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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Sedan uti första afdelningen af Statistiska Central-Byråns underdåniga berättelse för femårsperioden 1856— 
1860, afgifven den 23 Juni 1863, redogörelse lemnats för summariska folkmängdsbeloppet i Riket den 31 
December 1860, samt för antalet ingångne och upplöste äktenskap, födde, aflidne, vaccinerade, in- och ut-
flyttade m. m. under hvarje år af ofvannämnde tiderymd, framlägges nu inför Eders Kongl. Maj:t andra 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. A 



II Olika förfaringssätt vid folkräkningar. Faktisk och rättslig folkmängd. 

afdelningen af denna underd, berättelse, omfattande den utförligare redogörelsen för Rikets folkmängd vid 

utgången af året 1860 inom särskilda administrativa fördelningar, nemligen kyrkosocknar, pastorat, proste-

rier, stift, härader, tingslag, domsagor, fögderier och län, samt städer och landsbygd. 

Beträffande källorna för folkmängdsberäkningen och sättet för dessas begagnande, har visserligen redan 

uti berättelsens första afdelning sid. 2 o. f. lemnats en kort öfversigt af de väsentliga förändringar, som i 

detta hänseende blifvit af Eders Kongl. Maj:t anbefallde, men det torde dock tillåtas mig att här få till detta 

ämne återkomma. 

Blott inom några få af Europas östliga stater nödgas man ännu af oöfvervinneliga hinder att till större 

eller mindre del åtnöja sig med de approximativa och summariska folkmängdsberäkningar, som kunna grun-

das på tidtals samlade uppgifter för beskattnings- eller rekryteringsändamål. I alla öfriga stater inom vår 

verldsdel, så väl som i Norra Amerika och de flesta af Englands kolonier, har man deremot redan genom-

fört den grundsatsen, att folkmängdsberäkningen bör hafva sitt eget ändamål för sig och i följd deraf ej blott 

utföras med all den noggrannhet, som kan uppnås, och helst pâ samma dag i hela landet, utan ock omfatta 

vissa för alla länder gemensamma uppgifter till samhällenas statistiska ethnografi. 

Sådant kan ske ej blott medelst s. k. census, eller särskildt anordnad allmän folkräkning vare sig genom 

en för tillfället antagen personal, som går från hus till hus inom anvisade distrikter, eller genom räknelistor, 

som utdelas inom och afhemtas från hvarje bebodd egendom, utan ock medelst begagnande af officiela befolk-

ningslängder, — régistres de population —, när tillgång tinnes till sådane af vederbörlig tillförlitlighet och 

fullständighet, så att af- och påförning noggrannt ägt rum intill den dag, då folkräkningen skall företagas. 

Emellan dessa båda sätt förefinnes dock i åtskilliga hänseenden skilnad. Enligt det första sättet, hvars 

anlitande företrädesvis måste komma i fråga, der befolkningslängder ej föras, eller befintlige sådane ej kunna 

användas, sökes beloppet af den personal, som â räkningsdagen befinner sig å orten närvarande, vare sig der 

bosatt eller blott tillfälligt vistande, den s. k. faktiska folkmängden, men om de frånvarande kan deremot 

vinnas föga eller ingen upplysning; enligt det senare sättet åter inskrånkes man till upplysning om den orten 

rättsligt tillhörande befolkningen, men erhåller både närvarande och tillfälligt frånvarande å folkräkningsdagen. 

Skilnaden mellan faktisk och rättslig folkmängd kan alltså stundom blifva betydlig â vissa ställen, som 

idka stor rörelse och locka många besökande, eller hvilkas befolkning tidtals är till stort antal frånvarande, 

hvarföre ock valet af folkräkningsdag härvid kan mycket inverka, A de orter, der en större skilnad äger 

rum mellan rättslig och faktisk folkmängd, men man blott känner ettdera slaget och efter detta beräknar pro-

portionerna af födde, döde, vigde och en mängd andra förhållanden, hvilka bedömas relativt till folkmäng-

den, kommer man ofta till resultater, hvilkas afvikelser endast kunna förklaras genom folkräkningsmethoden. 

Der tillgång finnes till vinnande af kunskap om den rättsliga folkmängden, och man ej blott begagnar 

denna, utan jemväl vidtager åtgärder till utrönande af den faktiska, blir man naturligtvis fullständigast och 

tillförlitligast upplyst. 

I afseende på kostnaderna kunna dessa vid beräkning af den rättsliga folkmängden efter befolknings-

längder aldrig uppgå till belopp jemförliga med dem, som erfordras för hela den här af räknare, hvilken måste 

anlitas för en faktisk folkmängdsberäkning i ett helt land. Att dessa kostnader vid en faktisk folkmängds-

beräkning böra i allmänhet stå i omvändt förhållande till befolkningstätheten, är ock lätt insedt, hvaremot en 

gles befolkning, åtminstone inom vissa gränser, öfvar föga inflytelse på möjligheten att föra fullständiga läng-

der. En folkräkning, som afser den faktiska folkmängden, och vid hvars utförande på ofvan antydda sätt de 

erhållna uppgifterna om ålder, civilstånd m. ni. i allmänhet ej kunna kontrolleras, äger i afseende på dessa 

uppgifters tillförlitlighet otvifvelaktigt mindre värde, än en sådan, der alla uppgifterna äro hemtade ur offi-

ciela längder, och mot sådan otillförlitlighet kunna böter för orätta uppgifter ingalunda blifva betryggande, 

då man så ofta saknar all utväg att bevisa uppgiftens felaktighet. 



Förfaringssätt och kostnader i Norra Amerika, England, Frankrike. III 

För förvaltningen af hvarje kommun synes väl vara oundgängligen nödigt, att äga tillförlitlig kunskap 

om antalet af kommunens medlemmar samt dessas afgång och tillkomst m. m., och svårligen torde man nå-

gorstädes kunna vara i okunnighet åtminstone om antalet af dem, som äga fastighet inom kommunen. Men 

fullständiga officiela längder, som upptaga jemväl den icke fastighets&gande, den flyttande, rörliga befolknin-

gen, samtliga familj- eller hushâllsmedlemmarne och de för folkräkningens behof önskvärda uppgifterna om 

hvars och ens ålder, civilstånd, födelseort o. s. v., så att man â en viss dag ur längderna kan härom vinna 

tillförlitlig kunskap, förutsätta samhällsförhållanden, som i mänga stater ej företinnas och flerestädes knappast 

ligga inom området för rimliga önskningar. 

Sådana förhållanden utmärka företrädesvis Norra Amerikas Förenta Stater och England med flertalet 

af dess kolonier. De allmänna folkräkningar, som hvart 10:de år verkställts i Förenta Staterna från och med 

år 1790 och i England fr. o. m. år 1801 hafva alltså mast afse den faktiska folkmängden och oaktadt de 

dermed förenade ofantliga kostnaderna mast utföras genom hela härar af tillfälligt anställda räknare i hela 

landet. 

Uppgifter om kostnaderna för hvarje särskild allmän folkräkning i ofvannämnde 2 länder äro icke i 

alla delar fullständigt tillgängliga. Stundom saknas tryckningskostnaderna för berättelserna, stundom kostna-

derna för den centrala verkställande myndigheten o. s. v. Stundom hafva jemte den egentliga folkräkningen 

insamlats andra statistiska uppgifter, hvilka kunnat fördyra arbetet. Med beräkning (måhända dock något för 

högt) af 1 Dollar till 4 R:dr R:mt, skulle i Förenta Staterna folkräkningen år 1790 hafva kostat: 177,508 

R:dr, den âr 1800: 264,436 R:dr, år 1810: 713,780 R:dr, år 1820: 834,104 R.dr, år 1830: 1,514,180 R:dr, 

år 1840: 3,333,484 R:dr, år 1850: 5,450,000 R:dr, utom tryckningskostnader till omkring 800,000 R:dr, och 

för 1860 ars folkräkning hade intill den 30 September 1862 ensamt åt den använda personalen redan utbe-

talts 5,949,464 R:dr, hvadan slutliga kostnaden med tryckning inberäknad otvifvelaktigt betydligt öfverstigit 

6 millioner R:dr. En vigtig förklaringsgrund till den beredvillighet, hvarmed man underkastar sig dessa 

kostnader, som i medeltal öfverstiga 25 öre pâ hvarje räknad person ligger deruti att vissa politiska rättig-

heter äro beroende af folkmängden. 

I England med Wales har man lyckats efterhand nedsätta kostnaderna för folkräkningarne. Med be-

räkning af 1 L. St. till 18 R:dr R:mt utgjorde nemligen derstädes, enligt senaste underrättelser, kostnaden 

för hvarje räknad person i medeltal âr 1841: 9,8 öre, âr 1851: 9,4 öre och år 1861: 8,6 öre, tryckningskost-

naderna dock häruti ej inberäknade. 

Vigten att till räknare erhålla kunniga och pålitliga personer kräfver ock skälig ersättning, och denna 

utgjorde vid 1861 års folkräkning i England och Wales 1 L. St. åt hvar och en, utom tillskott af 2 Sli. St. 

för hvart 100:de-tal inom distriktet räknade personer utöfver 400 och af \ Sh. för hvarje vid räknelistornas 

utdelande och återinsamlande tillryggalagd Engelsk mil utöfver 5. 

Såsom ett bevis huru moderlandets föredöme följes af Englands kolonier torde här få tilläggas, att en-

ligt en hitkommen utförlig berättelse från Nya Södra Wales på Australien, den derstädes â samma dag som 

i England utförda allmänna folkräkningen, utvisande ett antal af 350,860 innevånare, kostat för räknareper-

sonalen ensamt 181,584 R:dr. 

På Europas fastland erbjuder i allmänhet den lokala förvaltningsorganisationen och dennas förhållande 

till centralmyndigheterna tillfällen att utföra beräkningar af den faktiska folkmängden med vida mindre kost-

nader genom den personal af tjensteman, som Staten eller kommunen äger till ständigt förfogande i och för 

förvaltningens ändamål. 

Sedan 1821 hafva i Frankrike hvart femte âr utförts allmänna folkräkningar. De verkställas, efter 

samråd mellan Inrikesministern och Ministern för åkerbruk och handel, enligt föreskrifter, som meddelas Pre-

fekterne att utföras genom dem underordnad personal, företrädesvis kommunernes Märer. Dessa föreskrifter 
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bara tydlig prägel af åtskilliga administrativa och fiskaliska ändamål, olika för olika år. Häruti synes ock 

ligga en hufvudsaklig anledning dertill, att man ingalunda alltid hos befolkningen mött en önskvärd bered-

villighet, oaktadt folkräkningsresultatet grundlägger politiska rättigheter, och att myndigheterna alltså ej sällan 

stött på hinder, som de ej förmått besegra. I följd häraf är 1826 års folkmängd i de officiela redogörelserna 

helt och hållet kalhderad blott efter nativitetsöfverskottet. 

Enligt föreskrifterna för 1836 års folkräkning, att upptaga blott s. k. domiciliés, erhölls då blott rättsliga 

folkmängden. Men vid 1841 års folkräkning förändrades denna grund för beräkningen, så att väl den fak-

tiska folkmängden skulle upptagas, men pâ det sätt att endast den bosatta (rättsliga) skulle detaljeras, den 

rörliga åter uppgifvas i klump. En liktidig politisk agitation verkade högst störande på resultatet. I före-

skrifterna för de följande folkräkningarna har man alltmer sökt att fullständigt erhålla den faktiska folk-

mängden, derigenom att man till undvikande af dubbelskrifning bestämt en viss dag för upptagande af den 

rörliga personalen. 

Af det anförda följer, att Frankrikes folkräkningar ingalunda kunna sägas hittills hafva upptagit fak-

tisk folkmängd i samma mening som Englands. Då i regien endast sammandrag för Prefekturer synas ingått 

till Statistiska Byrån i Paris, har denna visserligen ej haft så tungt arbete, men till stor del saknat möjlig-

heten att kontrollera, öfver kostnaderna för Frankrikes folkräkningar äro inga uppgifter tillgängliga, men, 

dâ befintlig tjenstemanna-personal såsom tjenstepligt verkställer arbetet, är antagligt, att de jemförelsevis ej 

kunna vara betydliga. 

I Belgien daterar sig dess fulländade folkräkningsmekanism från den år 1841 der inrättade Statistiska 

Central-Kommissionen och de 1843 organiserade Statistiska Provinsial-Kommissionerna. Den efter Central-

Kommissionens plan medelst utdelade hushållslistor utförda första folkräkningen den 15 Oktober 1846 om-

fattade fullständigt den faktiska folkmängden. Pâ National-representationens särskilda begäran, att ej åt Kom-

munalmyndigheterna ensamt öfverlemna verkställigheten, öfvervakades och ombesörjdes denna jemväl af särskildt 

aflönad personal och under kontroller af sâ väl Provinsial- som Central-Kommissionerna. Särskilda byråer 

inom hvarje Guvernörsembete fingo jemväl uppdrag att granska hushållslistorna och utarbeta provinsialsam-

mandrag m. in. De af Representationen efter hand beviljade medlen uppgingo till omkring 459,000 R:dr 

R:mt, men angifva ej hela kostnaden. Med denna folkräkning var dock förenad insamling af uppgifter för 

den industriela och jordbruksstatistiken. 

Då vissa politiska rättigheter äfven i Belgien bestämmas af folkmängden, och det måste vara önskligt, 

att om dennas belopp kunna erhålla kunskap utan anlitande af de dyra och alltså mera sällan återkommande 

folkräkningarna, sâ föreskrefs, att det år 1846 vunna folkräkningsresultatet skulle begagnas för att inom 

hvarje kommun efter bestämda formulär upplägga längder öfver befolkningen — régistres de population — 

i hvilka alla förändringar genom in- och utflyttningar, födde och döde skulle genom vederbörande kommunala 

tjensteman införas. De tidtals anordnade kontrollerna öfver dessa längder visade dock, att den kommunerna 

medgifna rättigheten att stadga vissa straffbestämmelser för uraktlåten anmälan ej varit tillräcklig att trygga 

ordentliga uppgifter rörande befolkningens omflyttningar. Derföre ansågs en ny folkräkning efter hufvud-

sakligen samma grunder som 1846 äter vara behöflig år 1856, och föreskrefs den böra under Provinsial-Gu-

vernörernes inseende utföras den 31 December och förnyas framgent hvart 10:de år â samma dag. Folk-

räkningsresultaterna skulle användas jemväl till korrektion af befolkningslängderna, sâ att dessa efterhand 

måtte erhålla allt större tillförlitlighet och under mellantiden mellan folkräkningarne kunna tjena till nödig 

upplysning. Den af Representationen beviljade summan för denna sista folkräkning af omkring1150,000 R:dr 

synes förutsätta, att dervid till större delen påräknats biträde såsom tjenstepligt, eller att kommunerna jem-

väl delat kostnaderna. 



