande inflytelse på folkmängdstillväxten, men tabellverket lemnar derom alltför ofullständiga uppgifter. En

ligt detta upplyses blott om en större farsot 1818 och 1819, företrädesvis i Wermlands, Örebro och Elfsborgs 

län (tillsammans öfver 1000 döde i hvartdera), Jönköpings län m. fl., äfvensom om en dylik farsot under åren 

1853—1855, företrädesvis i Elfsborgs (tillsammans öfver 2,200 döde), Skaraborgs (1,540 döde) och Wermlands 

län (omkring 1,200 döde). Svårast, ehuru ej genom tabellverket upplyst, härjade dock denna farsot 1838 i 

Stora Kopparbergs län, hvars folkmängdsminskning under qvinqvenniet 1836—1840 till en stor del berodde 

af den förfärande dödlighet, som rödsoten vållade. 

I afseende på Owlerafarsoten äro de fullständigare uppgifterna meddelade i denna underdån. berättelses 

lista afdelning, tab. Nio 37, och upplyses deraf att Götheborgs och Bohus, Elfsborgs, Östergöthlands, Blekinge 

och Jönköpings län af den varit svårast hemsökte. 
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I det föregående af denna underd, berättelse, så väl som i dess första afdelning, tab. Litt. C, har Eders. 
Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet redan blifvit fastad på p-oportionen mellan folkmängden å landsbygden och 
den i städerna, hvad hela riket beträffar. Jag tillåter mig här, genom nedanstående Öfversigt Litt. H, åskåd
liggöra detta forhållande länsvis för hela den tiderymd af 50 år, under hvilken särskilda uppgifter om stader
nas folkmängd finnas tillgängliga. 

Denna Öfversigt är grundad på den omräkning af städernas folkmängd, som, enligt hvad ofvan sid. 16 
blifvit anfördt, befunnits nödig. I följd af denna omräkning hafva jemväl slutsummorna för hela riket under 
vissa år, nemligen 1810—1825, utfallit olika med uppgiften uti tab. Litt. C, sid. 8, af denna berättelses l:sta 
afdelning. De lägre summorna uti tab. Litt. H visa sig ock tydligt stå sanningen närmast. 

Om nu uppmärksamhet fästes på den proportion af 108 stadsinnevånare mot 1000 landsbygdsinnevånare, 
hvilken för alla 50 åren uttrycker förhållandet i hela riket, så befinnes stadsinnevånarnes antal i 7 län öfver
stiga detta medeltal för riket. Bland dessa är Blekinge län det, hvarest stadsbefolkning ingår i den största 
proportion mot landsbefolkningen, eller öfver J. Närmast derefter följer Götheborgs och Bohus län, och sedan 
Malmöhus, Gefleborgs, Gottlands. Westmanlands samt Östergöthlands län. 

Bland de 17 län, i hvilka stadsbefolkningens relativa antal understiger medeltalet för hela riket, står 
Jemtlands län ytterst, med föga mer än -r&a stadsinnevånare mot landtbor, och närmast detta följa Kronobergs 
och Westerbottens län, alla med blott en stad i hvartdera (då Skellefteå ännu ej är inräknad). 

Då städerna, och särdeles de större, i flerfaldiga hänseenden utöfva en egen inflytelse på befolkningen, 
torde den olika proportion, i hvilken stadsbefolkning ingår i hvarje läns folkmängd, utan tvifvel innebära en 
förklaringsgrund till åtskilliga olikheter länen emellan, i afseende på befolkningens årliga förändringar, om
sättning och tillväxt Jag måste dock här inskränka mig till blotta antydningen af detta förhållande, då en 
närmare undersökning af dess verkningar skulle leda till en större vidlyftighet, än denna berättelse torde 
medgifva. 

Förhållandet emellan antalet stads- och landsbygds-innevånare har, under det halfva sekel, för hvilket 
öfversigten redogör, inom olika län förändrats i olika rigtningar. I Elfsborgs och Wermlands län kan pro
portionen antagas i det närmaste oförändrad. Den är ock blott obetydligt ökad till någon fördel för städerna 

Proportionen 
mellan lands-

bygds- och 
stads-innevå-
nare, länsvis. 
(Tab. Litt. H.) 

Förändring 
af denna pro 

portion. 

Litt. H. Öfversigt öfver förhållandet mellan innevånare å landsbygd och i städer, länsvis. 



i Kronobergs, Christianstads, Gefleborgs och Norrbottens län. Större framträder deremot den proportionela 

tillökningen bland andra i Upsala, Södermanlands, Östergöthlands, Jönköpings, Calmar, Malmöhus, Götheborgs 

och Bohus, Westmanlands och Jemtlands läns städer. A andra sidan har ifrågavarande proportion minskats 

för städerna i Stockholms, Gottlands, Blekinge, Stora Kopparbergs och Westerbottens län. 

Efter att hafva till föremål för Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet framställt några af de all

männa förhållanden beträffande folkmängden, dels i hela riket, dels länsvis, hvilka hufvudsakligen i General-

sammandraget af länstabellerna, tab. N:o 2, finnas angifne, utbeder jag mig att, med anledning af den sär

skilda redogörelsen för kyrkosocknarnes folkmängd in. m., tab. 1: 1—25, först få vidröra en fråga, hvars be

stämda besvarande, ehuru önskvärdt, dock är förenadt med svårigheter, som torde förefalla oväntade, den 

nemligen om antalet kyrkosocknar i riket. I den redogörelse, som jag velat häröfver lemna i nedanstående tabb. 

Litt. I och K, har jag, till vinnande af större tydlighet och bestämdhet, trott mig böra begränsa uppgiften 

till antalet territoriela församlingar å landsbygden, och i följd deraf afskiljt såväl alla stadsförsamlingar, som 

å landsbygden befintliga, icke eller mindre egentligt territoriela, församlingar, från hvilka dock folkmängds

uppgifter kunna hafva ingått (bruks-, hospitals- och fäng-församlingar). 

Imellertid uppstå inom denna begränsning andra svårigheter. Kapellförsamlingen utgör än ett eget terri

torium, jemförligt med kyrkosocken, än åter icke, och jag saknar ännu i flera fall tillförlitlig kännedom, huru 

kapellerna rättast böra upptagas, så mycket mer som ganska ofta händer, att å inkomne tabeller ej är vid 

församlingens namn utsatt, huruvida den är kapell eller ej. Jag har alltså uti öfversigterna låtit kapellerna 

inflyta såsom territoriela kyrkosocknar, men i en särskild kolumn uppgifvit antalet af de församlingar, vid 

hvilka epithetet kapell, enligt de upplysningar jag kunnat vinna, fastades vid 1855 års slut. Vidare före

komma ofta sådana fall, att Presterskapet, efter kyrkors sammanbyggnad, i afgifne tabeller sammanfört upp

gifterna för 2:ne kyrkosocknar antingen under båda socknarnes gemensamt uppräknade namn, eller under 

blott ettdera af förra socknenamnen med det andras förbigående, eller ock under ett för båda socknarne 

gemensamt nybildadt namn. En sådan sammanbyggnad af eller förening om en gemensam socknekyrka lärer 

dock icke nödvändigt innebära en fullkomlig socknarnes sammansmältning till en enda kyrkosocken, utan 

äfven innesluta fall, der de sammanslagna socknarne i mer eller mindre utsträckning hvar för sig bibehållit 

sina rättigheter att besluta och handla såsom sjelfständiga kommuner. I hvad mån ett sådant förhållande 

eger rum, är mig i de flesta fall obekant, och en forskning i detta hänseende, i ändamål att för denna un

derdån. berättelse begagna dess resultater, skulle hafva betydligt fördröjt berättelsens afgifvande. 

Vid redogörelse för kyrkosocknarnes antal och folkmängd, länsvis, vålla de mellan 2 eller flera län delade 

kyrkosocknarne jemväl svårigheter. Tabellerna Li t t I och K söka at t , genom uppställningen under flera 

rubriker samt bifogade anmärkningar, upplysa hvad som kan vara af nöden, derest annan beräkningsgrund, 

än den af mig följda, skulle föredragas. 

Antalet af de territoriela kyrkosocknar jemte kapeller å landsbygden, för hvilka å ingående tabeller sär

skilda uppgifter meddelas, och hvilka ej äro mellan län delade, utgör, såsom af öfversigten Litt. I utvisas, för 

hela riket 2311. samt, med tillägg af de mellan län delade 57 socknarne, 2368. Läggas härtill de sockne

namn, hvilka blott jemte ett annat blifvit anförde (såsom: Hörsne med Bara, Klockrike och Brunneby o. d.), 

men för hvilka inga särskilda uppgifter meddelats, till ett antal af 45 , så skulle kyrkosocknarnes antal möj

ligen kunna beräknas till 2413. Om åter alla de 85 församlingar, hvilka, enligt de underrättelser, som kunnat 

förskaffas, hafva epithetet "kapell", från denna sistnämnda summa afräknas, skulle antalet territoriela kyrko

socknar å rikets landsbygd blifva blott 2,328.*) 

*) Denna summa bör ytterligare minskas med 1 för Tyngsjö kapell, i Malungs pastorat, hvilket kapell hvarken af Pastorsembetet eller 
Domkapitlet omtalats uti de från dem infordrade uppgifter, och alltså ej kunnat i tabellerna till denna underdån. berättelse upptagas. 
Törst efter dessas afslutade tryckning har, på särskild efterfrågan, rätta förhållandet blifvit upplyst, och är alltså detta kapells folk
mängd antagligen inräknad i den for Malungs socken. 
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Socknarnes antal inom hvarje län företer olikheter, som tydligen utvisa ganska stora missförhållanden 
till länens areal, stundom sådana att sockne-antal och läns-areal till hvarandra stå i alldeles omvändt förhållande. 

Litt. I. Öfversigt öfver de territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, länsvis. 
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En fråga, som, nast den om kyrkosocknarnes antal, ej torde böra lemnas obesvarad, ar den om folk
mängdens högsta och lägsta belopp samt medeltal i rikets kyrkosocknar. De anförda svårigheterna i afseende 
på bestämmandet af kyrkosocknarnes antal inverka jemväl på beräkningen af nämnde folkmängdsbelopp, hvil
ket alltså blifvit å öfversigten utfördt i flera särskilda kolumner efter olika beräkningsgrunder, dels med hän
sigt ensamt till de mellan län odelade socknarne, dels med inberäknande jemväl af de delade socknarne. 

Den folkrikaste kyrkosocken i hela riket, med 16,479 personer, är Skellefteå i Westerbottens län, dock 
deruti jemväl inbegripen Skellefteå stad, hvars folkmängd, af omkring 245 personer, ännu ej blifvit särskildt 
till tabellverket uppgifven. Den till folkmängd minsta kyrkosocknen i riket är Bjereshög i Malmöhus län, 
med blott 114 innevånare. 

Verkan af kyrkosocknars styckning mellan län kan, enligt kol. 8, öfversigten Litt. I, blifva den, att 18, 16, 
ja ända ned till 6 personer i all verldslig administration varda afskiljda från den kyrkosocken, hvilken de tillhöra. 