Förfaringssätt och kostnader i Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Danmark, Norge. v 

De folkräkningar, som i Tyska tullföreningsstaterna hvart 3:dje år den 3:dje December äga rum, hafva 

hufvudsakligen ett finansielt ändamål, nemligen att erhålla en fördelningsgrund för tullinkomsterna, och af 

sådan anledning hafva många bland de uppgifter, som vid andra länders folkräkningar ifrågasättas, här ute-

slutits. De utföras enligt fastställda formulär helt och hållet af Provinsial-Styrelserne genom underordnad 

tjenstemannapersonal och synas ej föranleda någon betydlig kostnad. 

Allt mer framträder emellertid önskan att efter andra länders föredöme åt dessa folkräkningar gifva 

en större omfattning och mera närma dem till en verklig folkbeskrifning, samt att insamla de för sådant 

ändamål nödiga uppgifterna från sjelfva befolkningen genom utdelning af s. k. hushållslistor. Att detta kun-

nat ske med den största framgång och ringa kostnad har redan ådagalagts i Konungariket Sachsen, i Hessen-

Darmstadt och i staden Berlin. 

Sedan i Österrike folkräkningarne företagits hufvudsakligen för konskriptionsändamâl och alltså kunnat 

lemna åsido allt hvad som för detta ändamål ej var nödigt, samt naturligtvis äfven lidit af de brister, som 

äro oskiljaktiga från dylika folkräkningar, och måst verkställas på olika sätt efter olika förhållanden inom de 

särskilda kronländerna, anbefalldes år 1857 att s. å. den 31 Okt. och sedermera hvart 6:te âr å samma dag 

ullman folkräkning skulle utföras i ändamål att insamla de för statsförvaltningen vigtigaste befolkningsförhål-

landena. För sådant ändamål föreskrefs en allmän numerering af alla bostäder i Riket, hvarefter räkningen 

medelst hushållslistors utdelning skulle verkställas antingen af Kommunalmyndigheterna eller, der detta ej 

ansågs utförbart, genom vederbörande Provinsial-Regerings försorg, samt för militärbefolkningen genem veder-

börande befäl. Effektiv eller faktisk folkmängd skulle skiljas från rättslig. Då kommunerna skulle betacka 

kostnaderna, kan ej med säkerhet afgöras, huruvida en uppgifven summa af 750,000 Gulden (utgörande à 2 

R:dr I i million R:dr) till traktamenten uttrycker hela detta belopp. Tryckningskostnaderna för listorna m. m., 

besörjde af Staten, uppgingo efter samma Guldenvärde till 314,000 Rdr . 

Då i Konungariket Italien den Statistiska Centralmyndigheten i Turin numera har sig underordnade 

Statistiska Provinsial-Kommissioner till ett antal af 59, i hvilka Prefektur-Sekreterarne äro sjelfskrifna leda-

möter, och under dessa lokalmyndigheter åter verka Kommunal-Kommissioner, presiderade af kommunernas 

Syndici, till ett antal af 7,000, hvilka Kommissioners ledamöter till större delen utgöras af frivilliga, så synas 

organer ej saknas för utförande af folkräkningar utan behof af utomordentligt stora kostnader för Staten. 

Efter denna organisations införande är någon allmän folkräkning dock ännu ej utförd. 

Likasom uti Italien har man äfven inom senaste decenniet i Spanien genom en storartad organisation 

sörjt för statistiska uppgifters inhemtande, då, enligt senaste anordningar, den Centrala myndigheten i Madrid 

biträdes af 3 Generalinspektörer, och inom hvart och ett af de 49 provinsernas Guvernörs-kanslier Statistiska 

afdelningar med särskildt aflönad personal bildats, hvilka hafva till biträde Statistiska Provinsial-Kommissio-

ner och 150 Provinsial-Inspektörer. Kostnaderna för denna permanenta organisation äro betydliga (öfver A 

million R:dr årligen), men föremålet för densaminas verksamhet omfattar jemväl landets topografi m. m. Ut-

gifterna för 1857 års folkräkning ensamt torde alltså vara svåra att bestämma. Man upptog då både fak-

tisk och rättslig folkmängd. 

I Danmark och Norge utföras folkräkningarne â landsbygden under presterskapets ledning och läns-

männens tillsyn af skolelärarne gård från gård. Efter af Presterskapet upprättade socknetabeller utarbetas 

prosteri-sammandrag, som läggas till grund för Centralmyndighetens bearbetning. 1 städerna hafva Magistra-

terna med biträde af sina underordnade ledningen af folkräkningarne. Enligt de för Danmark gällande före-

skrifterna sökes der den faktiska folkmängden, hvaremot i Norge äskas endast den rättsliga. I afseende på 

kostnaderna för dessa länders folkräkningar äro inga uppgifter tillgängliga, men säkerligen kunna de ej vara 

betydliga *). 

*) Rörande folkräkningame i flera andra länder, jfr Statistisk Tidskrift Band. I, sid. 408 och häftet 8 et 9, sid. 92. 
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Föregående antydning om förfarandet vid folkräkningar i åtskilliga andra länder torde gifva tillräcklig 

ledning för omdömet om skiljaktigheterna från de Svenska folkräkningarna. Dessa hafva nemligen från vårt 

tabellverks början haft till föremål endast den rättsliga folkmängden, beräknad efter de officiela befolknings-

längder, — benämnde husförhörslängder eller kyrkoböcker, — hvilka enligt 1686 års Kyrkolag församlingar-

nes presterskap har sig ålagdt att föra. Enligt dessa längders innehåll vid borgerliga årets slut har prester-

skåpet från och med 1749 till och med 1775 hvart tredje år och sedermera intill och med 1855 hvart femte 

år efter fastställdt formulär utarbetat en folkmängdstabell med fördelning efter kön, ålder, civilstånd, yrken 

m. m. Öfver dessa för hvarje församling författade tabeller uppgjordes derefter prosterivis sammandrag, 

hvilka till en början genom Konsistorierna meddelades Landshöfdinge-Embetena för upprättande af länssam-

mandrag, på hvilka åter rikssammandraget grundades. Det visade sig dock snart, dels att länssammandrag 

stundom i åratal uteblefvo, under föregifvande att fullständiga materialier eller tid saknats, dels att dessa 

sammandrag ofta voro i sâ hög grad felaktiga, att arbetet måste omgöras genom förnyadt anlitande af för-

samlings- och prosteritabellerna. Man öfvertygades då, att ett annat förfarande vore nödigt, och hoppades 

bättre vinna målet genom den âr 1773 meddelade föreskriften, att länssammandragen skulle upphöra och pro-

steritabellerna af Konsistorierna bearbetas till stiftssammandrag. Särskilda anledningar härtill lågo dels deruti, 

att man inom Konsistorierna trodde sig kunna finna större intresse och ledighet för en ordentlig utarbetning, 

dels ansåg sig härigenom undgå den oreda, som vållats af olikheterna och oregelbundenheterna i stifts- och 

länsindelningarne. Snart fann man dock, att genom detta förfarande föga eller intet vunnits hvarken i skynd-

samhet eller i afseende pâ sammandragens tillförlitlighet, hvaremot man hade uppoffrat möjligheten att redo-

visa för folkmängden inom länen och andra vigtiga administrativa indelningar af Riket, hvarföre år 1792 

anbefalldes, att samtliga prosteritabellerna utan föregånget sammandrag skulle insändas till Tabell-Kommissio-

nen, som för bearbetningens utförande erhöll ökadt anslag. Denna förändring ådagalade snart behofvet af 

ytterligare kontroller, dem man trodde skola vinnas, derest den Centrala myndigheten finge tillgång till sjelfva 

församlingstabellerna, för att med ledning af dem utarbeta nödiga sammandrag för de särskilda slagen af 

administrativa indelningar. Sådant måste dock stanna inom önskningarnes område, emedan ingen utsigt för 

Tabell-Kommissionen förefanns att kunna erhålla den tjenstemannapersonal, som vore nödig, för att ersätta 

omkring 170 Kontraktsprostars arbete. 

Sedan i anledning af det underdåniga förslag till inrättande af ett Statistiskt embetsverk, hvilket den 

18 Juni 1856 af särskilde Komiterade afgifvits, Kongl. Maj.·t bland annat anbefallt utarbetande af förslag till 

föreskrifter rörande de allmänna folkräkningarne, måste alla hithörande frågor komma under noggrannt öf-

vervägande och bland dem i främsta rummet följande 2:ne: hvilka ändamål böra afses med folkräkningarne? 

och hvilka medel kunna och böra aiditas för dessa ändamåls ernående? *). 

Man kan nemligen efter ordalydelsen inskränka sig till blotta räknandet af personalen utan någon åt-

skilnad af kön, ålder o. s. v., eller man kan under en folkräkning innesluta samlandet af ett större eller 

mindre antal uppgifter, som lemna bidrag till en folkbeskrifning, till upplysning om folkets verkliga tillstånd 

i en mängd hänseenden. 

Man kan vidare, antingen man tager folkräkningen i dess inskränktaste eller i ett vidsträcktare om-

fång, på sätt i det föregående är visadt, afse hela den faktiska folkmängden, eller blott den rättsliga. Man 

har till och med, ehuru högst oegentligt, velat gifva namnet folkräkning åt mantalsskrifningar, som pågå under 

veckor och månader, och vid hvilka frestelsen att undandraga sig är allt för stor och ofta allt för lätt till— 

fredsställd, för att ej af ganska många begagnas. 

Sedan Sverige under mer än ett århundrade utmärkt sig derigenom, att dess folkräkningar lemnat 

värdefulla bidrag till en verklig folkbeskrifning, och samtiden numera allmänt erkänt detta såsom folkräknin-

*) Jfr Plan för insamlande af uppgifterna till Sverigus liefolkningsstatistik, pâ Nådigste befallning afgifven den ? April 1857. 
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garnes ändamål, borde så mycket mindre ifrågakomma, att häruti för framtiden göra någon inskränkning, så 

vidt möjlighet förefanns att fullfölja detta ändamål. Då allt ifrån början Sveriges folkmängd beräknats på 

en viss dag, den sista af det borgerliga året, och detta förfarande af de Statistiska Kongresserna antagits så

som det ändamålsenligaste, der särskilda hinder ej möta, borde det äfven framgent blifva gällande. 

När i Sverige allt ifrån början beräknats endast den rättsliga folkmängden, men i så många andra län

der beräkningen numera omfattar den faktiska folkmängden, och då ej blott denna beräkningsgrund blifvit af 

de Statistiska Kongresserna företrädesvis antagen, utan ock, till följd af sättet hvarpå den måste utföras, 

nemligen genom räkning hus från hus, jemte andra fördelar, erbjuder den att liktidigt med den egentliga 

folkräkningen andra vigtiga upplysningar, såsom t. ex. om bostäderna, kunna vinnas, så måste möjligheten att 

i vårt land verkställa en dylik folkräkning komma under allvarligt öfvervägande. 

Det härvid begagnade förfarandet medelst särskildt anställda och aflönade räknare från hus till hus 

förutsätter emellertid vilkor, som härstädes ej förefinnas *). Äfven om de ofantliga kostnaderna lemnades ur 

sigte, måste alltså sjelfva möjligheten att på denna väg komma till ett resultat åtminstone för närvarande 

betviflas. Att såsom tjenstepligt för befintliga civila lokalmyndigheter, på sätt i åtskilliga länder är stadgadt, 

föreskrifva utförandet af en allmän faktisk folkräkning, ansågs åtminstone för landsbygden alldeles oförenligt 

med förhandvarande förhållanden, och endast för städernas folkmängd möjligen kunna ifrågasättas. De vä-

sentliga olikheterna mellan Sverige och Norge, så väl i Presterskapets, som de civila myndigheternas ställ

ning till både Regeringsmagten och hvarandra inbördes, aflägsnade ock möjligheten att ifrågasätta någon så

dan samverkan dem emellan och af skollftrarne, som i Norge begagnas för folkräkningarnes utförande. Ett 

sådant förfarande, för att såsom i Norge vinna kunskap blott om den rättsliga folkmängden, är ock i Sverige 

opåkalladt, då här sedan århundraden författningsenligt finnas till och med 2 slag af längder öfver denna 

befolkning — husförhörs- och mantalslängderna — och då för fullständigheten af dessa längder jemväl är 

anordnad ett särskildt slag af samverkan mellan den civila och presterliga myndigheten. 

Så länge man alltså nödgas stanna vid beräkning af blott den rättsliga folkmängden, borde alltså nästa 

fråga blifva: hvilkendera af ifrågavarande 2 längder dertill företrädesvis är lämplig. Då nu erfarenheten vi

sat, att folkmängden enligt mantalslängderna alltid varit lägre — stundom ända till flera hundradetusental — 

än den enligt husförhörslängderna, och då denna skilnad har sin naturliga förklaring dels deruti att alltid 

många skola försöka och lyckas undandraga sig mantalsskrifningen, som har beskattning till ändamål, dels 

deruti att lappmarksbefolkningen är från mantalsskrifning lagligen befriad, 

då mantalslängden i och för sitt särskilda ändamål icke kan eller bör belastas med andra uppgifter än 

de för upplysning rörande beskattningen och beväringspligten behöfliga och sålunda alltid måste blifva för 

befolkningsstatistikens behof ©tillfredsställande, 

då husförhörslängden i reglen författningsenligt utgör källan för mantalslängdens innehåll i afseende på 

ålder och civilstånd, och 

då husförhörslängderna i hela Riket kunna genom liktidig afslutning angifva folkmängden på en enda 

dag, men mantalsskrifningarne distriktsvis fortgå under en tiderymd af inemot 2 månader och alltså omöjli

gen kunna angifva folkmängden å samma dag för hela Riket, 

så förefanns uti dessa och flera andra förhållanden ej ringaste anledning att frångå det förfarande, som 

hittills följts, eller att grunda folkmängdsberäkningen ensamt på husförhörslängderna, afslutade till den 31 

December, vid hvilken årstid befolkningen i vårt land ock till så öfvervägande del vistas i hemorten, att skil

naden mellan rättslig och faktisk folkmängd då måste vara mindre än vid någon annan tidpunkt af året. 

*) En sådan folkräkning kan t. ex. aldrig utföras eller kontrolleras, derest ej hvarje boningshus i hela landet är numereradt, och listor 
öfver husnumren för hvarje räknedistrikt finnas tillgängliga. 
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I följd af ett sådant antagande, eller beräkning af den rättsliga folkmängden efter husförhörslängderna, 

måste dock de uppgifter, som vid folkräkning skulle äskas, inskränkas inom det innehåll, som för dessa läng-

der lagligen kan bestämmas. Benämningen »husförhörslängd» synes väl gifva anledning till den förmodan, 

att man här skulle finna upplysning om antalet bebodda hus. Men så är, åtminstone hvad landsbygden be

träffar, ej förhållandet. Om bostädernas antal kunde alltså på denna väg ej vinnas upplysning, än mindre 

om deras beskaffenhet. 