Medelfolkmängden uti Sveriges kyrkosocknar å landsbygden jemte kapellerna utfaller efter olika beräk
ningsgrunder mellan 1,345 och 1,377. Jemföras nu med detta medeltal för riket medeltalen för kyrkosockne-
folkmängden inom de särskilda länen, så befinnes förhållandet vara följande. Inom Westerbottens (3,231), 
Norrbottens, Blekinge, Stora Kopparbergs, Wermlands, Örebro, Gefleborgs, Calmar, Götheborgs och Bohus, 
Kronobergs och Wester-Norrlands län (omkring 1,600) är medeltalet af kyrkosocknefolkmängden större än för 
hela riket. Motsatta förhållandet, eller kyrkosocknefolkmängdens medeltal lägre än medeltalet för riket, fram
träder åter starkast på Gottland (453 ä 458), hvarefter följa Skaraborgs, Upsala och Malmöhus, Jemtlands 
och Stockholms, Elfsborgs, Hallands, Södermanlands, Westmanlands, Jönköpings och Christianstads samt Öster
göthlands län, hvilket sistnämnda i det närmaste företer samma summa, som medeltalet för hela riket. 

Dessa skiljaktigheter mellan kyrkosocknefolkmängdens medium sammanfalla visserligen till en stor del 
med skiljaktigheten mellan skogs- och bergsbygd å ena, samt bördig slättbygd å andra sidan, äfvensom med 
skiljaktigheten uti befolkningens relativa täthet, men synas mig ock omisskänneligt hänvisa till en ursprunglig 
begränsning af kyrkosockneområdet, vid hvilken bland annat rent lokala, ja enskilda intressen, och det större 
eller mindre antalet deltagare uti kyrkobyggnaden, utöfvat en hufvudsaklig inflytelse. 

Beträffande de 57 kyrkosocknar, som äro delade mellan län — en af dem mellan 3 län — och hvilka 
alltså gifva 115 länsdelar, utbeder jag mig att till detta ämne få återkomma, i sammanhang med frågan om 
den administrativa indelningens öfriga oregelbundenhet. 

Den i öfversigten Litt. K å nästa sida lemnade redogörelsen för kyrkosocknarnes antal stiftsvis hänvisar 
jemväl på en hufvudsakligt historisk indelningsgrund, som ej afsett någon öfverensstämmelse stiften emellan, 
Exempelvis omfattar alltså Lunds stift inemot 7 gånger så inånga kyrkosocknar som Calmar stift. De största 
kyrkosocknarne, med folkmängd öfverstigande 10,000, tillhöra Hernösands, Westerås och Carlstads stift, de 
minsta åter, med folkmängd under 200, Lunds, Skara och Wisby stift. Äfven i afseende på medeltalet af 
innevånare i kyrkosocknarne intaga de 3 förstnämnde stiften främsta, de 3 sistnämnda åter lägsta rummet. 

För jemförelse tillåter jag mig i underdånighet tillägga, att, enligt Statistiske Tabeller for Kongeriget 
Norge, öfver folkräkningen den 31 Dec. 1855, den folkrikaste kyrkosocknen derstädes synes vara Eidskougs 
annex i Christiania stift, med 7,953 innevånare, den minsta Röst annex i Tromsö stift, med blott 106 inne
vånare, samt att kyrkosocknefolkmängdens medeltal för hela riket utgör omkring 1,553 innevånare, och såle
des mera än i Sverige. Hvad Danmark beträffar, synes, enligt dess tabellverk, kunna antagas, att 6,507 inne
vånare är det högsta antal, som i någon kyrkosocken förekommer, hvaremot uppgifterna tyckas angifva kyrko
socken med ända ned till 40 innevånare, och synes medeltalet af innevånare för kyrkosocken i det egentliga 
Danmark utgöra endast 700. 

Beträffande folkmängds-tillväxten inom kyrkosocknarne, under åren 1851 med 1855, så har jag deröfver 
velat lemna en Öfversigt i tab. Litt. L å följande sida. Denna Öfversigt utvisar folkmängds-tillökning hafva 
egt rum i mer än 3/4 af socknarne jemte kapellförsamlingarna å landsbygden, men företer jemväl en ganska 
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stor olikhet länen emellan, i det att inom Wester-Norrlands och Westerbottens län ingen enda sockens folk
mängd under tiden minskats, då deremot antalet af de socknar, hvilkas folkmängd minskats, inom Upsala län 

Litt. K. Öfversigt öfver de territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, stiftsvis. 

Litt. L. Öfversigt öfver folkmängdstillväxten 1851 med 1855 inom kyrkosocknarne å landsbygden, länsvis. 
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ej obetydligt öfverstiger hälften, inom Jönköpings län jemväl utgör mer än hälften, och inom Westmanlands 
och Stockholms län står helt nära hälften. 

För hvarje län företer öfversigten jemväl en uträkning af högsta och lägsta procentiska tillväxten i trenne 
namngifne socknar. Den lägsta tillväxten blir i följd af det anförda till största delen negativ, eller folkmängds
minskning, uttryckt med minustecknet. Då det måhända är lättast att för det minsta territoriela området 
eller socknen tillfredsställande utreda orsakerna till folkmängdens olika tillväxt, och tabellverket rörande dessa 
orsaker innehåller ytterst få upplysningar, har jag så mycket mer trott mig böra genom denna Öfversigt på
kalla uppmärksamhet på ämnet. Den redogörelse öfver utflyttningarne från riket, hvilken är lemnad uti tab. 
N:o 44 af denna underd, berättelses l:sta afdelning, på grund af uppgifter från Landshöfdingeembetena, inne
håller ingen förklaring öfver folkmängdsminskningen i de anförda socknarne, om ej i någon mån för Norr
bottens län. Uppgifterna om födde och döde i tabellserien N:o 1 af denna afdelning visa endast för ett ytterst 
ringa antal af der uppräknade socknar ett öfverskott af döde, såsom bidragande till folkminskningen. Så vidt 
denna i följd häraf måste antagas hufvudsakligen härröra af utflyttningar, synes alltså till hvilket betydligt 

o 

belopp dessa mångenstädes uppgått. A andra sidan kan jemväl den starka folkmängdstillväxten i en mängd 
socknar endast förklaras genom särdeles stora inflyttningar, till hvilka betydande industriela företag flerstädes 
torde hafva inbjudit. 

I föregående afdelning af den underdån. berättelsen för 1851 med 1855 har befolkningens årliga för
ändringar medelst vigde, födde och aflidne, så väl i hela riket som länsvis, utgjort föremål för utförlig fram
ställning, i följd hvaraf jag tror mig här ej böra tillägga något med hänsigt till de i tabellserien N:o 1 nu 
jemväl i ofvannämnde afseenden meddelade uppgifterna för hvarje kyrkosocken. Beträffande der jemväl 
förekommande uppgifter rörande ålder, civilstånd och matlag för hvarje kyrkosocken, så torde detta ämne, 
såsom afsedt att utgöra mera hufvudsakligt föremål för denna underd, berättelses 3:dje afdelning, äfvenledes 
här få förbigås. 

Jag skulle visserligen hafva Önskat att, på sätt nu skett för territoriela socknar å landsbygden, äfven 
kunna lemna en tabellarisk Öfversigt af stadsförsamlingarnes antal och folkmängd. Härvid hafva dock mött 
dels så stora svårigheter att rätt bestämma begreppet af särskild församling, dels ock saknaden af särskilda 
folkmängds-uppgifter, särdeles för hufvudstadens församlingar, att en dylik Öfversigt skulle blifva icke blott 
ofullständig och otillförlitlig, utan till och med missledande. Rörande detta ämne måste alltså detaljerna 
sökas i den för hvarje län å tabellserien N:o 1 lemnade specifikation för städerne, och utbeder jag mig här 
blott fa tillägga, att, derest stadsförsamlingarnes antal skall beräknas efter antalet af nu för dem årligen in
gående tabeller, detsamma skulle utgöra 140, utom 9 församlingar af främmande trosförvandter. 

2) Rikets folkmängd d. 31 Decemb. 1855 , pastorats-; prosteri- och stiftsvis. 
(Tab. N:o 3: 1—13 och Tab. N:o 4). 

Det har hittills ej varit brukligt att i tabellverket lemna redogörelse för folkmängden pastorats- och 
prosterivis. Jag har dock ansett upplysning härom alltför ofta behöflig, för att i en underd, berättelse, sådan 
som denna, kunna saknas. Med denna redogörelse har jag derjemte velat lemna ett ytterligare bidrag till 
ett af hufvudföremålen för berättelsen, eller åskådliggörandet af den administrativa indelningens oregelbunden
het. I sådant ändamål hafva samma källor, hvilka ofvan, sidorna 5 och 6, blifvit anförda, och som i större antal 
funnos tillgängliga, när denna afdelning lades under pressen, blifvit begagnade, för att åskådliggöra den ofta 
förekommande oregelbundenheten, att ett pastorat är beläget i 2 eller flera stift, län, tingslag, domsagor, 
härader och fögderier. 

Redogörelse för antalet af icke blott offentliga, utan jemväl enskilda, byggnader utgör i flera andra 
länder föremål för statistiska berättelser. Jag har i denna tabellserie lemnat en sådan för kyrkor och kapeUer. 
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Den är grundad dels på särskilda från Domkapitlen meddelade upplysningar, dels på äskade uppgifter från 
hvarje Kyrkoherde genom ofvannämnde Cirkulärbref af den 24 April 1858. Svårigheten att alltid uppdraga 
en bestämd gräns mellan benämningarne kapell och kyrka, har föranledt deras sammanförande i gemensam 
summa. Oaktadt det i flera fall jemväl är svårt, att åtskilja benämningarne kapell och bönehus, hafva dock 
dessa sistnämnda ej intagits i beräkning, utan, der de funnits uppgifne, blott i noterna blifvit omnämnde. 
Med föranledande af typografiska anordningen har en kolumn jemväl blifvit tillagd för uppgift om pastoratets 
natur, hvilken uppgift är hemtad ur den år 1856 af F. A. Westerling utgifne Ecklesiastik-matrikel. Särskilda 
privilegier, som cgas af några stadsförsamlingar i afseende å jus prsesentandi m. m. dylikt, äro dock ej alltid 
här specificerade. 

Hvad först beträffar pastoraternes antal, i öfversigten Litt. M här nedan upptaget till 1267, så bör upplysas, 
att uti denna summa äro inräknade Götheborgs Garnisons- eller s. k. Kronhus-, Fattighus- och Hospitals-försam
lingar, hvilka 3 uti ofvannämnde Ecklesiastik-matrikel ej i pastoratssumman för Götheborgs stift äro upptagne, 
hvaremot den under Upsala Erkestift lydande, Ulricse Eleonoras församling i London, ej är i beräkning tagen 
i öfversigten. Noterna till öfversigten förklara jemväl ytterligare orsaken till skiljaktigheten mellan ofvan-

Litt. M. Öfversigt öfver pastoraternes antal, folkmängd och natur, samt kyrkornas antal och förhållande 
till folkmängden, stiftsvis. 
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nämnde summa och den å tab. N:o 4 uppgifna: 1261, hvilken uttrycker ensamt territoriela pastorater. De 

betydliga skiljaktigheterna i pastoraternas antal inom olika stift öfverses lätt å tabellen. 

Högsta folkmängden i ett pastorat: 20,388, befinnes uti Sunne pastorat af Carlstads stift, lägsta 145 uti 

Fattighusförsamlingen i Götheborg. Derest hvarken denna församling, eller Götheborgs Kronohospitalsförsam-

ling med 383 innevånare, anses böra i beräkning tagas bland pastoraterna, och Abilds pastorat i Götheborgs 

stift i stället antages såsom det derstädes minsta pastoratet, så förefinnes det minsta territoriela pastoratet, 

Atlingbo med, 236 innevånare, i Wisby stift. Medeltalet af pastoratsfolkmängden för hela riket utgör, enligt 

den i öfversigten följda beräkningsgrund: 2,901. Från detta medeltal afvika betydligt medeltalen för pasto

raterna inom de särskilda stiften. Störst äro de i Carlstads stift med en medelfolkmängd af 7,610, hvarefter 

följa i ordningen: Götheborgs, Hernösands, Wexiö, Calmar och Westerås stift (2,995), alla öfver medeltalet 

för riket. Minst äro de åter i Wisby stift med en medelfolkmängd af 1,068, hvarefter följa: Erkestiftet, 

Strengnäs, Linköpings, Skara och Lunds stift (2,521), alla under medeltalet för riket. 

Från alla dessa folkmängds-uppgifter rörande pastoraterna är, såsom af öfversigten synes, Stockholms 

stad utesluten, i följd af det ofta anmärkta bristfälliga sätt, hvarpå folkmängds-uppgifterna derifrån med

delas. På sätt tab. N:o 13 i serien N:o 3 utvisar, kan nemligen af tabellverket ej lemnas uppgift om folk

mängden i någon enda af hufvudstadens församlingar. Då denna brist är så väsendtligt beroende af lokala 

förhållanden och anordningar, har jag ansett upplysning om dessa åtminstone icke böra uteblifva, och är alltså 

sistnämnde tabell hufvudsakligen häråt egnad, medelst de vidlyftiga noter, som der blifvit inrymde. 

Den delning af de större pastoraterna, hvilken i senaste tider ofta förekommer, och som, enligt de till 

tabellserien N:o 3 meddelade anmärkningar, redan är af Kongl. Maj:t beslutad för flera af de pastorat, hvilka 

i ofvanstående beräkningar ingått såsom enhet, förändrar naturligtvis i någon mån de här gjorda beräkningarne. 

I Norge utgjorde vid 1855 års folkräkning Vingers pragstegjaeld i Christiania stift, med en folkmängd 

af 10,947, det största pastoratet. Under benämningen Korskirkens Landdistrict förekommer visserligen bland 

prsestegjaelden ett med blott 176 innevånare, hvilket dock antagligen utgör endast ett annex, och under denna 

förutsättning blir Vaerö prasstegjaeld i Tromsö stift, med 336 innevånare, det minsta pastoratet. Medeltalet 

för Norska pastoraternas folkmängd å landsbygden utgör omkring 3,682. 

Beträffande pastoraternas natur, så utgöres största antalet af Konsistoriéla. Förhållandet emellan Regala 

och Konsistoriéla pastorater inom de olika stiften är ungefärligen följande: 

Största relativa antalet patronela pastorater förekommer i Strengnäs stift till omkring 17$; största rela

tiva antalet prefonete-pastorater i Carlstads stift till omkring 10%. 

Antalet uppgifhe kyrkor och kapeller i riket utgör 2,499. Härtill skulle kunna läggas, ej inberäknade, 

omkring 50 s. k. bönehus, i hvilka jemväl en eller flera gånger om året gudstjenst förrättas. Om nu från 

rikets innevånare afdragas 1,866 Utländningar och Mosaiske trosbekännare, som antagas till gudstjenst begagna 
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andra än här upptagne kyrkor och kapeller, så komma i medeltal för hela riket 1,456 personer på hvarje 

kyrka och kapell. Skulle man nu jemväl vilja i beräkning taga bönehusen, så kan detta medeltal minskas 

till 1,427. Om antalet af de gudstjenstlokaler, som främmande religionsförvandter här innehafva och begagna, 

saknar jag uppgift, men antagligen utgöras de af minst 9. Låter man dessa äfven ingå i beräkning, så ned

går medeltalet till 1,422 personer på hvarje till gudstjenst begagnad lokal. 

Jemföres med förstnämnde medeltal för riket förhållandet inom hvarje särskildt stift, så befinnes största 

personalen inom samma till gudstjenst egnade lokal förekomma i Carlstads stift, nemligen: 2,452, hvarefter 

följa Westerås, Calmar, Hernösands, Linköpings, Götheborgs och Wexiö stift (1,482), alla öfver medeltalet för 

riket; minsta personalen åter i Wisby stift, nemligen 500, efter hvilket följa Skara, Upsala, Lunds och Streng-

näs stift (1,423), alla under medeltalet för riket. 

Vid sidan af här ofvan nämnda tal visar sig för Stockholms stad ett särdeles ofördelaktigt förhållande 

af 4,865 personer för hvarje till offentlig gudstjenst begagnad lokal. Äfven om de främmande trosförvand-

terna och deras gudstjenstlokaler medräknas, blir antalet ej lägre än 3,918. Imellertid bör härvid ej förbises, 

att ett sådant förhållande utan tvifvel är gemensamt för de flesta större städer, äfvensom att rymligheten af 

större städers större kyrkor kan ersätta dessas fåtalighet. 

En jemförelse med några andra länder, enligt officiela uppgifter öfver deras senast verkställda census, 

torde här vara på sitt ställe. 

I Preussen räknades 1855 icke mindre än 17,443 kyrkor och bönehus på 17,202,831 innevånare, hvilka 

summor gifva ett medeltal af 986 personer på hvarje kyrka och bönehus. 

Till 1851 års census i Skottland uppgåfvos 2,914 kyrkor, kapeller och bönehus (separate and non sepa-

rate buildings), hvarjemte antages, att de icke uppgifna utgjorde 481, så att hela summan skulle blifva 3,395, 

hvilken, fördelad mellan 2,888,742 innevånare, ger i medeltal omkring 851 personer på hvarje kyrka, kapell 

eller bönehus. 

I England med Wales räknades år 1851 icke mindre än 34,467 kyrkor, kapeller och bönehus (separate 

and non separate buildings) på 17,927,609 innevånare, hvilka summor gifva 520 personer i medeltal på hvarje 

kyrka, kapell eller bönehus. Vid 1851 års census i England upptogos ej blott kyrkornas, utan ock sittplat

sernas antal. För Skottland uppgåfvos dessa till 1,422,438, och antogos, med tillägg af icke uppgifna, uppgå 

till 1,834,805, hvilket i medeltal utgör 540 sittplatser i hvarje kyrka. För England med Wales äro sittplat

serna uppgifna till icke mindre än 10,212,563, hvilket gifver ett medeltal af 296 på hvarje kyrka, kapell 

eller bönehus. 

Såsom norm för behofvet af utrymme i de till gudstjenst egnade lokalerna i England, Skottland och 

Wales har man antagit sittplatser för 58% af befolkningen. Detta förhållande skulle, enligt de anförda talen, 

redan i det allra närmaste vara uppnådt för England med Wales, och Skottland skulle till och med erbjuda 

sittplatser i kyrkor, kapeller och bönesalar för 63% af befolkningen. 

Om man förutsätter, att behofvet af utrymme i kyrkliga lokaler för Sverige skulle vara lika med det 

i England antagna, så borde hvar och en af vårt lands till gudstjenst begagnade lokaler i medeltal lemna 

825 sittplatser. Riktigheten af ett sådant antagande synes mig dock med skäl kunna betviflas, och äfven med 

beräkning af befintligt utrymme för stående, torde våra kyrkliga lokaler ej kunna i medeltal för riket anses 

uppfylla behofvet för 58% af befolkningen. För hvarje särskildt stift ger imellertid denna beräkningsgrund 

mycket olika utslag. Antages nemligen de kyrkbesökandes behof vara fyldt med sittplatser för 58% af hela 

folkmängden, och lemnas härvid alla bönehus och främmande trosförvandters gudstjenstlokaler utom beräk

ning, så behöfver hvar nu befintlig kyrka i medeltal innehålla sittplatser: i Wisby stift blott för 290, i Skara 

stift för 505, i Upsala stift för 704, i Lunds stift för 766, och i Strengnäs stift för 825; deremot i Wexiö 

stift för 859, i Götheborgs för 874, i Linköpings för 947, i Hernösands för 976, i Calmar för 1,125, i We

sterås för 1,261 och i Carlstads stift för icke mindre än 1,422 personer. För flera bland de först uppräknade 
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stiften lärer alltså otvifvelaktigt kunna antagas, att utrymmet i kyrkorna är tillräckligt för mer än 58 & af 

befolkningen, under det sådant med skäl torde kunna ifrågasättas, hvad de sistnämnda stiften beträffar. 

Då såsom regel i Sverige gäller, att pastoratet består af mer än en kyrkosocken, bör frågan om det 

numeriska förhållandet mellan kyrkosocknar och pastorater här ej förbigås. Till den redan ofvan, sidan 26, 

anmärkta svårigheten att bestämma kyrkosocknarnes antal, kommer imellertid vid denna frågas besvarande 

jemväl den, att afgöra huruvida en och annan stadsförsamliilg bör hänföras under benämningen pastorat eller 

icke. Vid den ifrågavarande beräkningen kunna oj heller, såsom i öfversigten Litt. I skett, stadsförsamlin-

garne helt och hållet uteslutas, enär flertalet af dem bilda pastorater med landsförsamlingar till annexer. 

Läggas alltså de stadsförsamlingar, som skäligen böra i denna beräkning ingå, till det antagligen högsta an

talet kyrkosocknar å landsbygden, enligt öfversigten Litt. I , så komme i medeltal för hela riket hvarje pasto

rat att i det närmaste bestå af 2 kyrkosocknar. Efter likartad medeltalsberäkning stiftsvis består hvarje pa

storat i Carlstads stift af 3,2i, i Skara stift af 3,23, i Götheborgs af 2,54, i Wisby af 2,11, i Wexiö af 2,06, i 

Hernösands af 2,oo, i Lunds af 1,92, i Strengnäs af 1,66, i Calmar af 1,55, i Upsala af 1,50, i Linköpings af 

1,14 och i Westerås stift af 1,32 kyrkosocknar, allt efter högsta antagliga antalet kyrkosocknar och med kapel-

lerne jemväl inräknade såsom socknar. 

Beträffande pastoraternas styckning mellan rikets öfriga administrativa indelningar, skall en Öfversigt 

deröfver lemnas i sammanhang med frågan om folkmängdens fördelning efter härader, tingslag m. ni. 

Hvad angår folkmängden m. m. inom hvarje stift, så har den blifvit redovisad å särskild tabell, N:o 4. 

Med hänsigt till här förekommande uppgifter om antalet territoriela pastorater samt kyrkor och kapeller, ut

beder jag mig blott benägen uppmärksamhet på de små skiljaktigheter, som förefinnas mellan denna tabell 

och den här ofvan meddelade öfversigten, Litt. M, härrörande af underrättelser, som ankommit för sent för 

att under pågående tryckning kunna iakttagas förr än på sista stället, eller i nämnde Öfversigt. 