Då husförhörslängdernas tillförlitlighet är beroende af en oaflåtlig noggrann på- och afförning af till— 

komne och afgångne, och möjligheten af en sådan till stor del hvilar på gällande lagstiftning, så har dennas 

beskaffenhet och föreskrifternas handhafvande utöfvat en vigtig inflytelse på tillförlitligheten af våra folkräk-

ningar. Möjligheten att för dem kunna framgent begagna samma källa är ock väsentligt beroende af hithö-

rande författningars innehåll och noggranna efterlefnad. 

Eders Kongl. Maj:ts den 27 April 1860 meddelade nådiga stadfästelse å föreslagna formulär till samt

lige ministerialböcker har jemväl åt husförhörslängden gifvit den för hela Riket nödiga likformigheten, jemte 

ändamålsenlig anordning af de särskilda inskrifningskolumnerna. På det tillkomst och afgång genom födde 

och döde samt civilståndsförändringar genom giftermål må kunna behörigt iakttagas, är i sammanhang med 

fastställelsen af ministerialboksformulären stadgadt, att från den prest, som förrättat vigsel, dop eller begraf

ning af person utom dess kyrkoskrifningsort eller lagliga hemvist, inom 8 dagar skall meddelas underrättelse 

till Pastorsembetet i kyrkoskrifningsorten. 

Vida svårare är deremot för Presterskapet, åtminstone a många orter, att erhålla vederbörliga uppgifter 

om tillkomst och afgång genom in- och utflyttningar, och ofuUständigheterna i dessa hänseenden skulle lätt 

kunna leda till stora fel. Författningsenligt böra dock dessa i reglen och åtminstone efter hand kunna före-

byggas eller rättas hvarje år, förr än ur husförhörslängderna äskas folkmängdsuppgift, vid den jemförelse 

som före och vid mantalsskrifningarne skall äga rum mellan husförhörslängderna och verkligheten. Då för-

fattningen rörande mantalsskrifning, af den 20 Juli 1861, vid vite af 2 R:dr 50 öre, hvilket för den tred-

skande förnyas för hvarje månads försummelse, föreskrifver hvar och en inflyttande att angående sig och 

medföljande personer inom 14 dagar efter inflyttningen, och senast före den 9 November, hafva hos Pastor 

företett prestbevis från utflyttningsorten, och då det otvifvelaktigt ligger i kommunens eget intresse att i 

detta hänseende främja den lagliga ordningen, så synes det ingalunda vara med oöfvervinneliga svårigheter 

förenadt, att åt husförhörslängderna kunna bereda den för en tillförlitlig folkräkning nödiga fullständigheten, 

åtminstone inom det vida öfvervägande flertalet församlingar i Riket. 

Under antagande att åt husförhörslängderna, som icke kunna umbäras, och för hvilkas förande hvarken 

staten eller kommunerna få vidkännas några särskilda kostnader, sålunda kunde gifvas en nödig tillförlitlighet 

för folkmängdsberäkningen och vinnandet af dermed afsedda upplysningar, måste vidare blifva fråga om sät-

tet, hvarpå denna källa ändamålsenligast kunde och borde för folkräkning begagnas. Såsom ofvan är antydt, 

hade inom Kommissionen öfver tabellverket länge närts den önskan, att, till ernående af bättre kontroll, få 

emottaga sjelfva församlingstabellerna i stället för prosterisammandragen. Samma omöjlighet att kontrollera, 

huruvida alla tabellformulärens grupperingar af befolkningen efter ålder, civilstånd, yrken m. m. blifvit en

ligt verkligheten och med nödig urskiljning verkställda, förefinnes emellertid, ehvad den af presterskapet ut-

arbetade tabellen omfattar ett helt prosteri eller blott en församling. Af det öfvervägande flertalet bland pre

sterskapet uttalades ock vid öfverläggningar härom den åsigt, att det skulle blifva ej blott mera tillförlitligt, 

utan ock för dem mindre besvärligt, om, i stället för ett tabellariskt sammandrags utarbetande, till Statistiska 

embetsverket hvart 10:de år lemnades en officiel afskrift af husförhörslängden i de delar, som skulle ligga 

till grund för folkräkningen. 
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Då sålunda möjligbeten att genom en enkel afskrift vinna fördelarna af en nominativ folkräkning främ-

jades af presterskapets egen önskan, borde tillfället ej lemnas obegagnadt blott af fruktan för det stora antal 

arbetsbiträden, hvaraf behof skulle uppstå inom det Centrala Statistiska embetsverket, för sammanräknande 

och bearbetning af samtliga husförhörslängds-utdragen från hela Riket. Äfven om erfarenheten komme att 

för detta ändamål visa ett kostnadsbelopp, som blefve allt för afskräckande för förnyandet af samma beräk-

ningssätt, vore dock dermed förenad den vinst, att något annat och bättre borde i stället framkallas, och att 

åtminstone för en gång genom den nominativa folkrakningen tillvägabragts en kontroll öfver längderna, hvil-

ken jemväl för framtiden borde vara gagnelig. 

Sedan på här ofvan antydda grunder antagits, att någon allmän beräkning af Sveriges faktiska folk-

mängd tills vidare ej kunde ifrågasättas, att på sätt hittills skett den rättsliga folkmängden å årets sista dag 

borde beräknas efter husförhörslängderna, och att denna beräkning borde verkställas efter officiela utdrag ur 

dessa längder, insända till det Centrala Statistiska embetsverket, samt detta förslag vunnit stadfåstelse genom 

Nådiga Kungörelsen af den 4 November 1859, torde här äfven böra tilläggas några upplysningar om verk-

ställighetsåtgärderna och den erfarenhet, som derunder vunnits m. m. 

Till underlättande af sâ väl afskrifterna, som dessas bearbetning inom Statistiska Central-Byrån, afsän-

des från denna, till utdelning åt samtlige Kyrkoherdar och församlingsföreståndare i Riket år 1860, det er-

forderliga antalet tryckta formulärblanketter, upplinierade till 200 inskrifningar pâ hvarje ark, och med sär-

skilda kolumner för antalet hushåll, för personernes kön och namn, stånd, embete och yrke, nationalitet och 

vissa lyten (svagsinta, blinda, döfstumma), för födelseår och -ort, för civilstånd (gift, ogift, enkling, enka, 

frånskiljd), samt för uppgift om personen haft naturliga eller skyddskoppor. 

I Cirkulär af den 26 Maj 1860 meddelades nödiga upplysningar för formulärblanketternas begagnande, 

hvarjemte Presterskapet anmodades, att i utdragen alltid särskildt och sist upptaga den del af kyrkosocknens 

folkmängd, som tillhörde annat härad eller tingslag än pluraliteten, på det den bristande territoriela öfver-

ensstämmelsen i Rikets administrativa indelning ej måtte hindra folkmängdsfördelningen efter hvarje särskildt 

slag af förvaltningsområden, samt nödig kontroll vinnas öfver fullständiga uppgifters meddelande äfven från 

de minsta socknedelar. 

Derest inom någon församling voro bosatte trosförvandter af främmande församlingar, hvilka ej af 

dessa församlingars föreståndare uppgåfvos, anmodades Presterskapet jemväl att efter öfriga personalen upp-

taga dessa. 

Tiden, inom hvilken husförhörslängds-utdragen borde vara till Statistiska Central-Byrån insända, var 

utsatt till slutet af Mars månad 1861. Härvid måste dock befaras, att dröjsmål skulle vållas af svåra kom-

munikationer för aflägsna församlingar, af sjukdomsfall m. m., och sådant inträffade jemväl, ehuru blott i 

några få fall med den följd att särskilda åtgärder påkallades. 

När, på sätt i det föregående är omnämndt, enda utvägen att i Sverige för närvarande kunna anställa 

en nominativ folkräkning antogs vara utdrag ur husförhörslängderna, förbisågs ingalunda, att denna källa åt-

minstone första gången ej kunde påräknas vara fullt tillförlitlig inom hvarje församling i Riket, och att den 

i hufvudstadens territoriela församlingar ej ens fanns tillgänglig, hvarföre Stockholms folkmängd hittills alltid 

beräknats ensamt efter mantalslängderna, och i följd deraf varit för lågt uppgifven. 

Beträffande flera af Rikets öfriga större städer hade från dem inkomne folkmängdstabeller nästan hvarje 

folkräkningsår gifvit mer och mindre talrika anledningar att befara, det husförhörslängderna saknade nödig 

fullständighet, och att alltså tabellernas summor ingalunda varit med verkligheten så öfverensstämmande, som 

vederbordt. Ett sådant förhållande kunde ock finna sin förklaring deruti, att försummad anmälan af in- och 

utflyttningar lättast kan undgå uppmärksamheten inom stora stadsförsamlingar, och att detta företrädesvis 

Stat. Centr.-Byrånt underd, bträtttlie 1856—1860. 2:dra afd. B 
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måste blifva fallet, der det undantagsförhållande ägt rum, att husförhörs- och mantalslängderna ej årligen 

jemförts. Inom vissa landsförsamlingar med särdeles stor folkmängd kunde ock befaras, att husförhörsläng-

dernas årliga granskning i sammanhang med mantalsskrifningarna ej varit tillfyllestgörande. Då emellertid 

medelfolkmängden inom samtlige landsförsamlingar i Riket ej mycket öfverstiger 1,400 personer, borde i all-

mänhet ej kunna förutsättas särdeles svårighet att föra fullständiga längder. 1 mer än halfva antalet stads-

församlingar understiger folkmängden, och detta ej sällan ganska betydligt, 2,000 personer. Möjligheten att 

här föra längder af en i det hela tillfredsställande beskaffenhet borde ej heller betviflas. 

Huruvida och hvarest detta ej ägt rum har genom utdragen tydligt ådagalagts medelst framträdande 

större skiljaktigheter från det folkmängdsbelopp, som förut å tabellerna af Presterskapet uppgifvits. Vid de 

förklaringar, som med anledning häraf från vederbörande infordrats, har uppmärksamheten bland annat äfven 

blifvit fästad på följande förhållanden, nemligen 

att det förfarande, som mångenstädes i Riket gjort sig gällande, att utfärda flyttningsbetyg till obestämd 

ort, gynnat ett missbruk att en mängd innehafvare af dylika betyg kringvandrat i landet, utan att kunna 

från någon församling uppgifvas, och utan att kunna igenfinnas vid frågor om deras vistelseort; 

att ofta flyttningar skett utan uttagande af betyg från afflyttnings- eller utan inlemnande af sådant till 

inflyttningsorten med samma följd, som i föregående fall; 

att beträffande personer, som uttagit frejde- och åldersbetyg för att å sjömanshusen låta sig till sjö-

tjenst inregistreras, flerestädes den oriktiga föreställning gjort sig gällande, att vid folkräkningarne skulle hafva 

lemnats särskild uppgift från sjömanshusen å der inregistrerad personal, hvilken alltså förr ofta utelemnades 

i de af Presterskapet författade tabeller, samt 

att i husförhörslängderna tid efter annan öfverflyttats och å många orter qvarstode ett ofta betydligt 

antal personer, om hvilka ej å orten vore kändt, hvarest de vistades eller ens om de funnes i lif, och att 

denna, åtminstone i församlingen obefintliga, personal än upptagits i folkmängdsberäkningen, än åter icke. 

Af här ofvan anförde anledning, i hvad hufvudstaden angår, täcktes Eders Kongl. Maj:t, i enlighet med 

ett af Öfver-Ståthållaren, efter samråd med Chefen för Statistiska Central-Byrån, afgifvet förslag, den 20 

Oktober 1860 anbefalla en allmän folkräkning i Stockholm på årets sista dag, att verkställas medelst utde-

lade hushållslistor, å hvilka, för att kunna skilja faktisk och rättslig folkmängd, jemväl äskades uppgift om 

hvarje persons kyrkoskrifningsort. Genom sådane uppgifter, jemförda med husförhörslängdsutdragen från Ri-

kets öfriga församlingar, blef det möjligt, att med temlig noggrannhet bestämma skilnaden mellan Stockholms 

rättsliga folkmängd, 112,391, och dess faktiska å folkräkningsdagen: 116,972, eller 4,581 personer*). 

Pâ sätt redan i första afdelningen af denna underd, berättelse är anfördt, ådagalades genom husför-

hörslängdsutdragen från Göteborgs stads 3 största församlingar en sådan skiljaktighet från de af Presterska-

pet derstädes förr meddelade tabelluppgifterna, att dessa uppgifter omöjligen kunde hafva uttryckt rätta för-

hållandet, hvilket vid granskning jemväl befanns gälla de befintliga husförhörslängderna och dessas innehåll 

för året 1860. De rättelser, som vid denna granskning kunde göras, äro att anse blott som ett närmande 

till sanningen. I dennas intresse är alltså en särskildt anordnad folkräkning i Göteborg, med ändamål såsom 

i Stockholm att utröna både den faktiska och rättsliga folkmängden, af behofvet påkallad, så mycket mer, som 

*) Dâ för den särskilda folkräkningen i Stockholm en utförligare redogörelse är lemnad uti Statistisk Tidskrift, utgifven af Statistiska Cen-
tral-Byrån, l:sta bandet, sidd. 187, 265 och 325, samt 2:dra bandet sid. 84 o. f., torde till denna få hänvisas i afseende på förfaran-
det och det fal·tisha folkmäugdsbeloppet, hvaremot tabb. till denna underd, berättelse upptaga blott den rättsliga folkmängden. Sedan 
genom denna folkräkning sådan kunskap vunnits om rättsliga folkmängden inom hvar och en af Stockholms särskilda församlingar, att 
s. k. husförhörslängder borde af Presterskapet kunna uppläggas, och genom Kongl. Brefvet af den 1 November 1861 till Stockholms 
Stads Konsistorium nådig föreskrift meddelats rörande så väl dessa som in- och utflyttningslängders förande, snmt på dem grundade 
årliga summariska folkmängdsuppgifters meddelande till Statistiska Central-Byrån, kan åtminstone en stadgad erfarenhet vinnas, huru-
vida det for Presterskapet i hufvudstadens territorialtorsamlingar blir en möjlighet att meddela tillförlitliga folkmängdsuppgifter, eller 
annan utväg för erhållandet af sådana framdeles måste anlitas. 
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husförhörslängdernas otillförlitlighet har 2 hufvudsakliga anledningar, nemligen församlingarnes egenskap af 

icke territoriela och mantalsskrifningarnes förrättande utan någon jemförelse med de kyrkliga längderna, i 

följd hvaraf dessa gått miste om nödig kontroll. 

I den mån en sådan kontroll år med större svårigheter förenad, kan väl vara möjligt, att för de största 

städerna, närmast efter Göteborg, det för 1860 ur husförhörslängderna hemtade folkmängdsbeloppet äfven 

företer afvikelser större än önskvärdt vore. Man bör emellertid kunna hoppas, att ett strängt handhafvande 

af de skärpta föreskrifterna i Mantalsskrifnings-Förordningen af den 20 Juli 1861, på sätt här ofvan sid. VIII 

blifvit förutsatt, ej blott i städerna utan än mer i landsförsamlingarne skall underlätta fullständiga husför-

hörslängders förande. Till främjande af detta ändamål hafva ock särskilda föreskrifter blifvit Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga profning underställda beträffande flyttningsbetygen, sjömäns kyrkoskrifningsort m. m., preskrip-

tionstid för afförning ur husförhörslängderna af personer, som å kyrkoskrifningsstället äro obefintlige och till 

vistelseort okände, samt flera andra härmed sammanhängande frågor. 

De fördelar, som våra husförhörslängder erbjuda åt förvaltningen i allmänhet, rättskipningen och kom-

munalstyrelserna, äro ganska betydande och vinnas utan någon särskild kostnad. Utan allt afseende pâ läng-

dernas begagnande för de tidtals skeende detaljerade folkräkningarne är det alltså väl värdt att åt dem be-

reda all möjlig fullständighet och tillförlitlighet genom lämpliga författningar, noggranna jemförelser och un-

dersökningar vid mantalsskrifningarne, inspektion öfver ministerialboks-arkiven o. s. v. På husförhörsläng-

derna och öfriga ministerialböcker grundas ock den föreskrifna årliga mmmariska folkmängdsuppgift, som från 

hvarje församling i Riket till Statistiska Central-Byrån ingår. Att sluta af de uppgifter om städernas folk-

mängd, hvilka, sedan dessa redogörelser infördes, i början af hvarje år förekomma i landsortstidningarne, tyckes 

allmänheten der med begärlighet motse denna upplysning. Ett sådant förhållande bör åter ingifva den för-

hoppning, att uppgifterna â hvarje ort icke skola undgå den kontroll, som genom jemförelser med förut-

gångne år och med mantalslängdernas innehåll kan utöfvas. Den välgörande återverkan på längdernas full-

ständighet, som ett dylikt växande lokalt intresse kan utöfva, bör ingalunda förbises, och skall, i den mån 

den gör sig gällande, bereda den fördel åt de tidtals återkommande detaljerade folkräkningarne, att äfven 

dessas tillförlitlighet tryggas. 

Af särdeles vigt är det utslag, som erfarenheten gifvit öfver möjligheten att inom Statistiska Central-

Byrån verkställa kontrollen och hela sammanräkningen af de nominativa utdragen ur husförhörslängderna 

från Riket och ur dem direkte utarbeta alla de tabellariska sammandrag, som skola åskådliggöra folkräknin-

gens resultat *). Dessa kunna genom nominativa data erhålla sitt högsta intresse, emedan möjlighet derigenom 

*) Förfarandet härvid har varit följande i afseende pa utdragen ur husförhörslängderna, hvilka uppgingo till omkring 52 ris från omkring 
2,740 särskilda församlingar, församlingsdelar och inrättningar. Jemte anteckning i det gemensamma diariet för inkomne mål, infördes i en 
särskild liggare, upptagande namnen på alla församlingar och församlingsdelar, det för hvar och en inkomna antalet ark, för att kunna 
kontrollera brist och derom erinra. Sedan de prosterivis inkomna församlingsutdragen blifvit till antalet kompletterade, ordnades de 
efter länsindelningen, hvarefter sammanräkningen af folkmängdsbeloppet började. Denna underlättades derigenom, att, på sätt förr är 
antydt, formulärblanketterna voro upplinierade, så att hvar full sida skulle innehålla 50 namn, och kontrollerades genom de samman-
lagda summorna af de särskilda 2 könskolumnerna. Härvid uppdagades nu ofta instreckning i felaktig könskolumn, hvilken måste rättas 
med ledning af namnkolumnen. Det uppsuinmerade folkmängdsbcloppet jemfördes derefter församlingsvis med uppgifterna sá väl i pre-
sterskapets tabeller för 1859, som i deras summariska folkraängdsuppgifter för 1860. Först sedan upplysning vunnits rörande häraf 
föranledda förfrågningar och särskild granskning i Göteborgs stad föregått af dervarande större församlingars husförhörslängder, kunde i 
Juni månad 1862 den definitiva sammanräkningen af hela Rikets folkmängd nfslutas. Emellertid bearbetades dennas fördelning efter 
civilstånd (ogifta, gifta, enklingar, enkor och frånskiljda) enligt de särskilda kolumnerna i utdragen, hvarvid likaledes kontrollen var lätt 
genom könssummornas jemförelse med folkmängdsbeloppet och åtminstone en del af felaktiga streckningar kunde rättas utan behof af 
skriftvexling genom uppmärksamhet pâ namn, åldersår m. m. Sedan företogs fördelningen efter de olika administrativa områdena jemte 
utarbetandet af de tabeller deröfver, hvilka åtfölja denna afdelning af berättelsen. För att, på salt förr skett, i sammanhang härmed 
äfven kunna upptaga hushållens antal, hvilka enligt föreskrift skulle i utdragen antydas medelst klammer, verkställdes en sammanräk-
ning af dem efter dessa ofta bristfälliga antydningar. Behofvet att fortskynda tryckningen af berättelsens tabeller omöjliggjorde dock 
den härvid nödiga kontrollen medelst beräkning af medlemmarnas antal i hvarje hushåll och summornas jemförelse med hela folkmäng-
den. Sedan denna kontroll numera hunnit afslutas, har befunnits nödigt att ändra åtskilliga af de uppgifter om hushållens antal, 
hvilka finnas i tabellserien N:o 1, pâ sätt närmare upplyses i den särskilda öfversigt öfver hushållen, som längre främ förekommer. 
Liktidigt med dessa arbeten har jemväl fortgått fördelningen af befolkningen efter åldersår, med ledning af de i utdragen uppgifna 
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är beredd till en särdeles stor mångfald af kombinationer. För sådana fordras emellertid antingen en mycket 
stor arbetsstyrka inom det Centrala embetsverket, eller lättnad genom ändamålsenliga sammandrag och kom-
binationer, utarbetade redan af lokalmyndigheterna. För denna gång och hitintills hafva de tabellariska öf-
versigterna måst inskränkas till de enklaste och vanliga, dervid dock uppmärksamheten torde böra fästas 
derpå, att hvarje i tryck framträdande sammandrag för län o. s. v. hvilar på ett motsvarande i arkivet be-
fintligt för hvarje särskild församling och församlingsdel. 

Det är icke möjligt att särskildt redogöra för den arbetstid, som inom Byrån hittills åtgått ensamt för 
folkräkningen, enär under tiden jemväl bearbetats de årliga uppgifterna öfver vigde, födde, döde m. m. samt 
utgifvits Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser med sammandrag öfver dem jemte flera arbeten. 
Utom Byråns 3 Ordinarie tjenstemän hafva Extraordinarier i Byrån arbetat år 1861 under 15,616, år 1862 
under 14,258 och år 1863 under 18,906 arbetstimmar. Dessutom hafva Extraordinarier på beting utfört en 
stor del af de arbeten, som dertill varit egnade, och kan tidsåtgången till dessa arbeten för ofvannämnde tre 
år tillsammans uppskattas till mer än 10,000 arbetstimmar. 

Den under arbetet nu vunna öfningen och erfarenheten kan i många delar bereda lättnad för framti-
den. Dertill bör ock bidraga, att nästa gång, då folkräkning kan komma att ske efter utdrag ur husförhörs-
längderna, dessa längder antagligen böra i hela Riket vara förda enligt det formulär, som den 27 April 1860 
fastställdes, men vid samma års slut troligen blott inom ett ringa antal församlingar ännu hunnit i bruk in-
föras. Flera författningar, åsyftande större fullständighet och tillförlitlighet i uppgifterna till dessa längder, 
äro dels redan efter nämnde år utfärdade, dels ytterligare att vänta. En åtgärd, som i högst betydlig mån 
skulle för framtiden lätta arbetet inom Statistiska Byrån, vore föreskrift att alla de kolumner af utdragen, 
hvilka dertill äro egnade, af presterskapet uppsummerades, så att genom summornas jemförelse felaktiga 
streckningar genast skulle kunna uppdagas och rättas, innan utdraget från församlingen afsändes. Att sådan 
föreskrift nu ej varit gällande, har vållat stor tidspillan inom embetsverket, mindre genom sjelfva summerin-
gen, än genom uppsökande af de fel i streckningen i de särskilda kolumnerna, hvilka vid sammanräkningen 
så ofta uppdagats såsom orsak till bristande öfverensstämmelse mellan de särskilda summorna *). 

födelseåren, efter födelseorter, efter yrken och näringsfång, samt. uppsummering inom vissa åldersklasser af vansinniga, blinda och döf-
stumma, dervid, så ofta ofullständighet eller otydlighet i uppgifterna påträffats, nödig upplysning sökts genom förfrågningar hos veder-
börande. Den 3:djc afdelningen af denna underd. berättelse, som redan är lagd under pressen, kommer att om sistnämnde ämnen 
meddela redogörelse. 

De för den särskilda folkräkningen i Stockholm inkomna listorna, till ett antal af omkring 30 ris, hafva utom ofvanstående kon-
trollerings- och sammanräkningsarbeten jemväl, på sätt förut är antydt, fordrat det mödosamma jemförandet med utdragen ur husför-
hörslängderna från andra Rikets församlingar för större delen af de 4,500 personer, som ingått i Stockholms faktiska folkmängd, men 
ej tillhörde dess rättsliga. 

*) Kostnaderna för 1860 års folkräkning i Riket hafva, så ridt de kunnat afskiljas, uppgått till (oljande belopp, nemligen, 

för Riket utom Stockholm: 
60 ris formulärblanketter till utdrag ur husförhörslängderna med uppliniering 970 R:dr, 
Emballering och frakt för blanketternas afsändning med ångfartyg och på 

jernväg 80 » 

bestridda af Statistiska Central-Byråns ordinarie 
statsanslag; 

särskildt anvisade å 6:te hufvudtiteln; 

bestridda af Statistiska Central-Byråns ordinarie 
statsanslag; 

särskildt anvisade å 6:te hufvudtiteln; 

hvartill kan läggas: 
ersättning för resa till Göteborg åt Chefen för Statistiska Central-Byrån 

jemte en Amanuens i ändamål att tillvägabringa rättelse i folkmängds-
beräkningen derstädes 755: 41. 

för Stockholms stad: 
arfvoden åt 6 personer för att under mantalsskrifningen hos Mantals-Kom-

missarierne göra utdrag ur mantalsuppgifterna till ledning vid upprät-
tande af egendoms- och hushållslistor 480: — 

arfvoden åt 28 personer, som under folkräkningen i 10 folkskolelokaler åt 
allmänheten lemnande biträde med hushållslistornas utskrifning, samt er-
sättning för dessa lokalers värmning, lysning och städning m. m 618: 62. 

tryckningskostnaden för egendoms- och hushållslistor m. m 692: 10. 

annonskostnader, begagnade åkdon under folkräkningsdagarne m. m 43: 06. 



Innehåll af bilagde tabeller. Anordning af tab. N.o 1. XIII 

Tabellerna till denna underdåniga berättelse sönderfalla, i likhet med motsvarande afdelning af berät-

telsen för 1851—1855, i 3 större grupper, nemligen: 

1) tabellserien N:o 1, i 25 särskilda tabeller redogörande länsvis för folkmängden m. m. inom hvarje 

kyrL·sochen och stadsförsamling, jemte ett General-Sammandrag af slutsummorna för hvarje län i tab. N:o 2; 

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

pastorat och prosteri, jemte ett General-Sammandrag af slutsummorna för hvarje stift i tab. N:o 4, och särskild 

redogörelse för församlingar af främmande trosförvandter inom Riket i tabellen N:o 5; 

3) tabellserien N:o 6, i 24 särskilda tabeller redogörande länsvis för folkmängden m. m. efter indelnin-

gen i härader, tingslag, domsagor och fögderier. 

Till denna berättelse är ock, likasom till motsvarande afdelning af den förra, fogad en alfabetiskt ord-

nad förteckning öfver Rikets socknar, kapeller och församlingar med hänvisning för deras återfinnande i hvar 

och en af de förutnämnda tabellserierna. 

I afseende på den inflytelse å befolkningen, som under qvinqvenniet 1856—1860 kunnat utöfvas af 

väderleksförhållanden, sädesskörd och -priser, kelsotillstånd, ut- och inflyttningar, handel och industri, kommunika-

tionsanstalter, bränvinslagstiftningen m. in., hafva åtskilliga bland tillgängliga uppgifter i korthet meddelats uti 

den sistlidne år afgifna första afdelningen af denna underd, berättelse (sidd. 6—9 och tab. Litt. A.), till hvil-

ken i dessa hänseenden alltså torde få i underdånighet hänvisas. 

1) Rikets folkmångd den 31 December 1860 efter kön och, civilstånd jemte 
antalet matlag, samt vigde, födde och döde under åren 1856 - 1860 

sockne- och församlingsvis inom hvarje län (Tabellserien I. 1—25) 
och General-Sammandrag länsvis (Tab. N:o 2). 

Kyrkosocknarnes gruppering i denna tabellserie efter härads- och fögderi-indelningen med iakttagande 

i allmänhet af samma ordningsföljd, som i jordeboken, har ansetts fortfarande böra föredragas framför den 

kyrkliga ordningsföljden, prosterivis, i hvilken ministerialboksutdragen till Statistiska Central-Byrån meddelas. 

För att skilja moder- och annexförsamlingar äro dessa senare indragna, och hafva härvid iakttagits alla 

intill och med 1863 års slut verkställda förändringar, sâ vidt dessa kommit till Byråns kännedom. I sam-

manhang härmed har ock en omflyttning af jordeboksordningen skett så till vida, att moderförsamling har 

ställts framför annex, när i jordeboken förhållandet varit omvändt. 

Såsom följd af den administrativa indelningens oregelbundenheter kan dock för de särskilda slagen af 

densamma noggrann uppgift om folkmängdsbeloppet vinnas endast derigenom, att socknar och socknedelar 

särskildt grupperas tillsammans på sätt för hvarje slag af indelning är nödigt, och är detta verkställdt uti 

tabellserierna Nås 3 och 6, der alltså folkmängdsbeloppen för pastorat, prosterier, härader och tingslag 

m. m. böra sökas. 

hvartill kommer: 

ersättning åt Polispersonalen för räknelistornas utdelning och insamling 900: 

af Drätsel-Kommissionen beviljad efter vunnen 
besparing af det arfvode till lika belopp, som 
förr utgått till Mantals-Kommissarierne för 
folkmängdstabellers upprättande. 