I följd af så väl uppgifternas beskaffenhet, som sättet för folkmängds-redovisningen, ligga Utländningar 

och Främmande trosförvandter jemväl inberäknade uti stiftsfolkmängden i tab. N:o 4. Jag har redan i det 

föregående, sidan 3, antydt den brist, hvaraf Svenska tabellverket lider, att nemligen ej kunna specifikt redo

visa för antalet främmande trosförvandter af hvarje särskild bekännelse. Hvad i detta hänseende kan lemnas, 

på grund af inkomne uppgifter, har j ag imellertid velat särskildt meddela i tab. N:o 5. Till hvilka religions

samfund de s. k. "Utländningarne" höra, kan ej upplysas. Men äfven om de skulle antagas alla tillhöra för 

Svenska Statskyrkan främmande trosbekännare, så visar sig antalet af dessa vara ganska litet i det hela. 

Saknaden af särskilda uppgifter å den personal, som, förenad inom det ena eller andra trossamfundet, icke 

ingår i uppgifterna från Statskyrkans Presterskap, blifver dock alltmer knnbar, ju mera separatistiska rörelser 

inom denna äfven kunna vilja sträfva till afskiljda andaktsöfningar och bildandet af särskilda församlingar. 

3) Rikets folkmängd den 31 December 1855, efter härader, tingslag, dom
sagor och fögderier inom hvarje län. 

(Tabellserien N:o 6: 1—24.) 

För de källor, som till denna tabellseries utarbetande blifvit begagnade, är hufvudsaklig redogörelse 

redan ofvan, sidorna 5 och 6, lemnad*). Jag utbeder mig blott få tillägga, att , sedan anordningen i typo

grafiskt hänseende visat sig medgifva utrymme för uppgift rörande tingsställenas läge, namn och antal, jag 

*) Oberäknade flera ofullständiga svar å f. d. Tabell-Kommissionens Cirkulärbref af d. 24 April 1858, rörande kyrkosocknarnes hemmantal 
och styckning mellan andra administrativa områden, hafva sådana helt och hållet uteblifvit från Pastorsembetena i Solna, Skeda, Lan-
deryd, Wist, Östra Skrukeby, Ljung, Herrestad, Dagsberg, Styrestad, Qvillinge, Borg och Löth, Östra Stenby, Tåby, Söderköping, 
Hellestad, Loftahammar, Odensvi, Gamleby, Gladhammar, Hovn", Sund, Wimla, Ekcsjfi, Höreda, Hult, Ingatorp, Flo, Eker, Särna, 
Bunkeflod, Hy by, Brågarp, Ströö, Woinb, liaus, Ausås, Brönnestad, Ousby, Christianstad, Oppmanna, Skön, Hammcrdal, Fölinge och 
Brunflo. Felaktig brefadress kan i åtskilliga fall vara antaglig orsak härtill, i andra fall det missförstånd, att uppgift endast skulle 
hafva behöft lemnas för delade kyrkosocknar, till hvilken klass de under ofvannämnda pastorater lydande socknar antagligen ej höra. 
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så mycket mindre trott mig böra förbigå en sådan uppgift, som den har ett visst samband ined frågan om 

tillvägabringandet af en ändamålsenligare administrativ indelning af riket. Jag anhöll alltså, genom Cirkulär-

bref till samtlige Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, af d. 20 Aug. 1858, om upplysning i ofvannämnda 

hänseenden, och har i första kolumnen å ifrågavarande tabellserie meddelat innehållet af de ankomna svaren, 

hvilka dock icke alltid upplyst allt hvad som var begärdt. 

I afseende på det särskilda syftemålet med tabcllserien N:o 6, att nemligen, jemte uppgift om folk

mängden, äfven lemna redogörelse för den administrativa indelningens oregelbundenhet, kunde för åskådlig

görandet af denna senare väljas 2:ne sätt, medelst kyrkosocknens fördelning antingen efter dess territorium, eller 

efter dess folkmängd. Det förstnämnda sättet skulle fordra, att jag kunnat erhålla tillförlitlig uppgift för hvarje 

kyrkosocken i riket, vare sig om dess areal i qvadratmil eller tunnland eller om dess hemmantal. Den brist, 

som i detta hänseende tydligen ådagalagts af de i ämnet infordrade uppgifterna, har alltså för närvarande 

gjort detta sätt oanvändbart. Den af Presterskapet, i sist afgifna femårstabeller, lemnade och i tabellserien 

N:o 1 af denna underd, berättelse meddelade uppgiften om hvarje kyrkosockens folkmängd gaf mig deremot 

en säker utgångspunkt för kontrollerandet af de infordrade uppgifterna om folkrikheten uti hvarje särskild 

del af styckad kyrkosocken. I följd häraf har den ifrågavarande oregelbundenheten blifvit åskådliggjord genom 

de i texten till tabellserien N:o 6 utförde bråkdelar af hela kyrkosocknens vid 1855 års slut uppgifna folk

mängd. Deremot har redogörelsen för det hemmantal, som uppgifvits tillhöra hvarje särskild kyrkosocknedel, 

upptagits i de såsom anmärkningar till denna tabellserie fogade noterna. 

Det kunde visserligen hafva varit önskvärdt, att jemväl erhålla upplysning om ett slag af oregelbun

denhet, som endast här och der i anmärkningarne finnes vidrördt, nemligen det, att inom samma härad eller 

tingslag hemman och lägenheter, som i kyrkligt hänseende tillhöra en socken, deremot i jordebok och annat 

administrativt hänseende räknas till en annan socken, äfvensom att hemman tillhörande en kyrkosocken kunna 

vara belägne helt och hållet inom gränserna för en annan. Imellertid skulle en undersökning, nu jemväl ut

sträckt till dessa förhållanden, hafva alltför mycket ökat de svårigheter, med hvilka den här lemnade redo

görelsen redan varit förknippad, hvarföre jag blott velat härmed antyda, att tabellserien N:o 6 långt ifrån 

omfattar hela antalet af oregelbundenheter i rikets administrativa indelning. 

Det sätt, hvarpå kyrkosocknarnes styckning här blifvit åskådliggjord, har gjort till en nödvändighet att 

utsträcka begreppet kyrkosocken till det territoriela område, hvars innevånare upptagas i samma kyrkoböcker 

och företrädesvis i samma husförhörslängd, och sålunda af Presterskapet gemensamt å socknetabell redovisas. 

Nåo-ra få fall, der en del af personalen i en viss kyrkosocken har laglig rättighet att begagna en nästgrän

sande kyrkosockens sig närmare belägna kyrka, och i följd deraf jemväl i denna kyrkas böcker inskrifves, 

vålla alltså, särdeles i de norra länen, att kyrkosocknar här blifvit såsom styckade upptagne, i följd af denna 

s. k. kyrkorätt, utan att måhända kunna under denna klass hänföras från rent territoriel synpunkt. Då stun

dom kapellförsamlingar jemväl äro delade mellan härader, tingslag m. m., har dessas uppräknande ej kunnat 

underlåtas, hvarförutan den nödvändiga kontrollen, att länsfolkmängdssummorna i denna serie skulle öfverens-

stämma med dem i första tabellserien, ej heller tillåtit uteslutande af sådana bruks-, fångförsamlingar o. d., 

för hvilka särskilda folkmängds-uppgifter ingått, ehuru dessa församlingar naturligtvis ej äro hänförliga under 

benämningen kyrkosocken. 

Mot den valda ordningsföljden för uppräknandet af tingslagen kunna grundade anmärkningar framstäl

las, och sådana hafva äfven från några Landshöfdingeembeten meddelats. Min afsigt att, medelst de här 

meddelade folkmängds-uppgifterna, jemväl bereda tillfälle att, med H. Exc. Hr Justitie Stats-Ministerns berät

telse om Civila rättegångsärendena och brottmålen lagd vid sidan, bedöma brottens relativa antal m. m., har 

bestämt mig, att så väl i afseende på ordningsföljd, som benämning af tingslagen, begagna denna berättelses 

uppställning. Domsagor och fögderier äro i allmänhet upptagne under de ofta vidlyftiga benämningarne i Stats

kalendern, stuudom efter de kortare, som af Landshöfdingeembetena i deras uppgifter begagnats. 
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•h Hvad nu först beträffar antal och folkmängd af härader och fögderier, så lemnar nedanstående tabell 

- Litt. N en Öfversigt häröfver, länsvis. Visserligen förekommer i flera uppgifter från de norra länen benäm-

r ningen härad använd på tingslag bestående af en och annan af dervarande större kyrkosocknar, men då den 

gamla häradsindelningen, söderifrån räknadt, upphör vid gränserna för Gefleborgs och Stora Kopparbergs län, 

eller i det närmaste vid Dalelfven, med undantag för det enda eller Folkare härad i sistnämnde län, så är i öfver

sigten ingen häradsindelning upptagen för de norr om nämnde gräns belägna län. Häradernas antal i de 18 

länen söder om denna gräns utgör 225, det norr om belägna Folkare härad då ej räknadt. Häradernas antal 

inom hvarje län rättar sig ingalunda efter länets areal. Hallands, Malmöhus, Götheborgs och Bohus, Upsala, 

Södermanlands, Westmanlands, Christianstads, Stockholms och Örebro län förete sålunda en mångtalighet af 

härader, som ej står i förhållande till arealen, hvarken inom öfrige län, eller inom de nu uppräknade sins 

emellan jemförde, och ej heller har sin förklaringsgrund uti befolkningens relativa täthet. Deremot skönjes 
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mängd. 
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Litt. N. Öfversigt öfver häradernas och fögderiernas antal och folkmängd den 31 Dec. 1855, länsvis. 
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till en stor del inflytelsen af det ursprungliga sättet, hvarpå häradsindelningen uppstått, deruti att den 

äldsta bygden särdeles utmärker sig för mindre häradsområden. I sammanhang härmed står ock till en del 

den stora skilnaden i rikets häradsfolkmängd, mellan 52.966, Wadsbo härad i Skaraborgs län, och 2,037, Östra 

Hisings i Götheborgs och Bohus län, hvilken skilnad äfven inom många län återkommer. De län, som i all

mänhet hafva de folkrikaste häraderna, äro Kronobergs, Blekinge och Gottlands, alla i medeltal med öfver 

20,000 innevånare. Minst folkrika äro i medeltal häraderna inom Stockholms, Upsala, Westmanlands, Göthe

borgs och Bohus, Örebro och Östergöthlands län, alla i medeltal med mer och mindre under 10,000 inne

vånare. Häradsfolkmängdens medeltal i 18 län utgör 12,023. 

Fögderierna, i hela riket 111 till antalet, förete ej heller länsvis något bestämdt förhållande till arealen, 

men visa mindre stor skilnad i folkmängdsbeloppet än häraderna. Det största i riket är Luggude, Rönnebergs 

och Onsjö häraders i Malmöhus län med 62,357, det minsta Herjeådalens med 6,939 innevånare. De folk

rikaste fögderierna förekomma i allmänhet inom Christianstads, Malmöhus, Wermlands, Blekinge och Elfsborgs 

län, alla i medeltal med öfver 40,000 innevånare; de minsta i Upsala, Westmanlands, Jemtlands och Stock

holms län med medelfolkmängd understigande 20,000. Fögderifolkmängdens medeltal för hela riket är 29,378. 

Då i öfriga län häraderna i allmänhet mera odelade ingå i fögderierna, äro deremot i Hallands län flera af 

dem så styckade, att för detta län, å öfversigten Litt. N, ej kunnat utföras maximum och minimum af hära

der, som i fögderierna ingå. 