Det enligt staten for 1861—1863 disponibla årsanslaget till ersättning åt Extraordinarier i Statistiska Central-Byrån utgjorde 
4,250 R:dr. Å denna anslagstitel, som för nästförutgångna statsregleringsperiod uppgått till 5,000 R:dr årligen, förefanns en år 1861 
disponibel besparing af 1,421 R:dr. Oaktadt den först lemnade ersättningen à 50 öre för arbetstimma i Byrån efterhand måste för en 
del biträden nedsättas ända till 25 öre, blef dock nödigt, att hos Kongl. Maj:t anhålla om extra anslag, som nådigst beviljats till be-
lopp af 2,000 R:dr år 1862 och 3,ö00 R:dr år 1863 att utgå af 6:te bufvudtitelns tillgångar. Sedan Rikets Ständer be·lutit höja 
årsanslaget för Extraordinariers ersättning till 7,250 R:dr under statsregleringsperioden 1864—1866, har ett vida fördelaktigare förhål-
lande inträdt. 



XIV Tab. N:o 1. Uppgifter rörande oregelbundenheterna i Rikets administrativa indelning. 

I den underdåniga berättelsen för 1851—1855, 2:dra afd., sid. 4 o. f., har så väl ådagalagts behofvet 

af en särskild undersökning rörande de förhandvarande oregelbundenheterna i Rikets administrativa indelning, 

som ock redogjorts för de åtgärder, hvilka för sådant ändamål vidtagits, och hvilkas resultat finnas meddelade 

uti noter till de tabeller, som åtföljde samma berättelse. Vid denna berättelses aflemnande den 17 Februari 

1859 anmäldes tillika i underdånighet, att dock ännu icke kunde antagas, att det närvarande förhållandet med 

indelningens oregelbundenheter vore i allo med säkerhet och tillförlitlighet utredt, men att, då behofvet af 

omreglering i mer eller mindre vidsträckt omfång hade blifvit nästan utan undantag vitsordadt, och då här-

till fordrades jemväl intresserade menigheters hörande, samt då dervid en framställning af det oregelbundna 

förhållandet borde kunna dem föreläggas, af dessa anledningar särskilda afdrag till ett antal af 2,500 exem-

plar blifvit tagne af den tabellserie, som åskådliggjorde förhållandet mellan den kyrkliga, kamerala och judi-

ciela indelningen, hvarigenom tillgång funnes till utdelning bland alla, som i frågans utredande och behand-

ling kunde komma att deltaga. 

Med anledning häraf täcktes Eders Kongl. Maj:t genom Cirkulär från Chefen för Civil-Departementet 

af den 26 Mars 1859 till samtlige Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anbefalla dem: 

»1) att så skyndsamt ske kunde, låta genom vederbörande Häradsskrifvare och Kyrkoherdar granska de 

uti berättelsen (tabellserien N:o 6) förekommande uppgifter rörande den administrativa indelningen, meddela 

nödige befunna rättelser och tillägg, så väl i allmänhet, som särskildt hvad hemmantalet angår, och der spe-

cifikation saknas â de hemman och lägenheter, som nu äro hänförde till annat härad och tingslag, än det, 

hvilket kyrkosocknens största del tillhör, sådan specifikation lemna, samt jemväl fullständigt uppgifva de i 

den underdåniga berättelsen endast i förbigående vidrörda oregelbundenheter, att inom samma härad eller 

tingslag hemman och lägenheter, som tillhöra en viss kyrkosocken, äro belägna inom området af en annan, 

allt i ändamål att genom de i sådant afseende meddelade upplysningar en i alla delar fullständig och tillför-

litlig officiel öfversigt öfver indelningarnes nuvarande inbördes förhållande må kunna tillvägabringas; äfven-

som att i sammanhang härmed söka förskaffa alla de upplysningar, som kunna tjena till ledning vid rätt-

skrifningen af namnen â kyrkosocknar och härad; börande samtliga omförmälda upplysningar till Statistiska 

Central-Byrån insändas;» 

»2) att, der ifrågavarande oregelbundenheter äga rum, uppmana vederbörande jordägare och menigheter 

att sjelfve söka genom frivilliga öfverenskommelser så bereda, att kyrkosockneområdet må blifva en enhet 

tillhörande ett och samma härad; och» 

»3) att hvar i sitt län, och der så erfordras efter samråd ined Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i an-

gränsande län, taga under öfvervägande och hos Kongl. Maj:t i underdånighet anmäla, hvilka oregelbunden-

heter i nuvarande indelningen, antingen derföre att de medföra synnerlig olägenhet, eller emedan de synas 

kunna utan större svårighet afhjelpas, företrädesvis påkalla åtgärder från Statens sida till beredande af en 

önskvärd förändring.» 

Sedan för ofvanstående ändamål på Nådigste befallning jemväl nödigt antal exemplar af redogörelsen 

öfver indelningen samtlige vederbörande tillhandahållits, hafva så väl från flertalet Länsstyrelser som från 

presterskapet ingått en mängd vigtiga upplysningar. Enligt meddelade Nådiga föreskrifter för Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvandes s. k. femårsberåttelser hafva ock talrika upplysningar i detta ämne inrymts uti 

de sist afgifna för perioden 1856—1860. Eders Kongl. Maj:t har jemväl täckts låta åt Statistiska Central-

Byrån meddela särskild underrättelse om de förändringar uti den administrativa indelningen, som efterhand 

blifvit anbefallde. 

Med begagnande af dessa och öfriga upplysningar, som kunnat vinnas rörande förhållandet intill och 

med 1863 års slut, har Sekreteraren uti Byrån utarbetat de anmärkningar rörande administrativa indelnin-
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gens oregelbundenheter m. m., som åtfölja denna berättelses tabeller, och som i många delar rätta, förändra 

eller fullständiga den förra berättelsens uppgifter i ämnet. 

I afseende på rättstafningen af namnen å kyrkosocknar och härader hafva utom ofvananförde källor äf-

ven begagnats upplysningar, som af enskilde forskare benäget meddelats *). Den regel har härvid följts, att, 

med bibehållande i allmänhet af den i skrift häfdvunna kyrkliga benämningen, bortlägga alla konsonanter, 

som på uttalet numera ej hafva någon inflytelse, med undantag endast för de fall der namnets antagliga här-

ledning, såsom t. ex. af Thor, synts böra framhållas. I sammanhang härmed torde ej böra lemnas oanmärkt, 

huruledes i alla de socknenamn, som ändas på »stad», man äfven i skriftspråket låtit sista bokstafven bort-

falla i hela mellersta och norra Sverige, under det man i Göta rike allmänt behållit denna bokstaf. För att 

på detta förhållande fästa uppmärksamhet är bokstafven »d» tillagd inom parentheser, der den antagligen i 

följd af bruket bortfallit. Samma förfarande har ock iakttagits med samma bokstaf, der den antagligen bort-

fallit från ändelsen »ed», som i Westergötland är vanlig. Ändelsen »arp» har, i öfverensstämmelse med tal-

språket, i allmänhet föredragits framför den längre »erup», der ej bruket helt och hållit förbjudit sådant. 

Många förslagsmeuingar i afseende på socknenamnens härledning hafva visserligen framträdt med mer 

och mindre giltiga anspråk att föranleda förändringar i stafningssättet, men i allmänhet har ansetts rådligast, 

att så litet som möjligt afvika från vedertaget bruk. Dock hafva betydligare olikheter af benämning eller 

stafningssätt i jordeboken oftast blifvit inom parenthes anmärkta. 

Med hänsigt till det nära samband, som äger rum mellan hela folkmängdsbeloppet och dess förändrin-

gar genom födde, döde, in- och utflyttade m. m., hvarom under den 23 Juni 1863 underdånig berättelse 

afgifvits, lemnades då äfven en summarisk öfversigt öfver folkmängden intill och med den 31 Dec. 1860, 

dess tillväxt och täthet länsvis och från äldre tider, samt folkmängdens belopp i åtskilliga andra länder ( l a t a 

afdeln.: Tabb. N:o 1, Litt. B, C, D och E, sid. 9 o. f. af berättelsens text). 

Det torde dock vara lämpligt, att, med åberopande jemväl af det General-Sammandrag, som bilagde tab. 

N:o 2 innehåller, här i korthet återupptaga hufvudresultaterna af det förr meddelade och detta först i af-

seende på Rikets hela folkmängd och dess tillväxt**), nemligen: 

att folkmängden vid 1860 års slut uppgick till: 3,859,728; 

att dess hela absoluta tillväxt från den 31 December 1855, eller under hela qvinqvenniet, utgjort: 218,717, 

eller 60,247 mer än tillväxten under nästförutgångna qvinqvenniet, 1851—1855; 

att dess absoluta årliga tillväxt 1856—1860 i medeltal utgjort: 43,743, mot 31,694 under åren 1851— 

1855; 

att hela absoluta tillväxten på grund af de föddes öfverskott öfver de döde, 1856—1860, bordt utgöra: 

223,408, eller årligen i medeltal: 44,681, mot respektive 180,733 och 36,146 under åren 1851—1855; 

att skilnaden mellan den befunna och den på nativitetsöfverskott beräknade folkmängden vid 1860 års 

utgång, uppgående blott till 4,691, tillfredsställande förklaras af uppgifne 4,156 emigranter under åren 1856 

—1860; 

att största absoluta årliga folkmängdstillväxten under qvinqvenniet ägde rum år 1860 med 71,993, lik-

tidigt med högsta antalet lefvande födde barn: 133,162 och lägsta antalet döde: 67,502; 

att lägsta absoluta årliga folkmängdstillväxten inträffade år 1857 med 14,613, liktidigt med högsta an-

talet döde: 101,491; 

att den relativa folkmängdstillväxten, för hvilken i tab. Lått. B, sid. 10, af denna underdåniga berättelses 

l:sta afdelning redogörelse är lemnad allt ifrån vårt tabellverks början, under qvinqvenniet 1856—1860 uppgått 

*) Adjunkten Mag. F. Säve, Kontraktsprosten Mag. J. E. Rietz och aflidne Kontraktsprosten A. Lignell. 
**) Några afvikelser frän uppgifterna i berättelsen för åren 1851—1855 äro, såsom redan flerestädes blifvit antydt, beroende af vunna upp-

lysningar sedan nämnde berättelse trycktes. 
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till 6'01 % och i medeltal för hvarje särskildt år till 1'17 %, samt beträffande hela qvinqvenniet öfverstigits blott 

af förhållandet 1821—1825, då tillväxten uppgick till 7'21 %, men deremot förr aldrig under något särskildt 

år uppnått den höjd, som år 1860, eller 1'90%; samt 

att vid jemförelse med folkmängdstillväxten i flera andra länder, enligt tab. Litt. C, sid. 11, af nyss-

nämnde afdelning af berättelsen, Sverige under nu ifrågavarande qvinqvennium ingalunda intagit ett ofördel-

aktigt rum. 

Beträffande folkmängdens fördelning mellan landsbygd och städer torde likaledes från hvad i l:sta af-

delningen redan är yttradt, jemfördt med innehållet af tab. N:o 2 i denna afdelning, få anföras: 

att vid 1860 års slut folkmängden å landsbygden utgjorde 3,425,209 och alltså från 3,261,135 vid 1855 

åra slut vunnit en absolut tillväxt af 164,074, eller 5'03 %, då denna tillväxt under qvinqvenniet 1851—1855 

deremot uppgick till blott 129,672, eller 4'14%; 

att folkmängdens absoluta ärliga tillväxt å landsbygden 1856—1860 i medeltal utgjort 32,815 mot 25,934 

under åren 1851—1855; 

att hela absoluta tillväxten på grund af de föddes öfverskott öfver de döde â landsbygden, 1856—1860, 

bordt utgöra 214,451, eller i medeltal för år 42,890 mot respektive 184,562 och 36,912 under åren 1851— 

1855; 

att vid 1860 års slut den från Rikets städer*) uppgifna folkmängden uppgått till 434,519 mot 379,876 

vid 1855 års slut, och alltså vunnit en absolut tillväxt af 54,643, eller 14'38 %, då denna tillväxt under qvin-

qvenniet 1851—1855 deremot uppgick till blott 28,798; 

att stadsfolkmängdens absoluta årliga tillväxt, 1856—1860, i medeltal alltså skulle hafva utgjort 10,929 

mot 5,760 under åren 1851—1855**); 

att hela absoluta tillväxten på grund af de föddes öfverskott öfver de döde i städerna, 1856—1860, skolat 

uppgå till blott 8,957; och 

att alltså stadsfolkmängdens tillväxt under qvinqvenniet med 45,686 personer utöfver egna nativitets-

öfverskottet berott af inflyttningar till städerna från landsbygden, som jemte sin egen folkmängdstillväxt äfven 

lemnat ett mer än tillräckligt nativitetsöfverskott (50,377) till ökning af stadsfolkmängden. 

I England med Wales räknades år 1861 i 781 städer 10,960,998, på landsbygden deremot blott 

9,105,226 innevånare, hvadan alltså stadsfolkmängdens öfverskott uppgick till 1,855,772, så att mot 1,000 

innevånare å landsbygd svarade 1,204 i städer. Detta är ena ytterligheten af proportionen mellan stads- och 

landsbygdsfolkmängd. Sverige torde förete den motsatta. Enligt hvad i föregående berättelser (1851—-1855, 

l:sta afdeln, tab. Litt. C och flerestädes) är upplyst, svarade här mot 1,000 landsbygdsinnevånare åren 1805 

och 1810: 106, åren 1815, 1820 och 1825: 112, år 1830: 108, åren 1835 och 1840: 106, 1845: 108, 1850: 

112 oeh 1855: 116. Då nu detta förhållande år 1860 utgjort 1,000 landsbygdsinnevånare mot 127 stads-

innevånare, eller med andra ord af Rikets hela folkmännd 88'74 % tillhört landsbygden oeh 11'26 % städerna, 

så synes häraf, att allt sedan år 1840 fortgått en förändring i samma rigtning, som torde vara gemensam för 

hela Europa, och till stor del åtminstone måste hafva sin orsak i industriel utveckling af städerna. 

I England med Wales utgjorde år 1861 medelfolkmängden i stad 14,035. Hela Sveriges stadsfolk-

mängd vid 1860 års utgång, delad mellan de 89 städerna, ger ett medeltal för hvardera af 4,882, mellan 

maximum 112,391 i Stockholm och minimum 313 i Falsterbo. 20 af våra städers folkmängd öfversteg detta 

medeltal, hvadan alltså 69 både lägre folkmängd. 