Antal och folkmängd af tingslag och domsagor äro åskådliggjorda i öfversigten Litt. O å följ. sida. Tings

lagen utgöra i hela riket 318, med stora skiljaktigheter i antal länen emellan, antingen man afser dessas areal 

eller folkmängd. Största tingslaget i riket är Södra Möre härads i Calmar län med 38,103 innevånare, det ('i 

minsta Thorsångs i Kopparbergs län med blott 1,012 innevånare. I allmänhet äro tingslagen störst uti Kro

nobergs, Blekinge och Gottlands län med i medeltal öfver 20,000 innevånare, minst deremot i Jemtlands, 

Norrbottens, Upsala, Wester-Norrlands och Stockholms län, med i medeltal under 6000 innevånare i hvarje. 

Tingslagsfolkmängdens medeltal för hela riket utgör 10,255. 

Domsagorna, i hela riket utgörande efter nyaste reglering till antalet 100, tyckas lika litet som de för

utgångne indelningarne stå i något bestämdt förhållande till de särskilda länens areal och folkmängd. Minsta 

skiljaktigheten mellan folkmängdens maximum: 70,626, i Konungadömets domsaga af Södermanlands län, och 

dess minimum: 14,749, i Ljunits och Herrestads häraders domsaga af Malmöhus län, träffas dock inom dom

sagoindelningen. Störst äro i allmänhet domsagorna inom Södermanlands, Kronobergs och Christianstads län, 

med öfver 40,000 innevånare i medeltal, minst inom Gottlands, Westmanlands, Blekinge och Stockholms län, 

med mindre än 23,000 innevånare i medeltal. Medeltalet af domsagofolkmängden för hela riket utgör 32,609. 

Orsaken hvarföre tingslagens antal inom domsagorna ej kunnat å öfversigten Litt. O utföras för Westerbot

tens och Norrbottens län särskiljde bör här ej lemnas oanmärkt, nemligen den, att Westerbottens läns norra 

Domsaga är fördelad emellan båda länen. 

Beträffande antalet egna tingshus, för hela riket utgörande 191, förete länen särdeles stora olikheter sins- E 

emellan. Det vill synas, som skulle det i allmänhet ej hafva legat kommunerna särdeles om hjertat att skaffa 

sig egna fasta samlingslokaler för rättsangelägenheters utförande och dithörande handlingars förvarande. Vida 

rikare äro kommunerna på egne byggnader för kyrkligt och undervisnings-ändamål. 

Bland rikets administrativa indelningar synes, enligt historiens intyg, den uti härader vara den äldsta,o 

såsom utgången från sjelfva den Germaniska folkstammens krigiska författning. Af en ordning i striden efter ad 

100, hundradi eller här (eller efter 10 tolfter på hundradet: 120), hvaraf namnen hundari i Svealand och d 

härad i Göthaland, uppstod, såsom Geyer yttrar, ett förbund till gemensamt skydd äfven i friden, en på för

drag grundad administrativ och judiciel samhällighet, liksom slägten var den på naturen grundade och första. 

Den ursprungliga personliga indelningen och benämningen synes, efter fast bosättning, hafva öfvergått på det 

territoriela område, som af hvarje här eller hundari blifvit koloniseradt. Antagligt är väl ock, att de be-
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stämda gränserna för häradet först småningom utbildat sig, dels i mån af ett fortgående besittningstagande, 

intill dess området för grannars kolonisation uppnåddes, dels ock på grund af sjelfva naturbeskaffenheten. På 

samma sätt torde ock vidsträckta obygder länge hafva utgjort breda gränsbälten mellan landskaperna, som 

bildats af häradsföreningar. Efter Kristendomens införande synas de kyrkliga afdelningarna, kyrkosocknar, äfven, 

åtminstone till en del, hafva stått i ett bestämdt territorielt förhållande till häradet, då, enligt Nordström 

(Svenska Samhällsförfattningens historia), häraderna fordom skola hafva haft en hufvudkyrka, häradskyrka, tro

ligen i närheten af tingsplatsen, och hvarje s. k. tolft, eller tolftedel af häradet, jemväl erhållit sin särskilda 

kyrka och bildat en egen socken eller församling, så att kyrkosocknen ursprungligen utgjort ^ af häradet 

och 3 kyrkosocknar en s. k. fjerding. Ur härads-indelningen har, åtminstone till stor del, utbildat sig fördel

ningen i tingslag och domsagor samt fögderier. Läns-indelningen, som nu undanträngt den i landskap, är, 

såsom den nyaste och mest konventionela, äfven den minst öfverensstämmande med natur- och ursprungliga 

Litt. O. Öfversigt öfver tingslagens och domsagornas antal och folkmängd den 31 Dec. 1855, länsvis. 
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stamförhållanden. I den ecklesiastika indelningen torde väl stift och kyrkosocken i viss mån kunna göra 
hvarandra åldern stridig. 

Att börja med det minsta territoriela området, kyrkosocknen, hvilken i kommunalt hänseende utgör den Delade kyrko-
socknar. 

afdelning, som eger mesta lif, samband och verksamhet, så äro, enligt den nyaste indelning, som specificeras 
i noterna till tabellserien N:o 6, och med hänsigt jemväl till delning under lands- och stadsrätt, för det när
varande i hela riket: 

Jag tillåter mig här jemväl sammanföra namnen på de mellan län delade 57 kyrkosocknarne, nemligen: 
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Endast 2 läin på Sveriges fastland äro alltså befriade från den oregelbundenheten, att blott en del af 

kyrkosoeken i dem ingår, och dessa län äro Stockholms och Norrbottens. Möjligen kunna ett par af de här 

uppräknade soeknarne, om hvilka myndigheterna afgifvit stridiga uppgifter, komma att vid förnyad undersök

ning befinnas odelade, möjligen kunna ock då nya tillkomma. 

Uti den specifika förteckning öfver de mellan län delade kyrkosocknarna, hvilken af f. d. Tabell-

Kommissionens Sekreterare. Hofmarskalken och Kommendören Leyonmarck, blifvit upprättad och i Kongl. Ve

tenskaps-Akademiens Handlingar, för året 1845, offentliggjord, upptagas endast de uti ofvanstående namnlista 

med en stjerna utmärkta soeknarne, till ett antal af 35. Den af mig nu anställda undersökning har ökat 

antalet till 57. Endast under iakttagande af det föreskrifna vilkoret, att särskild tabell skall afgifvas för 

hvarje särskild länsdel af styckad kyrkosocken, är det möjligt, att erhålla en riktig folkmängdens fördelning 

emellan länen, och att kontrollera, att ur hela rikets folkmängd ej må hafva blifvit utesluten någon del af 

en kyrkosocken. Det visar sig ock, i Tabellserien N:o G, att folkmängden för flera län måst ändras, i följd 

af de särskilda uppgifter, som nu infordrats med anledning deraf, att så stort antal tabeller uteblifvit för 
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styckade kyrkosocknar. Detta uppdagade förhållande har gjort till min pligt att hos vederbörande Domkapitel 

anmäla bristerna, och anhålla om fullständigt antal tabeller från och med året 1856, för att, så vidt ske kan, 

från och med innevarande qvinqvenniets början kunna tillvägabringa alla nödiga rättelser. I sammanhang här

med bör jag jemväl i underdånighet anmäla, hurusom hela den sammanräkning af 1856 års nativitets- och mor-

talitetstabeller, hvilken längesedan afslutats, måste omgöras efter inhändigandet af de saknade parcelltabeller

na. Häruti ligger orsaken, hvarföre det underdåniga Generalsammandrag öfver 1856 års nativitet och mortali

tet, hvilket jemväl redan för längre tid sedan blifvit utarbetadt, ej ansetts förtjent att för Eders Kongl. Majrt 

framläggas, såsom i flera delar afvikande från hvad jag motser blifva resultatet af de väntade fullständigare 

uppgifterna. En naturlig följd häraf är ock, att sammandraget af årstabellerna jemväl för året 1857 t. v. 

endast kan och bör verkställas för de län, på hvilka ännu bristande tabeller öfver kyrkosockneparceller ej 

kunna hafva någon inverkan. 

Utan beräkning af den styckning mellan olika civila myndigheter, som så ofta förekommer, i följd deraf, 

att både stads- och landsförsamlingar ingå i ett och samma pastorat, äro, efter nyaste förändringar, rikets 

pastorater på följande sätt delade, nemligen: 

Af 225 härader (inclusive bergs- och skeppslag) inom 18 af rikets län sammanfalla endast 70 med odelade 

kyrkosocknegränser, hvaremot 155 härader inom sig upptaga större eller mindre antal delar af styckade kyrko

socknar, och ett af dessa, Lekebergs i Örebro län, är helt och hållet sammansatt af 7 kyrkosocknedelar, och 

innehåller inom sitt område icke ens någon kyrka. Häradsområdet enligt jordeboken visar sig åter i allmän

het bestående af odelade socknar, hvilket förhållande är tillvägabragt dels derigenom, att den minsta delen af 

styckad kyrkosocken der är upptagen och inräknad under någon annan sockens eller större socknedels namn, 

dels ock att en sådan kyrkosocknedel erhållit ett annat namn eller tilläggen »Skate», »Fjerding», »Rote» o. d. 

En följd häraf är, så väl att ett och samma namn för kyrko- och jordebokssocken kan hafva mycket olika 

territoriel betydelse, som ock att ett enda namn af kyrkosocken kan motsvara 2 oliknämniga jordebokseock-

nar och tvertom. 

Af rikets 318 tingslag sammanfalla endast 135 fullständigt med kyrkosocknegränser, hvaremot uti 183 

af dem ingår större eller mindre antal delar af styckade kyrkosocknar. 

Af rikets 100 domsagor sammanfalla endast 15 med kyrkosocknegränser, hvaremot uti 85 af dem ingå, 

till större eller mindre antal, delar af styckade kyrkosocknar. 

Af rikets 111 fögderier sammanfalla endast 23 med kyrkosocknegränser, hvaremot uti 88 af dem ingå, 

till större eller mindre antal, delar af styckade kyrkosocknar. 
6 
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I afseende på förhållandet mellan härader och tingslag, så äro dessa, på sätt öfversigterna Litt. N och O 

jemväl utvisa, till områden, antal och folkmängd, med hvarandra öfverensstämmande i Stockholms, Söder

manlands, Kronobergs, Gottlands, Blekinge, Christianstads, Malmöhus, Hallands, Elfsborgs, Örebro och West-

manlands län. Deremot äro Finsponga läns och Hammarkinds härader i Ostergötlands län, Tjusts härad i 

Calinar län, samt Fryksdals och Elfdals härader i Wermlands län delade, hvartdera på 2 tingslag; örbyhus 

och Olands härader i llpsala län samt Wartofta härad i Skaraborgs län delade, hvartdera på 3 tingslag, och 

Wadsbo härad i samma län på 4 tingslag. A andra sidan äro till ett tingslag ej sällan förenade 2—4 härader. 

Såsom oregelbundenheter förtjena anmärkas, att i Södermanlands län Arja socken och hälften af Streng

näs landsförsamling tillhöra Selebo tingslag, men Åkers härad; att i Jönköpings län Bondstorps, Asenhöga 

och Källerö kyrkosocknar odelade tillhöra Mo tingslag, hvaremot hela Källerö socken och efter folkmängd 

räknadt A af Asenhöga socken höra till Westbo härad, t j af Bondstorps socken och ^j af Asenhöga socken 

höra till östbo härad och blott & af Bondstorp till Mo härad, och att i Westmanlands län Norrby och Tärna 

socknar tillhöra Simtuna tingslag men Öfver-Tjurbo härad. 