*) Skellefteå och Oscarshamn numera inberäknade, men Malmköping utesluten. 
**) Härvid får ej förgätas, att Stockholms folkmängd vid 1860 års utgång, i följd af den särskilda folkräkningen, utföll betydligt högre, 

än om den såsom förut skulle hafva beräknats efter mantalslängderna, och att Göteborgs folkmängd, beräknad efter husförhörslängderna, 
likaledes blef betydligt högre än beloppet deraf antagligen skulle hafva blifvit, derest den pä sätt som förr skulle hafva heratats ur 
tabellariska sammandrag utarbetade af Presterskapet. 
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Otvifvelaktigt förekommer i Sverige mångenstädes i byar och vid industriela inrättningar å landsbyg-

den en agglomeration af befolkningen till vida större antal och måhända någon gång till och med inom 

trängre areal än i våra mindre städer, men härom lemnar den nu använda folkräkningsmethoden ej någon 

upplysning. Härstädes likasom i flera andra länder flyttas alltså en ort ingalunda ensamt genom stadsprivi-

legierna inom antalet af dem, som i följd af befolkningens agglomeration ansetts böra utgöra föremål för 

särskild statistisk redogörelse. Skulle man i detta hänseende antaga det vid Statistiska Kongressen i London 

föreslagna minimum af 2,000 personer, borde endast 42 af vårt lands städer härvid ifrågakomma. 

öfversigt af städernas absoluta folkmängd och dess tillväxt under en lång årsföljd är redan meddelad 

i berättelsen för 1851—1855, 2:dra- afdeln, tabb. Litt. E och F. 

Beträffande folkmängdens belopp och absoluta tillväxt länsvis torde få hänvisas till hvad derom upply-

ses i de åtföljande särskilda tabellerna af serien N:o 1, och i afseende på den relativa tillväxten så väl under 

sista qvinqvenniet, som under förutgångne, till tab. Litt. D i l:sta afdelningen af denna underdåniga berät-

telse och till tabb. Litt. A, B, C, D i 2:dra afdeln. af berättelsen för 1851—1855. 

I afseende på länens areal och folkmängdstäthet torde jemväl få åberopas de härom i denna berättelses 

l.·sta afdelning, tab. Litt. E, sid. 15, meddelade uppgifter. 

Vid utgången af året 1860 utgjorde medelfolkmängden i landets 24 län, landsbygd och städer samman-

räknade, 156,139, mellan maximum af 284,430 innevånare i Malmöhus län och minimum af 50,137 i Got-

lands län. 

I medeltal utgör hvarje läns areal af fastland 145'512 Sv. qvadratmil, mellan maximum: 853'973 qva-

dratmil för Norrbottens och minimum: 24'979 qvadratmil för Blekinge län. 

Folkmängdstätheten inom de 24 länen (Stockholms stad alltså oberäknad) utgjorde vid 1860 års utgång 

i medeltal 1,073 personer på hvarje Sv. qvadratmil, mellan maximum: 7,201 personer i Malmöhus län och 

minimum: 81 i Norrbottens län. 

Det ligger i menniskans natur, att den mer eller mindre lätta och vidsträckta beröring, hvaruti hon 

står till sina medmenniskor, måste på hela hennes tillvaro och utbildning i alla rigtningar öfva en stor in-

flytelse. Med graden af befolkningstäthet sammanhänger alltså uppfostran och utbildning af naturliga antal, 

helsotillstånd, intryck af omgifningen och föredömen till både godt och ondt, lifsbergning, yrke och syssel-

sättning, utbyten af både tankar och varor o. s. v. Inom samma land kan i följd häraf den befolkning, som 

i större städer till flera tusendetal tätt sammanbor på en yta af några tunnland, förete ett alldeles olika 

sksplynne mot den, som å landsbygden med några 10-tal eller 100-tal är spridd pâ hela qvadratmil. Onek-

ligen äro de stora städerna härdar för bildningen i de flesta rigtningar och villkor för dennas framsteg, men 

ett folks odlingsgrad i det hela torde dock ej kunna fullt mätas efter antalet och storleken af dess städer, 

efter proportionen mellan stads- och landtbefolkning, ty äfven denna senare befolkning kan under gynnsam-

ma förhållanden för dess sjelfverksamhet tillegna sig åtminstone en stor del af bildningens mognade frukter. 

Om så ej vore fallet i Sverige, om tillståndet här skulle bedömas, så väl för hela landet som Tab. Litt. A. 

för de särskilda länen, endast efter talförhållandena i tab. Litt. A. å följande sida, så skulle man lätt blifva 

missledd, och detta än mer, om man toge den ringa folkmängden i det öfvervägande flertalet af våra små 

städer såsom en bestämd måttstock för bildningsgraden hos dessas innevånare. 

Såsom redan är anfördt, utgjorde vid 1860 års utgång städernas innevånare blott 11'26% af Rikets 

hela folkmängd, men afvikelserna från detta medeltal voro inom de särskilda länen betydliga, nemligen mel-

lan maximum af stadsinnevånare: 21'18% i Göteborgs och Bohus län och minimum: 2'12% i Kronobergs län. 

Vill man åter beräkna Stockholms stad tillsammans med länet, så fölle högsta stadsbefolkningen med 50'43 % 

på Stockholms län. Närmast Göteborgs och Bohus län komma, i afseende på hög proportion af stadsbefolk-

Stat. Centr.-Byráns underd, berättelse 1856—1860. 2:dra afd. C 
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ning, Blekinge län med 19'12 %, Malmöhus med 15'76 %, Östergötlands med 13'10%, Westmanlands med 
12'17 %, Gefleborgs med 12'07% o. s. v. Närmast minimum står åter Jemtlands län med blott 2'44%, We-
sterbottens med 2'70 %, Wermlands med 3'61% o. s. v. 

Mångfaldiga anledningar att söka förklaring till länens egendomligheter ej blott i afseende på egentliga 
befolkningsförhållanden, utan ock i talrika andra hänseenden, skulle kunna hemtas af de proportioner, som 
tabellen framställer, men detta skulle leda till en vidlyftighet, som vore mindre förenlig med denna berät-
telses hufvudsakliga ändamål att framlägga fakta. Några ord torde dock få tilläggas i afseende på den ifråga-
varande proportionens förändring under den 55-åriga tiderymd, som tabellen omfattar och för hvilken redo-
görelse härom kan lemnas. Under krigsperioden 1805—1810 led landet en absolut minskning i folkmängd, 
och den lägre proportionen af stadsbefolkning sistnämnde år synes häruti hafva sin grund. Från den åter 
uppnådda högre proportionen år 1820 sjunker stadsbefolkningen ånyo intill och med 1840, för att från 1850 
betydligare stiga. Denna vändpunkt sammanfaller med 1846 års författningar, som underlättade villkoren för 
vissa stadsmannanäringars bedrifvande. I den mån lossandet af förra tiders band å andra sidan för landt-

Tab. Litt. A. Proportionen mellan landt- och stadsbefolkning inom hvarje län vid nedanstående tidpunkter. 
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befolkningen möjliggör att jemte jordbruk och skogsskötsel m. m. jemväl drifva näringar af de slag, som 

förr varit fastade vid städerna, minskas ock behofvet af inflyttningar till dessa. Jemte inflytelsen af lättade 

kommunikationer i öfrigt komma otvifvelaktigt jernvägsförbindelserna att å vissa orter betydligt öka, å andra 

deremot minska proportionen af stadsbefolkning, hvadan den lemnade öfversigten öfver förhållandet vid 1860 

års utgång väl egnar sig till utgångspunkt för framtida jemförelser. 

Likasom i hela Riket har ock inom flertalet af länen stadsbefolkningens proportion mer eller mindre 

oafbrutet ökats från år 1810. Tabellen utvisar dock några undantag härifrån, hvaribland Stockholms, Got-

lands, Blekinge, Elfsborgs, Kopparbergs och Westerbottens län. Stockholms stads inflytelse på Stockholms 

läns små städer torde förklara förhållandet för detta län. För Gotland och Blekinge torde förklaringen kunna 

sökas dels i mindre fördelaktig handel för städerna, dels i ökad uppmärksamhet på jordbrukets kraf, och 

deråt egnad större arbetskraft, för Elfsborgs län i de stora industriela anläggningarne å landsbygden, för 

Kopparbergs och Westerbottens län i en relativt starkare tillväxt af landtbefolkningen i mån af nya närings-

källors anlitande. Från sitt fåtal af föga öfver en half procent vid periodens början har stadsbefolkningen i 

Jemtlands län stigit i den högsta proportionen eller öfver 400 procent. 

Genom den redogörelse för folkmängden vid utgången af åren 1855 och 1860 inom hvarje församling, 

hvilken tabellserien N:o 1 erbjuder, är tillfälle beredt att bland annat anställa en jemförelse, som kan gifva 

en ej ovigtig ledning för omdömet om den tillförlitlighet, som vid 1860 års folkräkning efter förändrad me-

thod blifvit ernådd. I det föregående är redan ådagalagdt, att det nativitetsöfverskott, som under åren 

1856—1860 ägt rum, bordt från slutet af år 1855 höja Rikets folkmängd vid 1860 års utgång med 223,408 

personer, eller till ett belopp af 3,864,419, och att 4,156 kända emigranter tillfredsställande förklara, hvarföre 

1860 års folkräkning gifvit blott 3,859,728. I detta förhållande ligger en tillräcklig grund att, med utgångs-

punkt från 1855 års uppgifter, kunna såsom säkert antaga, det Rikets folkmängd år 1860 ej kunnat vara 

lägre än den uppgifna. Huruvida utgångspunkten åter varit i det hela riktig, bör kunna bedömas af jem-

förelsen mellan sockneuppgifterna, grundade år 1855 på siffersammandrag af presterskapet och år 1860 på 

namn å hvarenda innevånare. 

En sådan jemförelse utvisar, enligt tab. Litt. B. å följ. sidor, att folkmängden i 20 socknar och Tab. Litt. B. 

socknedelar hvarken ökats eller minskats under de 5 åren 1856—1860, att den under samma tiderymd i 469 

socknar och socknedelar mer eller mindre minskats, hvaremot den i 2,066 mer eller mindre ökats. Att minsk-

ningen i några församlingar berott deraf, att 1855 års folkmängd varit för högt uppgifven har visserligen 

på flera sätt bestämdt ådagalagts, men i det öfvervägande flertalet fall saknas skäl till ett sådant antagande. 

Utflyttningar, ja till och med förening till sambruk af jordlotter, som förut varit delade mellan flere brukare, 

kunna nemligen lätt, och företrädesvis inom smärre församlingar, leda till folkmängdsminskning. I några för-

samliugar, såsom t. ex. Döderhults i Calmar län, Forsby i Skaraborgs, Pajala och Öfver-Torneå i Norrbottens 

län, är, på sätt anmärkningarne till tabellserien N:o 1 upplysa, minskningen blott beroende deraf att en del af 

befolkningen af skilj ts till andra församlingsområden. Beklagligtvis framträder dock folkmängdsminskning äfven 

såsom följd af mortalitets-öfverskott. Med förbigående af de fall, der bland de socknar, som i kol. 4 af tab. 

Litt. B. äro inräknade, detta mortalitetsöfverskott uppgått blott till ett ringa belopp, torde dock särskildt 

böra anmärkas, att detsamma inom 5 socknar 1) af Westmanlands län uppgått tillsammans för femårsperioden 

till 72, inom 6 församlingar2) i Södermanlands län till 88, inom 8 socknar3) i Jönköpings län till 109, inom 

15 socknar4) i Upsala län till 221 och inom 19 socknar 5) af Stockholms län till ej mindre än 497 personer. 

1) Barkarö, Björskog, Torpa, Thorstuna oeh Ängsö. 
2) Trosa stads- och landsförsamlingar, Öfver-Selö, Aspö, Fogdö, Helgarö. 
3) Jersnäs, Mulseryd, Angjerdshestra, Stengårdsliult, Unnaryd, Waldshult, Öreryd, Björkö. 
4) Ttter-Gran, Hiiggeby, Skokloster, Kungs-Husby, Herkulsberga, Wallby, Enköpings-Näs, Teda, Fitja, Hjelstad, Börje, Upsala-Näs, Gamla 

Upsala, Danmark, Erntuna. 
5) Munsö, Adelsö, Färentuna, Sånga, Skå, Östra Ryd, Täby, Widbo, Wassunda, S:t Olof, S:t Per, Frötuna, Rådmansö, Djurö kapell, 

Ornö kapell, Utö kapell, Dalarö, Siklaön, Ytter-Järna. 



XX Tab. N:o 1 och Litt B. Församlingar, hvilkas folkmängd ej ökats. 

I en del socknar har folkmängdsminskning varit fortgående under hela decenniet från 1850 års slut. -
och hafva dessa blifvit i tabellen med kursiv stil utmärkte. 

Tab. Litt. B. Specifikation af de socknar och socknedelar, i hvilka folkmängden ej ökats under 
åren 1856—1860, länsvis. 



Tab. N:o 1. Antalet kyrkosocknar i Riket XXI 

Enligt hvad i den underdåniga berättelsen för 1851—1855 redan blifvit ådagalagdt, är det mycket svårt, 

för att ej säga omöjligt, att gifva ett bestämdt svar om antalet socknar i Riket. Jordeböckerna och de kyrk-

liga längderna sakna öfverensstämmelse ej blott till antalet utan ofta nog till omfånget och benämningen af 

socknarne, hvadan man synes fullt berättigad, att genom benämningarne »jordeboks-» och »kyrkosocken» gifva 

häntydning på denna skiljaktighet. För folkmängden inom hvarje jordebokssocken liar någon särskild redo-

görelse hvarken varit ifrågasatt eller ens kunnat lemnas, utan kyrkosocknen har alltid utgjort den territoriela 

enheten för presterskapets folkmängdsuppgifter. Det förhållande, som visserligen utgör regien, att hvarje 

kyrkosocken har sin egen kyrka med begrafningsplats o. s. v. och utöfvar sin rättighet att i vissa hänseen-

den besluta och handla såsom en kommun för sig, är dock underkastadt talrika undantag. Många befintliga 

kyrkosocknar synas ej hafva haft egen kyrka, utan begagnat sådan gemensamt med annan församling. Kyrkor 

blifva för sitt ändamål otillräckliga eller oanvändbara, och 2 eller flera socknar förena sig om gemensam 

sammanbyggnad. Denna medför stundom förändring af sjelfva de fordna socknenamnen till ett gemensamt 

nytt och folkmftngdsuppgift endast för det förenade territoriet (t, ex. Fasterna, sammanslagen af Fasta och 

Esterna socknar o. s. v.), stundom åter bibehållande af båda sockncnainnen såsom ny benämning, men ge-

mcnsam folkmängdsuppgift för båda (t. ex. Klockrike och Brunneby o. s. v.), stundom åter gemensam folk-

inängdsuppgift, men bibehållande af blott ena socknenamnet, så att det andra efterhand alldeles kommit ur 

Forts. af Tab. Litt. B. Specifikation af de socknar och socknedelar, i hvilka folkmängden ej ökats 

under åren 1856—1860, länsvis. 
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bruk (t. ex. Mjölby, under hvilken benämning numera Sörby jemväl inneslutes med gemensam folkmängds-

uppgift för båda). Så vidt detta senare fall varit bekant, har det i tabellerna till denna underdåniga berät-

telse blifvit antydt genom båda socknenamnens utsättande (t. ex. Mjölby med Sörby). 

Efter rasering af kyrkor eller sammanbyggnad af sådana uppgifves, än att de 2 eller flera socknarne 

»utgöra» blott en enda, än att de »anses» som förenade, än att sådan förening ägt rum med undantag för 

vissa förhållanden, uti hvilka hvarje socken bibehåller sin sjelfständighet, än åter att denna ej förändrats i 

något hänseende deraf att annan sockens kyrka får till gudstjenst begagnas. Det ligger ock i sakens natur, 

att antalet af särskilda husförhörslängder, med deraf följande öfverförningar af flyttande från socken till 

socken inom samma pastorat, ej gerna ökas utan särskilda tvingande anledningar, och att i följd häraf ej blott 

kapellförsamlingar utan stundom äfven mindre socknar i samma längd med andra sammanföras. 

Den skilnad från kyrkosocken, hvilken genom benämningen kapell skulle uttryckas, är ej heller af bru-

ket strängt bestämd. Tillägget kapell bibehålles stundom för församlingar, som redan öfvergått till sjelfstän-

diga kyrkosocknar, och än betecknas dermed blott sjelfva lokalen för gudstjenst, än åter ett territorielt om-

råde, som i vissa delar af Riket kan vara mångfaldigt större än flera kyrkosocknar tillsammans i andra 

landsorter. 

Då det i flera hänseenden kan vara af gagn, att äga tillgång till folkmängdsuppgifter för hvarje terri-

torielt område, som i administrativt hänseende ägt, äger, eller kan komma att erhålla särskild betydelse, har 

Statistiska Byrån visserligen sträfvat att erhålla särskilda folkmängdsuppgifter för hvarje socken och kapell, 

men denna önskan kan svårligen sträckas utöfver hvad Presterskapet hittills brukat och funnit behöfligt att 

i husförhörslängderna åtskilja. Det har dock blifvit ovilkorligen nödigt, att äska uppgifter för särskilda de-

lar af sådana sockneområden, hvilka, om än i kyrkligt hänseende utgörande en enhet, dock i andra admini-

strativa indelningar ingå styckade, emedan härpå beror möjligheten att rätt fördela folkmängden emellan län, 

härader m. m. 

Tab Litt. C. Tab. Litt. C. å följande sidor redogör för det antal territoriela församlingar (kyrkosocknar, kapeller och 

bruksförsamlingar) å landsbygden, för hvilka, enligt tabellserien N:o 1, särskilda husförhörslängdsutdrag ingått 

för året 1860. Enligt kol. 2 uppgår dessas antal till 2,396, hvarförutom i nämnde tabellserie förekomma 

(enligt kol. 3) 51 namn å socknar och kapellförsamlingar utan särskild folkmängdsuppgift för någon af dem. 

Vid jemförelse med tab. Litt. I. (sid. 27) uti 2:dra afdelningen af den underd, berättelsen för 1851—1855 

har således nu särskild folkmängdsuppgift erhållits för 28 landsförsamlingar mer än då. Härtill kunna ock 

läggas 2 i kyrkligt hänseende under Stockholms stads Konsistorium lydande territorier å landsbygden, nem-

ligen Siklaön och Djurgårdens landsförsamling. För vanligast förekommande behof torde frågan om antalet 

af kyrkosocknar och kapeller m. m. i Riket bäst besvaras af det i tabellen N:o 4 lemnade General-Samman-

draget, der beräkningen skett med hufvudsakligt afseende på de i kyrkliga längder och stiftsmatriklar bruk-

liga benämningarne och åsigterna, huruvida socknar, som tid efter annan förenats om gemensam kyrka, böra 

upptagas såsom skiljda eller såsom till en enda sammanslagna o. s. v. Den skilnad i antal, som förefinnes 

emellan tabb. N:o 4 och Litt. C , har sin tillräckliga förklaringsgrund i hvad här ofvan blifvit anfördt. 

Tab. Litt. C. utvisar i kol. 6 och 7 högsta och lägsta kyrkosockne-folkmängden inom hvarje län. I detta 

hänseende intager liksom förr Skellefteå socken med Ytterstfors bruksförsamling främsta rummet bland lands-

församlingarne för sin stora folkmängd af icke mindre än 15,898, likasom Bjäreshög i Malmöhus län med 

blott 128 innevånare fortfarande är den till folkmängd minsta socknen. 

För att beräkna medelfolkmängden i en kyrkosocken förutsattes att socknarnes verkliga antal skulle vara 

bestämdt. Talrika kyrkosocknars delning mellan 2 län försvårar äfven denna beräkning länsvis. På sätt tab. 

Litt. I, sid. 27, 2:dra afdelningen af den underdåniga berättelsen för åren 1851—1855, utvisar, erhåller man 

alltså efter olika beräkningssätt temligen olika resultat. Den upplysning, som med sådan beräkning sökes, är 
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emellertid redan såsom approximativ fullt tillräcklig, och för att lemna en sådan har uti kol. 8 af tab. Litt. 
C. blott utförts qvoten efter begagnande af kol. 2 såsom divisor. Socknefolkmängdens ungefärliga medeltal 

Tab. Litt. C. Territoriela församlingarnes antal med deras högsta och lägsta folkmängd å lands-
bygden, länsvis. 
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för hela Rikets landsbygd: 1,433, häntyder på en ökning sedan 1855 års slut i medeltal af omkring 60 per-

soner på socknen. Med några smärre förändringar intaga länen sinsemellan nära nog samma ordning som 

sistnämnde år i afseende på kyrkosocknarnes folkrikhet, hvilken i följd af den stora Skellefteå socken fram-

står högst i Westerbottens län och i följd af socknarnes talrikhet lägst i Gotlands och Skaraborgs län. 

Antalet församlingar å landsbygden, hvilkas folkmängd vid 1860 års utgång öfversteg 10,000 personer, 

uppgår blott till 6, eller en enda (Umeå landsförsamling) utöfver de i tab. Litt. C. specificerade. Antalet 

kyrkosocknar å landet med folkmängd från 10,000 ned till 5,000 uppgår till 50, mellan 5,000 och 1,000 

till 1,217. 

Bland de territoriela, eller närmast med dem jemförliga, stadsförsamlingame intages främsta rummet i 

afseende på folkmängd af Gustavi Domkyrkoförsamling i Göteborg, hvars medlemmar vid 1860 års utgång 

ej torde hafva betydligt understigit 24,500, och närmast denna följer Catharinae församling i Stockholm med 

17,102. Minsta stadsförsamlingen i Riket är Falsterbo med 313 medlemmar. Delas hela stadsfolkmängden i 

Riket mellan 101 stadsförsamlingar, så skulle i medeltal på hvarje sådan församling falla omkring 4,300 med-

lemmar, hvilket belopp dock något minskas, om afräkning göres för den del af stadsbefolkningen, som tillhör 

särskilda andra (Garnisons-, Fattigvårds-, Fång- m. fl.) församlingar. 

Forts. af Tab. Litt. C Territoriela församlingarnes antal med deras högsta och lägsta folkmängd 

å landsbygden, länsvis. 
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Stadsförsamlingar, hvilkas folkmängd år 1860 öfversteg 10,000 voro till antalet 10, och de hvilkas folk-
mängd lag mellan 10,000 och 5,000 utgjorde 15. 

Beträffande folkmängdstätheten socknevis torde här ej böra saknas den upplysning, att utväg för dess 
beräkning är beredd genom de arealuppgifter, som blifvit frarnlagde senast år 1861 uti den af A. Hahr ut-
gifna Statistiska tablå öfver länens och socknarnes ecklesiastika m. fl. indelningar. 

På sätt tab. Litt. C. upplyser, voro enligt erhållna uppgifter vid 1860 års utgång 60 kyrkosocknar de-
lade mellan län och deraf 59 endast mellan 2, men 1 mellan 3 län, hvadan alltså tabellen i kol. 5 upptager 
121 särskilda länsdelar. Till en lättare öfversigt öfver tabellens innehåll i detta hänseende sammanföras här 
nedan namnen å dessa socknar. 

Vid jemförelse med den specifikation å de mellan län delade socknar, hvilken är meddelad å sidan 39 
i 2:dra afdelningen af den underdåniga berättelsen för 1851—1855, befinnes antalet nu högre, eller 60, genom 
nytillkomna: Avesta1), Graninge²), Norsjö³) och Sorsele4), om hvilkas egenskap af delade underrättelse först 
efter 1858 erhållits, hvaremot Stenestad 5) saknas i den senaste förteckningen. 

185 kyrkosocknar äro delade mellan 2 härader, 25 mellan 3 och 2 mellan 4 härader. 
144 socknar äro delade mellan 2 fögderier, 16 mellan 3. 
203 socknar äro delade mellan 2 tingslag, 30 mellan 3 och 3 mellan 4 tingslag. 
140 socknar äro delade mellan 2 och 14 mellan 3 domsagor. 

D 



XXVI Tabb. N:o 3 och Litt D. Stifts-, prosteri- och pastorats-folkmängden. 

2) Rikets folkmängd den 31 December 1860, stifts-, prosteri- och pastorats-
vis, jemte pastoratens natur och klass samt antalet kyrkor och kapeller. 

(Tabellserien N:o 3 : 1—13 jemte General-Sammandrag i Tab. N:o 4.) 

Den öfver ofvanstående ämnen i de anförda tabellbilagorna lemnade redogörelsen utgör en fortsättning 

af den, som förekommer i 2:dra afdelningen af berättelsen för 1851—1855, med tillägg blott af pastoratens 

s. k. klasser enligt de uppgifter, som härom i stiftsmatriklar och officiela handlingar varit tillgänglige. 

General-Sammandraget, tabellen N:o 4, lemnar öfversigt (kol. 2 och 3) öfver folkmängden i hvarje stift 

1855 och 1860 och ådagalägger den stora olikheten mellan stiftens folkrikhet, då vid 1860 års folkräkning 

denna i Lunds stift uppgick till 611,687 och i Wisby stift till blott 50,137. Intet stift gör undantag från 

en ansenlig folkmängdstillväxt under qvinqvenniet. 

Antalet prosterier, hvilket enligt tab. Nio 4 vid 1860 års utgång utgjorde 176, har, sedan sista redo-

görelsen afgafs, ökats med 3, nemligen i Göteborgs stift genom delning af Wikornas prosteri i 2:ne, Wikor-

nas Södra och Norra, och genom ett nytt, Södra Lappmarks prosteri, inom Hernösands stift. 

Tab. Litt D. Nedanstående tab. Litt. D, som ej upptager Stockholms stad i anseende till dess afvikande förhållande, 

upplyser att prosteri-folkmäugdens medeltal för Riket i öfrigt utgjort 21,282 mellan maximum: 64,004 i 

Tab. Litt. D. Prosteri- och pastorats-folkmängdens medeltal, högsta och lägsta belopp m. m. den 31 Dec. 1860. 

a) Kol. 3: Helsinglands Norra; kol. 4: Hagunda; kol. 6: Helsinglands Norra; kol. 

7: Domprosteriet; kol. 9: Gefle stads; kol. 10: Teda och Häggeby. 

b) Kol. 3: Norrköpings; kol. 4: Skärkinds; kol. 6: Domprosteriet och Norrköpings; 

kol. 7: Aspelands; kol. 9: Norrköpings S:t Olofs; kol. 10: Tingstads. 

c) Kol, 3: Norra Wadsbo; kol. 4: Wartofta; kol. 6: Norra Wadsbo; kol. 7: War-

tofta och Kullings; kol. 9: Hofva; kol. 10: Kinne-Klefva. 

d) Kol. 3: Örebro; kol. 4: Öfver-Selö; kol. 6: Örebro; kol. 7: Öfver-Selö och 

Oppunda Westra; kol. 9: Westra Wingäkera; kol. 10: Trosa stads. 

e) Kol. 3: Stora Tona; kol. 4: Arboga; kol. 6: Domprosteriet; kol. 7: Rättviks; 

kol. 9: Leksands; kol. 10: Skerike. 

f) Kol. 3: Sunnerbo; kol. 4: Norrvidinge; kol. 6: Westbo; kol. 7: Norrvidinge; 

kol. 9: Urshults; kol. 10: Sandseryds. 

g) Kol. 3 : Listers och Bräkne; kol. 4: Onsjö; kol. 6: Oxie och Luggade; kol. 7: 

Norra Åsbo och Bjäre; kol. 9: Jemshögs; kol. 10: Gördslöfs. 

h) Kol. 3 : Domprosteriets Södra; kol. 4: Halmstads; kol. 6: Warbergs; kol. 7: 

Oronst och Tjörn», Wikornes Norra; kol. 9; Göteborgs Domkyrko; kol. 10: 

Abilds. 

i) Kol. 3 : Södra Möre; kol. 4: Ölands Södra; kol. 6: Ölands Medel; kol. 7: 

Stranda; kol. 9: Thorsås; kol. 10: Länglöts. 

k) Kol. 3 : Fryksdals; kol. 4: Nors; kol. 6: Nyeds; kol. 7: Elfdals och Jösse; 

kol. 9: Sunne; kol. 10: Hammarö. 

l) Kol. 3: Westerbottens Andra; kol. 4: Ångermanland» Södra; kol. 6: Medelpads; 

kol. 7: Ångermanlands Nordvestra; kol. 9: Skellefteå; kol. 10: Häggdingen. 

m) Kol. 3 : Norra; kol 4: Södra; kol 6: Norra och Medel; kol. 7: Södra; kol. 9: 

Wisby Domkyrko; kol. 10: Atlingbo. 

n) Beträffande Stockholms stad se Tab. 3. 13, sid. 115. Medeltal församlings-

medlemmar på hvar kyrka utgjorde der ar 1855: 4,865 och år 1860: 5,354. 



Tabb. N: 4 och Litt D. Pastoratens antal. XXVII 

Domprosteriets Södra kontrakt af Göteborgs stift, der Göteborgs stads folkmängd så betydligt inverkar, och 

minimum: 4,364 i Hagunda prosteri af Erkestiftet. Likasom till folkmängdsbeloppet förete prosterierna äfven 

i afseende på antalet tillydande pastorat stora olikheter sinsemellan och inom de särskilda stiften. Sålunda 

upplyser tabellen Litt. D., att då i medeltal för Riket under hvarje prosteri lyda något öfver 7 pastorat, så 

förekomma inom Wisby stift icke mindre än 15 pastorat lydande under samma prosteri, hvaremot inom 

Erkestiftet och Carlstads stift prosterier finnas, hvilka omfatta blott 2 pastorat. 