Från det allmänna förhållandet att fögderierna sammanfalla med häradsgränserna finnas följande undan

tag, nemligen i Upsala län: att Trögds härad är fördeladt mellan l:sta och 2:dra fögderierna; i Hallands län: 

att Faurås härad är fördeladt mellan Halmstads och Warbergs fögderier, Wiske härad mellan Warbergs och 

Fjäre fögderier, och Halmstads härad mellan Laholms och Halmstads fögderier; i Wermlands län: att Fryks

dals härads öfre tingslag tillhör Norr-Sysslets, men dess nedre tingslag V ester-Sysslets fögderi; samt i West

manlands län: att Simtuna härad är deladt mellan Salbergs och Wäsby fögderier. 

Domsagor och fögderier instämma med hvarandra till gränser endast i följande 6 län, nemligen Gott

lands, Christianstads, Götheborgs och Bohus, Skaraborgs, Örebro och Wester-Norrlands län. 

Slutligen bör i afseende på förhållandet mellan domsagor och län anmärkas, att Westerbottens Norra 

domsaga innefattar ett tingslag af Westerbottens samt 2 af Norrbottens län. 

Om än åtskilliga af här anmärkta oregelbundenheter kunna hafva sin grund i sådana lokala förhållan

den, att de för innevånarne medföra fördel i stället för olägenhet, synes det icke lida något tvifvel, att ju 

icke olägenheterna i allmänhet och med hänsigt till hela riket äro ojemförligt öfvervägande, så väl för sjelfva 

innevånarne uti de oregelbundet fördelade områdena, som för alla de embets- och tjenstemän samt myndig

heter, som med dern hafva att göra. En närmare utveckling af dessa olägenheter kan ej utgöra föremål för 

denna underdåniga berättelse; men möjligheten att bearbeta den officiela Statistiken med den fullständighet, 

tillförlitlighet och skyndsamhet som böra eftersträfvas, är så väsentligt beroende af enkelhet och regelbunden

het i landets administrativa indelning, att det nya Statistiska embetsverket skulle hafva förbisett ett bland de 

främsta vilkoren för en framgångsfull verksamhet, derest det ej påkallat uppmärksamhet på detta för dess arbete 

så störande förhållande. Jag vågar till och med uttala den öfvertygelse, att blotta insamlandet, kontrolle

randet och ändamålsenliga grupperandet af de statistiska iakttagelser, som böra tillvägabringas, om än icke 

omöjligt äfven under närvarande oregelbundna indelning, dock för både lokalrnyndigheterna och Statistiska 

Centralbyrån måste blifva förenadt med en tidsuppoffring och ett arbete, som i längden torde komma att 

kosta Staten mera än hvad som kunde vara behöfligt för att tillvägabringa en förändring, åtminstone af de 

mest störande oregelbundenheterna i närvarande indelningen af riket. 

4) Alfabetisk förteckning öfver socknar, församlingar och, kapeller. 

Sedan denna underdåniga berättelse till en stor del blifvit egnad åt åskådliggörandet af oregelbunden

heten i rikets nuvarande administrativa indelning, borde jag ej lemna ur sigte sättet att underlätta dess be

gagnande för upplysningars vinnande. I sådant ändamål har den alfabetiskt ordnade förteckningen öfver sock-
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nar, församlingar och kapeller blifvit tillagd. Denna förteckning hänvisar till hvarje särskild tabellserie allt 

eftersom upplysning önskas om socknen eller församlingen ensamt för sig betraktad, jemte dess nativitet och 

mortalitet m. ni. (Tabellserien N:o 1), eller om socknens plats inom pastorats-, prosteri- och stiftsindelningen 

(Tabellserien N:o 3), eller om dess plats inom den kamerala och judiciela indelningen (Tabellserien N:o 6). 

"Vid förteckningens utarbetande har jemte andra källor äfven begagnats 1825 års jordebok. Vid namnen å 

de socknar, hvilka enligt tabelluppgifter och ecklesiastikmatriklar ej synas vara såsom kyrkosocknar betrak

tade, men likväl i nämnde jordebok finnas upptagna, har ordet »jordebokssocken» blifvit tillagdt. Likaså har 

ordet »kyrkosocken» blifvit tillagdt sådane benämningar, hvilka företrädesvis eller uteslutande synas i kyrkligt 

hänseende använda. Då förteckningen egentligen afser återfinnandet af de i berättelsen upptagne namn, gör 

den ej anspråk på en större fullständighet, än att bland mängden af äldre benämningar innehålla alla, som 

ännu qvarstå i 1825 års jordebok. 

I afseende på namnens skrifsätt och stafning har i berättelsens särskilda afdelningar den regel blifvit 

följd, att stafningen rättats efter den myndighet, hvars uppgift begagnats. Genom de många skiljaktigheterna 

framträder sålunda det sväfvande och obestämda i nu brukliga stafningssättet. Att afgöra hvilketdera sätt 

företrädesvis bör vara det officiela, har jag trott böra blifva föremål för en framtida särskild undersökning 

efter inhemtade upplysningar från alla vederbörande, och torde just den nu tryckta förteckningen kunna blifva 

en lämplig utgångspunkt för sådana upplysningars vinnande. I denna förteckning förekommer nemligen en 

vida större mångfald af stafningssätt, än i sjelfva berättelsen, emedan för ett lättadt uppsökande af namnen 

en mängd äfven obetydliga varianter, hvilka i specialjordeböckerna m. fl. handlingar förefinnas, ej ansetts böra 

uteslutas. De svårigheter, som äro förenade med utarbetandet af alfabetiska förteckningar af den beskaffenhet 

och vidlyftighet som denna, torde, särdeles under en brådskande tryckning, få gälla såsom någon ursägt för 

de brister, som vid dess begagnande och granskning torde uppdagas. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä k t i g s t e A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s Kongl . Maj: ts 

underdånigste och tropligtigate 

tjenare och undersåte 

F R . T B . B E R G . 

Stockholm den 17 Februari 1859. 
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1) Stockholms Län — i Upsala och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 1) Stockholms län - i Upsala och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 1) Stockholms län — i Upsala och Strengnäs stift. 
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2) Upsala Län — i Upsala stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje lån. 2) Upsala län — i Upsala stift. 

2) 
U

p
sa

la
 

L
än 

—
 i Upsala stift. 

F
orts. af 

T
ab. N

:o 1. 
v 



3) Södermanlands Län — i Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. S) Södermanlands län — i Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 3) Södermanlands län — i Strengnäs stift. V
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4) Östergöthlands Län — i Linköpings och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o l. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 4) Östergöthlands Län — i Linköpings och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 4) Östergöthlands Län — i Linköpings och Strengnäs stift. 
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5) Jönköpings Län — i Wexiö, Linköpings och Skara stift 
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Forsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 5) Jönköpings län — i Wexiö, Linköpings och Skara stift. 
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6) Kronobergs Län — i Wexiö och Calmar stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 6) Kronobergs län — i Wexiö och Calmar stift. 

Forts. af 
Tab. 

N
:o 

1. 
6) 

K
ro

n
o

b
e
rg

s 
Län 

—
 

i W
exiö och C

alm
ar stift. 

X
IX

 



Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 6) Kronobergs län — i Wexiö och Calmar stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 7) Calmar län — i Calmar, Linköpings och Wexiö stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 10) Christianstads Län — i Lunds stift. 

Forts. af 
T

a
b

. 
N

:o
 

1
. 

l0
) 

C
h

ristia
n

sta
d

s L
ä

n
 —

 i Lunds stift. 
X

X
IX
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 11) Malmöhus län — i Lunds stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikett folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 12) Hallands län — i Götheborgs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 12) Hallands län — i Götheborgs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 13) Götheborgs och Bohus län — i Götheborgs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 14) Elfsborgs Län — i Skara, Götheborgs och Carlstads stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 14) Elfsborgs län — i Skara, Götheborgs och Carlstads stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec 1855 — socknevis inom hvarje län. 16) Wermlands län — i Carlstads stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 17) Örebro län — i Strengnäs, Westerås, Carlstadls och Linköpings stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 18) Westmanlands lån — i Westerås, Upsala och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje lån. 18) Westmanlands Län — i Westerås, Upsala och Strengnäs stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 19) Stora Kopparbergs län — i Westerås och Upsala stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje lån. 20) Gefleborgs län — i Upsala stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1835 — socknevis inom hvarje län. 21) Wester-Norrlands län — i Hernösands stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec 1855 — socknevis inom hvarje Län. 22) Jemtlands län — I Hernösands och Upsala stift. 
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Fortsättning af Tab. N:o 1. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 — socknevis inom hvarje län. 25) Stockholms stads Öfver-Ståthållareskap — med 2:ne Consistorier, 
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Tab. N:o 2. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855 EFTER KÖN, ALDER OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MAT
LAG, SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1851 MED 1855, INOM HVARJE LÄN. 

General-Sammandrag af föregående länstabeller N:is 1—25. 
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Fortsättning af Tab. N:o 2. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1855 efter kön etc. — inom hvarje län. General-Sammandrag af föregående lånstabeller. 
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LXXIX 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms, delar af Westmanlands, 
Stora Kopparbergs och Jemtlands län. 



LXXX 

Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms, delar af Westmanlands, 
Stora Kopparbergs och Jemtlands län. 



LXXXI 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms, delar af Westmanlands, 
Stora Kopparbergs och Jemtlands län. 



LXXXII 

Tab. N:O 3 . 
RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergöthlands län (utom Qvarsebo socken), större delar af Calmar och Jönköpings 
län, samt en mindre del af Örebro län. 



LXXXIII 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergöthlands län (utom Qvarsebo socken), större delar af Calmar och Jönköpings 
län, samt en mindre del af Örebro län. 



LXXXIV 

Fortsättning af Tab. N:o 3 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergöthlands län (utom Qvarsebo socken), större delar af Calmar och Jönköpings 
län, samt en mindre del af Örebro län. 



LXXXV 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3 ) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfsborgs och en mindre af Jönköpings län. 



LXXXVI 
fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfsborgs och en mindre af Jönköpings län. 



LXXXVII 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfeborgs och en mindre af Jönköpings län. 



LXXXVIII 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

4) Strengnäs Stift, omfattande hela Södermanlands län, större delar af Örebro och Stockholms län, samt mindre 
delar af Westmanlands och Östergöthlands län. 



LXXXIX 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

4) Strengnäs Stift, omfattande hela Södermanlands län, större delar af Örebro och Stockholms län, samt mindre 
delar af Westmanlands och Östergöthlands län. 
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xc 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

5) Westerås Stift, omfattande nästan hela Stora Kopparbergs län, större delen af Westmanlands och en 
mindre af Örebro län. 



XCI 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

5) Westerås Stift, omfattande nästan hela Stora Kopparbergs län, större delen af Westmanlands och en 
mindre af Örebro län. 



XCII 

Tab. N:o 3 . 
RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

6) Wexiö Stift, omfattande Kronobergs län (med undantag af Wissefjerda socknedel), större delen af Jönköpings och 

en liten del af Calmar län. 



XCIII 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

6 ) Wexiö Stift, omfattande Kronobergs län (med undantag af Wissefjerda socknedel), större delen af Jönköpings och 
en liten del af Calmar län. 



XCIV 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads och Blekinge län. 



xcv 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads och Blekinge län. 



XCVI 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads och Blekinge län. 



XCVII 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7 ) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads och Blekinge län. 



XCVIII 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

8) Götheborgs Stift, omfattande hela Götheborgs och Bohus län, hela Hallands län och 9 härader af Elfsborgs län. 



XCIX 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

8) Götheborgs Stift, omfattande hela Götheborgs och Bohus län, hela Hallands län och 9 härader af Elfsborgs län. 



c 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

9 ) Calmar Stift, omfattande största delen af Calmar län och en liten del af Kronobergs län. 



CI 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1 0 ) Carlstads Stift, omfattande Wermlands samt delar af Elfsborgs och Örebro län. 



CII 

T a b . N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

11) Hernösands Stift, omfattande hela Wester-Norrlands, Westerbottens och Norrbottens samt nästan hela Jemtlands län. 



CIII 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

11) Hernösands Stift, omfattande hela Wester-Norrlands, Westerbottens och Norrbottens samt nästan hela Jemtlands län. 



CIV 

Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

12) Wisby Stift, omfattande hela Gottlands lån. 



RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

13) Stockholms Stads Consistorier. 

T a b . N:o 3 . CV 



CVI 
Fortsättning af Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

13) Stockholms Stads Consistorier. 



T a b . N:o 4 . RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855 EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET 

VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1851 MED 1855, SAMT TERRITORIELA PASTORATER, 

KYRKOR OCH KAPELLER, INOM HVARJE STIFT. 

General-Sammandrag af föregående Tabellserier N:is 1 och 3. 
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Tab . N:o 5 . I RIKET BOSATTE UTLÄNDNINGAR OCH MOSAISKE TROSBEKÄNNARE, INRÄKNADE UTI 

STIFTS-FOLKMÄNGDEN Å FÖREGÅENDE TAB. N:o 4. 
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CIX 

Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1) Stockholms Län, utgörande östra delarne af Upland (Roslagen) och Södermanland (Södertörn). 



CX 
Fortsättning; af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1) Stockholms Län, utgörande östra delarne af Upland (Roslagen) och Södermanland (Södertörn). 



CXI 

Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

2 ) Upsala Län, utgörande medlersta delen af Upland. 



CXII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

2) Upsala Län, utgörande medlersta delen af Upland. 



CXIII 
Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

3) Södermanlands Län, utgörande vestra och största delen af landskapet Södermanland. 



CXIV 
Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

4 ) Östergöthlands Län, utgörande landskapet Östergöthland. 



cxv 
fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

4) Östergöthlands Län, utgörande landskapet Östergöthland. 



CXVI 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

4) Östergöthlands Län, utgörande landskapet Östergöthland. 



CXVII 

T a b . N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

5) Jönköpings Län, utgörande nordvestra delen af Småland. 



CXVIII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

5) Jönköpings Län, utgörande nordvestra delen af Småland. 



CXIX 

Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

6) Kronobergs Län, utgörande sydvestra delen af Småland. 



cxx 
Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

7 ) Calmar Län, utgörande östra delen af Småland. 



CXXI 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

7 ) Calmar Län, utgörande östra delen af Småland och Öland. 



CXXII 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

8 ) Gottlands Län, innefattande ön Gottland med Fårön och Gottska Sandön. 



CXXIII 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

9) Blekinge Län, innefattande hela landskapet Blekinge. 



CXXIV 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

10) (Christianstads län, omfattande nordöstra delen af Skåne. 



cxxv 
fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

10) Christianstads Län, omfattande nordöstra delen af Skåne. 



CXXVI 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

11) Malmöhus Län, omfattande sydvestra delen af Skåne. 



CXXVII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

11) Malmöhus Län, omfattande sydvestra delen af Skåne. 



CXXVIII 
fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

11) Malmöhus Län, omfattande sydvestra delen af Skåne. 



CXXIX 

Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

12) Hallands Län, innefattande hela Halland. 



cxxx 
Tab. IV:© 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

13) Götheborgs och Bohus Län, innefattande Bohus Län och en liten del af Westergöthland. 



CXXXI 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

13) Götheborgs och Bohus Län, innefattande Bohus Län och en liten del af Westergöthland. 



CXXXII 
T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

14) Elfsborgs Län, omfattande sydvestra delen af Westergöthland samt hela Dalsland. 



CXXXIII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1 4 ) Elfsborgs Län, omfattande sydvestra delen af Westergöthland samt hela Dalsland. 



CXXXIV 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

14) Elfsborgs Län, omfattande sydvestra delen af Westergöthland samt hela Dalsland. 



cxxxv 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1 5 ) Skaraborgs l ä n , innefattande nordöstra delen af Westergöthland. 



CXXXVI 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

15) Skaraborgs Län, innefattande nordöstra delen af Westergöthland. 



CXXXVII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

15) Skaraborgs Län, innefattande nordöstra delen af Westergöthland. 



CXXXVIII 
T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

16) Wermlands Län, omfattande nästan hela landskapet Wermland. 



CXXXIX 
T a b . N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

17) Örebro Län, innefattande hela landskapet Nerike, en större del af Westmanland samt mindre delar 
af Wermland och Östergöthland. 



CXL 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

17) Örebro Län, innefattande hela landskapet Nerike, en större del af Westmanland samt mindre delar 
af Wermland och Östergöthland. 



CXLI 

T a b . N:O 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 

OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

18) Westmanlands Län, innefattande östra delen af landskapet Westmanland, vestra delen af Upland 
och en mindre del af Södermanland. 



CXLII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

18) Westmanlands Län, innefattande östra delen af landskapet Westmanland, vestra delen af Upland 
och en mindre del af Södermanland. 



CXLIII 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1 9 ) Stora Kopparbergs Län, innefattande landskapet Dalarne. 



CXLIV 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

19) Stora Kopparbergs Län, innefattande landskapet Dalarne. 



CXLV 

Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

20) Gefleborgs Län, innefattande landskapen Gestrikland och Helsingland. 



CXLVI 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

21) Wester-Norrlands Län, innefattande hela landskapet Medelpad och större delen af Ångermanland. 



CXLVII 
Fortsättning af Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

21) Wester-Norrlands Län, innefattande hela landskapet Medelpad och större delen af Ångermanland. 



CXLVIII 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

22) Jemtlands Län, innefattande landskapen Jemtland och Herjeådalen. 



CXLIX 

T a b . N:o 6 . 
RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 

OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

2 3 ) Westerbottens Län, innefattande södra delen af landskapet Westerbotten, en mindre del af Ångermanland 
samt Åsele och Umeå Lappmarker. 



CL 

T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

24) Norrbottens Län, innefattande norra delen af landskapet Westerbotten, samt Piteå, Luleå och Torneå Lappmarker. 



CLI 

ALFABETISK FÖRTECKNING ÖFVER SOCKNAR, FÖRSAMLINGAR OCH KAPELLER. 

Då romerska siffror blifvit begagnade för pagineringen af tabellerna, borde denna förteckning, som först blifvit beslutad sedan 
större delen af tabellerna var tryckt, jemväl hafva lemnat hänvisning till namnens återfinnande med samma siffror. Imeller
tid har sådan hänvisning här nedan gifvits med arabiska siffror, dels af typografiska skäl, dels ock med hänsigt till den all
mänt förekommande, mindre vanan att med lätthet läsa romerska siffror. Den här nedan lemnade anvisningen på hvarje 
särskild tabellserie torde vara tillräcklig att förebygga de misstag, som skulle kunna uppstå, i följd deraf, att texten till denna 
underdåniga berättelse är paginerad med arabiska siffror. 

Abild — B e t t n a . 



CLII Bexheda — Bysta. 



B å l s ö - E k e b y b o r n a . C L I I I 



CLIV Eker — Foss. 



Foutskäl l — Gräsgård. 
CLV 



CLVI Gräsmark — Hellgona. 



H e l l u m — H å s s j ö . 
CLVII 



CLVIII H å s t a d - Kihl. 



Kihl — Lekaryd. C L I X 



CLX Lekeryd — Löfsta. 



Löfsta — N o r d i n g r å . C L X I 



C L X I I Nordmal ing — Qvistbro. 



Qvis tof ta - S:t N iko la i . CLXIII 



S:t Nikolai — Slöta. CLXIV 



Smedby - Sya. C L X V 



C L X V I Synnerby — Torstuna. 



Torup — Wallby. CLXV1I 



C L X V I I I Wallby - Wistorp. 



Witseltofta — Öfver-Kalix. CLXIX 



C L X X Öfver-Luleå — Öxnevalla. 



Upplysningar och rättelser, 
påkallade dels af för sent inkomna och stridiga uppgifter, dels af tryckfel. 

Tabellserien N:o 1, sid. I I . Färentuna härad bildar ej särskildt fögderi, utan är 
med Sollentuna och Wallentuna härader samt Danderyds 
skeppslag förenadt till ett fögderi. 

Rörande socknarne Wallentuna, Fresta (sid. I),o Herkulberga, 
Järlåsa (sid. IV), Strengnäs landsförsamling, Åker och Ärja 
(sid. VII), Björsätter, Vestra Husby (sid. X), Bäckebo, Christ-
valla (sid. XXI), Slättåkra (sid. XXXIX), Ytterby (sid. XLII), 
Broddarp (sid. XLVI), Björsäter (sid. LI), Edåsa, Broddetorp 
(sid. LII), Levene (sid. LV), Sundborn (sid. LXV), Hedesunda 
(sid. LXVII), Timrå (sid. LXIX), Anundsjö (sid. LXX), Matt¬ 
mar (sid. LXXI) och Bjurholm (sid. LXXIII), om hvilka alla 
tabellserien N:o 1 ej uppgifver, att de äro styckade mellan 
härader eller tingslag m. m., vinnes upplysning i tabellserien 
N:o 6. 

Rörande de i noter meddelade uppgifterna till socknarne Wår¬ 
frukyrka och Harbo (sid. V), Ulrika och Grebo (sid. XIII), 
Wisby landsförsamling (sid. XXV), Tryde (sid. XXXI), Lom
ma och Stödhaf (sid. XXXVIII), Hishult (sid. XLI), Hällstad, 
Möne, Torpa, Borgstena och Tämta (sid. L) samt Tysslinge 
(sid. LXI) är nödigt att jemföra med tabellserien N:o 6. 

Tabellserien N:o 3. I följd af ofvan anförde förhållanden bör anmärkas vid: 
Wallentuna pastorat (sid. LXXX), att det är deladt mellan 

2:ne härader och tingslag och 2 domsagor; vid 
Harbo pastorat (sid. LXXXI), att det ej blott är deladt mellan 

2:ne län, utan ock mellan 3 härader, tingslag, domsagor och 
fögderier; vid 

Ljungs pastorat (sid. LXXXII not. i), att det icke ingår i Fin¬ 
sponga läns härad och alltså endast är deladt mellan 2 dom
sagor; vid 

Eriksbergs pastorat (sid. LXXXVII), att det är deladt mellan 2 
län, härader, tingslag, domsagor och fögderier; vid 

Södertelje pastorat (sid. LXXXVIII not. o), att »Öknebo härad» 
utbytes mot »Öknebo tingslag»; vid 

Wintrosa pastorat (sid. LXXXIX), att noten u) jemföres med 
noten bb) sidan CXL; vid 

Sundborns pastorat (sid. XCI), att det är deladt mellan 2 
tingslag; vid 

Sevalla pastorat (sid. XCI), att, jemlikt tabellserien N:o 6, 
sidan CXLII, not. ä), pastoratet numera odeladt tillhör en 
domsaga och ett fögderi; vid 

Mälby pastorat (sid. XCVI), att det icke blott är deladt mel
lan 2 län, utan jemväl mellan 3 härader, tingslag, domsagor 
och fögderier; vid 

Hishults pastorat (sid. XCIX not. gg), att det icke blott är 
deladt mellan 2 stift och län, utan jemväl mellan 3 härader, 
tingslag, domsagor och fögderier; vid 

Åby pastorat (sid. C not b), att det genom 1858 åra indelning 
af domsagorna jemväl är deladt mellan 2 domsagor; vid 

Nätra pastorat och Hernösands stift (sid. CII och CIII), att 
kyrkornas antal ökas med 2 kapeller; vid 

Anundsjö pastorat (sid. CII), att det är deladt mellan Wester-
Norrlands och Westerbottens län; vid 

Sorsele pastorat (sid. CII not. i), att uppgiften om dess delning 
mellan 2 län utgår på grund af noten a) sid. CL; och vid 

Sköns pastorat (sid. CIII), att det är deladt mellan 2 tingslag. 

Tabellen N:o 4, (sid. CVII). Antalet kyrkor och kapeller bör, utom hvad an
märkningen uppgifver, ökas med 2 kapeller i Nätra pastorat 
af Hernösands stift och ett kapell (Tyngsjö) i Malungs pa
storat af Westerås stift. 

Tabellserien N:o 6. Sidan CIX anmärkes, att Danderyds skeppslag begagnar hyres¬ 
fritt tingslokalen vid Ensta. 

Såsom tryckfel anmärkes, att 

sid. VI Bärbo, sidan VII Lidstad, sidan XXIX Rebbelberga och sidan XXXVI Östra 
Espinge, såsom alla varande namn å annexer, bordt något indragas, samt si
dan XII Qvarsebo, såsom namn å moderförsamling, deremot framdragas; 

att af samma skäl namnen sidan CX Wada och Ösmo, sidan CXIII Halla, 
sidan CXVII Säby och sidan CXXVII Borrlunda bordt vara tryckte med 
kursiv stil, men deremot sidan CXIII Wadsbro och Westermo med icke 
kursiv stil. 

» XLIII sista raden och kolumnen äro hushållen uppgifne till 30,148, läs: 30,048, 
i följd hvaraf summan för hela länet sidan XLIV jemväl bör ändras från 
36,466 till 36,366. 

» LXXI och CIII står: Häggenäs läs: Häggenås. 
» LXXII not. a) står: Taxan läs: Täxan. 
» LXXXIV står: Hafsida läs: Hafrida. 

not. ll) böra orden: »2:ne fögderier och» utgå. 
» CIX står: Söderbg läs: Söderby. 
» » » Grönsta » Gränsta. 
» CX bör namnet Öfver-Järna flyttas framför Ytter-Järna. 
» CXXVII står: Wirkie läs: Wirke. 
» CXXX » Förlanda » Jörlanda. 
» CXXXVIII i Wisnums härad står: 8/21 af Nysund läs: 19/50 af Nysund. 
» CXXXIX i Lekebergs bergslag » 4/31 » » » 4/50 » » 
» » i Edsbergs härad » 27/31 » » » 27/ 50 » » 
» CXLIII står: Folkärna härad läs: Folkare härad. 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda administrativafördelningar
	Inledning
	A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda administrativafördelningar
	Utdrag af t. f. Chefens för Statistiska Central-Byrån underdån. skrifvelse den 17 Febr. 1859
	Innehåll
	A) Underdånig berättelse med tabeller
	Inledning, källor och allmänt innehåll m. m.
	Tab. Litt. A. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, af båda könen gemensamt (L'accroissement de la population par provinces, lex deux sexes réunis.)
	Tab. Litt. B. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, mankönet ensamt (L'accroissement de la population par provinces, hommes.)
	Tab. Litt. C. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, qvinkönet ensamt (L'accroissement de la population par provinces, femmes.)
	Tab. Litt. D. Procentiska folkmängds-tillväxten länsvis, 1816—1855, å landsbygden och i städerna, af hvarjesärskildt kön (L'accroissement de la population par provinces et par sexes, à la campagne et dans les villes.)
	Tab. Litt. E. Summariska folkmängden i hvar och en af rikets städer, 1805-1855 (Total de la population dans chacune des villes.)
	Tab. Litt. F. Procentiska folkmängds-tillväxten i hvar och en af rikets städer, efter folkmängds-tabeller och nativitets-öfverskott, samt sannolika in- och utflyttningarne  (L'accroissement de la population, selon les régistres et selon l'excès des naissances; les immigrations et émigrations,dans chacune des villes.)
	Tab. Litt. G. Sädesskördens förhållande länsvis, 1816—1855 (L'état des récoltes des blés, par provinces; ymnig = récolte abondante, god = bonne, ö. med. = au dessusde la moyenne, u. med. = au dessous, svag = pauvre, missv. = manquée.)
	Tab. Litt. H. Förhållandet mellan innevånare å landsbygd och i städer, länsvis (Proportion des habitans des villes sur 1000 habitans de la campagne, par provinces.)
	Tab. Litt. I. Territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, länsvis (Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par provinces.)
	Tab. Litt. K. Territoriela kyrkosocknarnes antal och folkmängd å landsbygden, stiftsvis (Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par évêchés.)
	Tab. Litt. L. Folkmängds-tillväxten inom kyrkosocknarne å landsbygden, 1851—1855, länsvis (L'accroissement de la population des paroisses, par provinces; maximum, minimum.)
	Tab. Litt. M. Pastoraternes antal, folkmängd och natur, samt kyrkornas antal och förhållande till folkmängden,stiftsvis (Nombre, population et nature des cures; nombre des églises et chapelles, avec leur proportion à la population,par évêchés.)
	Tab. Litt. N. Häradernas och fögderiernas antal och folkmängd den 31 Dec. 1855, länsvis (Nombre et population des arrondissements à la campagne, par provinces.)
	Tab. Litt. O. Tingslagens och domsagornas antal och folkmängd, jemte egna tingshusens antal den 31 December1855, länsvis (Nombre et population des juridictions à la campagne, par provinces.)

	B) Tabellbilagor till den underdån. berättelsen
	Tab. N:o 1. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, jemte matlag, samt vigde, födde och döde,socknevis inom hvarje län (Population par sexe, par âge et par état civil, nombre des ménages, mariages, naissances et décésdans chaque paroisse.)
	1) Stockholms län
	2) Upsala län
	3) Södermanlands län
	4) Östergöthlands län
	5) Jönköpings län
	6) Kronobergs län
	7) Calmar län
	8) Gottlands län
	9) Blekinge län
	10) Christianstads län
	11) Malmöhus län
	12) Hallands län
	13) Götheborgs och Bohus län
	14) Elfsborgs län
	15) Skaraborgs län
	16) Wermlands län 
	17) Örebro län
	18) Westmanlands län
	19) Stora Kopparbergs län
	20) Gefleborgs län
	21) Wester-Norrlands län
	22) Jemtlands län
	23) Westerbottens län
	24) Norrbottens län 
	25) Stockholms stad

	Tab. N:o 2. General-sammandrag af föregående tabellserie, länsvis (Résumé par provinces.)
	Tab. N:o 3. Folkmängden pastorats-, prosteri- och stiftsvis (Population par cures, prévôtés et évêchés.)
	1) Upsala Erkestift
	2) Linköpings stift
	3) Skara stift
	4) Strengnäs stift
	5) Westerås stift
	6) Wexiö stift
	7) Lunds stift
	8) Götheborgs stift
	9) Calmar stift
	10) Carlstads stift
	11) Hernösands stift
	12) Wisby stift
	13) Stockholms stads Konsistorier 

	Tab. N:o 4. General-sammandrag af föregående tabellserie, stiftsvis (Résumé par évêchés.)
	Tab. N:o 5. I riket bosatte Utländningar och Mosaiske trosbekännare, stiftsvis (Étrangers et Israélites par âge et par état civil.)
	Tab. N:o 6. Folkmängden efter härader, tingslag, domsagor och fögderier (Population par juridictions et arrondissements, à la campagne.)
	1) Stockholms län
	2) Upsala län
	3) Södermanlands län
	4) Östergöthlands län
	5) Jönköpings län
	6) Kronobergs län
	7) Calmar län
	8) Gottlands län
	9) Blekinge län
	10) Christianstads län
	11) Malmöhus län
	12) Hallands län
	13) Götheborgs och Bohus län
	14) Elfsborgs län
	15) Skaraborgs län
	16) Wermlands län
	17) Örebro län
	18) Westmanlands län
	19) Stora Kopparbergs län
	20) Gefleborgs län
	21) Wester-Norrlands län
	22) Jemtlands län
	23) Westerbottens län
	24) Norrbottens län


	C) Alfabetisk förteckning öfver socknar, församlingar och kapeller. (Liste des noms de paroisses.)

	Table des matières
	A) Rapport au Roi
	Tab. Litt. A. L'accroissement de la population par provinces, lex deux sexes réunis
	Tab. Litt. B. L'accroissement de la population par provinces, hommes
	Tab. Litt. C. L'accroissement de la population par provinces, femmes
	Tab. Litt. D. L'accroissement de la population par provinces et par sexes, à la campagne et dans les villes
	Tab. Litt. E. Total de la population dans chacune des villes
	Tab. Litt. F. L'accroissement de la population, selon les régistres et selon l'excès des naissances; les immigrations et émigrations,dans chacune des villes
	Tab. Litt. G. L'état des récoltes des blés, par provinces; ymnig = récolte abondante, god = bonne, ö. med. = au dessusde la moyenne, u. med. = au dessous, svag = pauvre, missv. = manquée
	Tab. Litt. H. Proportion des habitans des villes sur 1000 habitans de la campagne, par provinces
	Tab. Litt. I. Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par provinces
	Tab. Litt. K. Nombre et population des paroisses territorielles à la campagne, par évêchés
	Tab. Litt. L. L'accroissement de la population des paroisses, par provinces; maximum, minimum
	Tab. Litt. M. Nombre, population et nature des cures; nombre des églises et chapelles, avec leur proportion à la population,par évêchés
	Tab. Litt. N. Nombre et population des arrondissements à la campagne, par provinces
	Tab. Litt. O. Nombre et population des juridictions à la campagne, par provinces

	B) Tableaux annexés
	Tab. N:o 1. Population par sexe, par âge et par état civil, nombre des ménages, mariages, naissances et décésdans chaque paroisse
	Tab. N:o 2. Résumé par provinces
	Tab. N:o 3. Population par cures, prévôtés et évêchés
	Tab. N:o 4. Résumé par évêchés
	Tab. N:o 5. Étrangers et Israélites par âge et par état civil
	Tab. N:o 6. Population par juridictions et arrondissements, à la campagne

	C) Liste des noms de paroisses

	Upplysningar och rättelser,påkallade dels af för sent inkomna och stridiga uppgifter, dels aftryckfel