Den delning af de större pastoraten, som fortgår i den mån sådant pröfvats verkställbart, och hvarom 

i anmärkningarne till tabellserien N:o 3 tillgänglige upplysningar meddelats, gifver ett ökadt intresse åt tid-

tals skeende öfversigter öfver det befintliga antalet pastorat. I flera fall kan dock tvekan uppstå, huruvida en 

församling bör såsom pastorat räknas eller ej, och likformighet i detta hänseende är ett nödvändigt villkor 

för jemförelser mellan pastoratsantalet vid olika tider. Dervid torde ock lämpligast vara, att afse blott den 

förändring, som blifvit genomförd, och ej fästa sig vid den, som, ehuru anbefalld, dock länge kan komma att 

vänta på verkställighet. 

Pastoratens antal i hela Riket, Stockholms stad medräknad, är i tab. N:o 4 upptaget till 1,282, och äro 

i denna summa ej medräknade Garnisons-, Fattighus- och Hospitalsförsamlingarne i Göteborgs stad, Lands-

krona Slottsförsamling, samt Kongl. Hof- och Skeppholmsförsamlingarne i Stockholm, hvilka alla i berörde 

tabell äro i kol. 24 uppförde bland s. k. »andra församlingar» *). Om nu från det pastoratsantal, som finnes 

uppgifvet i tab. Litt. M, sid. 31, af 2:dra afdelningen af den underdåniga berättelsen för 1851—1855, upp-

gående till 1,267, med ofvanstående församlingar inberäknade, dessa afdragas, så blir återstoden 1,261 och 

tillökningen af pastoratens antal ej mindre än 21, nemligen 

inom Erkestiftet och Helsinglands Vestra Öfre prosteri: Ramsjö; 

inom Skara stift och Wäne prosteri: Trollhättan, Kållands prosteri: Härened, Kåkinds prosteri: Hjo, — 

Billings prosteri: Sventorp, och As prosteri: Fristad; 

inom Strengnäs stift och Kumla prosteri: Hallsberg; 

inom Westerås stift och Norrbärkes prosteri: Malingsbo och Ludvika, — Stora Tuna prosteri: Enviken; 

inom Lunds stift och Luggude prosteri: Wälluf, — Södra Åsbo prosteri: Ströfvelstorp, — Listers och 

Bräkne prosteri: Asarum; 

inom Göteborgs stift och Domprosteriets Norra kontrakt: Sköfde; 

inom Calmar stift och Handbörds prosteri: Kråksmåla; 

inom Carlstads stift och Nyeds prosteri: Gåsborn och Brattfors; 

inom Hernösands stift och Medelpads prosteri: Stöde, — Jemtlands Norra prosteri: Alsen och Frost-

viken, — Jemtlands Södra prosteri: Näs. 

Statistiska Central-Byrån erhåller ingen annan uppgift, att anbefalld delning eller nybildning af ett pa-

storat gått i verkställighet, än hvad af de särskilda ärligen ingående utdragen af Ministerialböckerna kan in-

hemtas, och ofvanstående specifikation betyder alltså egentligen, att, sedan sista underdåniga berättelsen i 

detta ämne afgafs, de inkomna Ministerialboks-utdragen för sista året eller 1863 upptagit de uppräknade 

pastoraten såsom redan i Ministerialböckerna afskiljda. På sätt af anmärkningarne till tabellserien N:o 3 ut-

visas, äro i flera andra fall Nådiga föreskrifter om nya pastorats bildande meddelade, utan att ännu synas 

hafva kunnat fullgöras. 

Det ungefärliga medeltalet af kyrkosocknar och kapellförsamlingar (andra ej medräknade) på hvart pa-

storat, Stockholms stad oberäknad, utgör, som tab. Litt. D. kol. 11 utvisar, nära 2, med olikheter inom de 

*) Den i London varande Ulricae Eleonora (Legations-) församling, hvilken betraktas såsom tillhörande Erkestiftet och hvars personal al' 
embets- och tjenstemän med deras betjente, så framt de äro Svenske undersåter, skall mantalsskrifvas inom Nikolai församling i Stock-
holm, är ej i pastoratsantalet inberäknad, då från denna församling ej ingått någon folkmängdsuppgift. 
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särskilda stiften från maximum 3'17 i Skara stift tall minimum 1'31 i Westeras stift. Bildandet af nya pa-
storat bör visserligen och företrädesvis i de stift, der socknarne äro mycket talrika, ändra detta förhållande, 
men ändring kan ock i motsatt rigtning ske genom nya kapellförsamlingars afskiljande och upptagande så-
som annexer. 

Pastorats-folkmängdens medeltal i hela Riket utom Stockholm, hvilken i förra berättelsen, 2:dra afdeln, 
sid. 31, är beräknad till 2,901, utfaller nu enligt tab. Litt D. till 2,947, emellan gränserna 24,504 (Göteborgs 
Domkyrkoförsamling) och 253 (Atlingbo pastorat på Gotland). Medeltalen för hvarje stift visa likaledes en 
mer eller mindre betydlig tillväxt, och Carlstads stift företer fortfarande en i allmänhet betydligt högre pa-
storatsfolkmängd än något af de öfriga stiften. 

Den specifikation af folkmängden inom hvar och en af hufvudstadens församlingar, hvilken genom den 
särskilda folkräkningen vid 1860 års utgång nu första gången möjliggjorts, är meddelad i tab. N:o 3. 13, 
sid. 115. 

Jemförelser mellan tab. N:o 4, sid. 117, och tab. Litt. M, sid. 31, af förra berättelsens andra afdelning 
visar bland annat i afseende på pastoratens natur tillökning af de regala med 17 och af de konsistoriela med 
10, minskning af prebenden med 7 och af patronela pastorat med 4. Den betydliga olikheten stiften emel-
lan i afseende på pastoratens natur torde tillräckligt upplysas af tabellen N:o 4, likasom klassifikationen, som 
utvisar för hela Riket 211 pastorat af l:sta, 636 af 2:dra och 412 af 3:dje klassen. 

De uppgifter om antalet kyrkor och kapeller, hvilka uti tabellserien N:o 3 och General-Sammandraget 
tab. N:o 4 uti denna underdåniga berättelse, likasom uti den för nästförutgångna qvinqvennium, äro medde-
lade, hafva inhemtats från Domkapitlen på det sätt, att upplysning begärts, huruvida, och i sådant fall på 
hvad sätt, det förra gången uppförda antalet förändrats. Af tab. N.·o 4, kol. 25, befinnes att antalet i hela 
Riket: 2,499 ej undergått någon förändring sedan förra berättelsen afgafs, ett förhållande som svårligen kan 
förklaras annorlunda, än att i stället för de nya kyrkor, som under tiden mellan båda berättelserna fullän-
dats, andra utgått ur beräkning af skäl, som ej äro uppgifna. Under sådant förhållande måste den jemförelse, 
som i tab. Litt. D, kol. 12 och 13, är utförd, gifva utslaget af en ökad otillräcklighet af gudstjenstlokalerna 
för den växande befolkningen, då nu för Riket utom Stockholm i medeltal svara 1,512 personer mot hvarje 
kyrka eller kapell, men enligt förra berättelsen blott 1,428. Vida större utrymme erfordras af kyrkorna i 
Stockholms stad, då mot hvar sådan nu svara ej mindre än 5,354 personer i medeltal. Antager man, på sätt 
i förra berättelsen är uppgifvet vara förhållandet i England, att kyrkan bör bereda sittplatser åt 58 procent 
af samtlige församlingsmedlemmarne, så torde mycket här återstå att i detta hänseende önska. 

Beträffande pastorats-indelningens förhållande till öfriga administrativa indelningar, torde få tilläg-
gas, att: 

2 pastorat äro delade mellan 2 stift; 
2 mellan 3 län och 65 mellan 2 län; 
195 pastorat äro delade mellan 2 härader, 35 mellan 3, och 4 mellan 4 härader; 
148 pastorat äro delade mellan 2 och 22 mellan 3 fögderier; 
209 pastorat äro delade mellan 2 tingslag, 41 mellan 3 och 5 mellan 4 tingslag; 
142 pastorat äro delade mellan 2 och 21 mellan 3 domsagor. 



Tab. N:o 5 Församlingar af främmande trosförvandter. XXIX 

3) Folkmängden inom förtamlingar af främmande trosförvandter i Riket. 
(Tab. N:o 5.) 

Sedan f. d. Kommissionen öfver tabellverket i Riket på grund af Kongl. Kungörelserna den 24 Januari 

1781 och den 27 Maj 1782 förgäfves bemödat sig att vinna upplysning om folkmängdens belopp och årliga 

förändringar inom församlingar af främmande trosförvandter i Riket, meddelades genom Kongl. Maj:ts Nådiga 

Bref af den 19 Januari 1825 den föreskrift, att Öfver-Stâthållare-Embetet för Stockholm och L·andshöfdinge-

Embetena för städerna Göteborg, Norrköping och Carlskrona skulle från Föreståndarne för församlingar af 

främmande trosförvandter årligen infordra och till Kommissionen insända förteckningar öfver antalet m. m. 

af vigde, födde och döde inom dessa församlingar, och att å landsbygden Kyrkoherdarne skulle lemna sär-

skild dylik uppgift, när anledning dertill gafs inom församlingen. I sammanhang härmed fastställdes ock af 

Kongl. Maj:t ett nytt formulär för s. k. qvinqvennii- eller folkmängdstabell, hvilket för landsbygden upptog 

rubriken »Utländningar» och för städerna derjemte »Judar», hvarefter i berättelserna från och med året 1825 

förekomma uppgifter om »Utländningar» och »Judar». Den förra benämningen upplyser emellertid hvarken 

huruvida dit räknad personal hörde till främmande trosförvandter, eller i sådant fall till hvilket trossamfund, 

ej ens huruvida alla dessa s. k. utländningar borde såsom Svenske undersåter anses. 

Den öfversigt, som tab. N:o 5 innehåller är alltså för främmande Christna trosförvandter högst ofull-

ständig, hvaremot fullständiga uppgifter för Mosaiska församlingarne funnits tillgängliga. På sätt i anmärk-

ningarne till tabellen upplyses, böra för framtiden äfven från de öfriga församlingarne af främmande tros-

förvandter, så vidt dessa äro hänförliga under Nådiga föreskrifterna af den 4 November 1859 och den 24 

Oktober 1860, kunna erhållas uppgifter af samma omfång, som från Statskyrkans presterskap. Emellertid 

kan Statistiska Central-Byrån endast genom Öfver-Ståtliållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-

hafvande vinna upplysning om och hvilka församlingar af främmande trosförvandter å en ort finnas, hvilka 

personer, som i egenskap af Prester eller Föreståndare hafva redovisningsskyldigheten o. s. v. Då denna 

personal till en del synes ofta vexla och ej alltid kan förutsättas vara med vårt språk nog bekant, för att 

begagna de föreskrifna formulären för uppgifterna o. s. v., påkallas vanligen för hithörande upplysningars 

vinnande årlig skriftvexling. 

Det är visserligen kändt, att bland Christna trosbekännare flera slag af Separatistiska föreningar inom 

landet hålla gudstjenst i egna lokaler och under ledning af särskildt utsedde personer, men så vidt af Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes senast afgifne femårsberättelser intill och med året 1860 upplyses, och i 

öfrigt till embetsverkets kunskap kommit, har ingen af dessa föreningar vidtagit sådane åtgärder, i följd af 

hvilka, jemlikt sist åberopade Nådiga författningar kunnat af Statistiska Central-Byrån ifrågasättas särskilda 

uppgifters insändande såsom från egna församlingar. 

Såsom Svenska Statskyrkan ej tillhörande Rikets innevånare vid 1860 års utgång kunna väl sålunda, 

enligt vederbörande församlingsföreståndares uppgifter, antagas blott de å tab. N:o 5 från der nämnde städer 

uppgifne 478 främmande Christna trosförvandter och 1,128 Mosaiske trosbekännare, eller tillsammans 1,606 

personer. Men enligt hvad anmärkningarne till samma tabell upplysa, hafva från spridda orter i Riket af 

Statskyrkans presterskap omtalats dessutom befintlige 47 främmande Christna trosförvandter, hvarjemte i ta-

bellen äro uppförde 27 Mosaiske trosbekännare, om hvilka äfvenledes blott genom Statskyrkans presterskap 

upplysning erhållits. Om dessa medräknas, så skulle de främmande trosförvandternas antal i Riket vid 1860 

års utgång hafva utgjort 1,680. 

Den jemförelse med förutgångne år, hvartill tab. N:o 5 erbjuder tillfälle i afseende på Mosaiske tros-

bekånnares antal, ådagalägger visserligen en tillväxt i det hela, men dock ofta afbruten. 



x x x Tab. N:o 6. Folkmängden i härader, tingslag, domsagor och fögderier. 

4) Folkmängden den 31 December 1860, efter körader, tingslag, domsagor 
och fögderier, inom hvarje län. 

(Tab. N:o 6 samt tabb. Litt. E. och F.) 

Oaktadt i tabellserien N:o 1 församlingarne äro grupperade efter Rikets indelning uti härader (tings-, 

skepps-, bergslag) och fögderier, påkallas likväl, i följd af den bristande territoriela öfverensstämmelsen, för 

folkmängdsberäkningen inom härader, fögderier, tingslag och domsagor en särskild specifikation af socknar 

och socknedelar, som tillhöra hvar och en af nämnde indelningar. En sådan är lemnad uti tabellserien N:o 

6. Dock hafva till vinnande af tid och utrymme i denna tabellserie ej återupptagits de upplysningar rö-

rande hemmantal m. m. af socknedelar, hvilka redan uti anmärkningarne till tabellserien N:o 1 finnas anförde. 

I afseende på den i tab. N:o 6 begagnade ordningsföljden inom länen af tingslag, domsagor, härader 

och fögderier är densamma, likasom i allmänhet benämningarne, öfverensstämmande med senast utgifne Stats-

Kalender. 

Då uti tabellbilagorna till denna underdåniga berättelse ej förekommer något General-Sammandrag öf-

Tab Litt. E. ver tabellserien N:o 6, torde ett sådant få meddelas uti de å följande sidor upptagna tabeller, nemligen 

Tab. Liit. F. i tab. Litt. E. öfver härad er nes och fögderiernes och i tab. Litt. F. öfver tingslagens och domsagor-

nas antal och folkmängd. 

Om än benämningen härad någon gång användes för tingslag i de län, som äro belägna norr om Dal-

elfven, har den dock sin egentliga historiska grund blott i de söder om nämnde elf belägna länen med ett 

undantag, nemligen Folkare härad i Kopparbergs län. Af denna grund blir ock antalet af Rikets härader 

oförändradt 226 med inberäkning af Folkare härad. På sätt i den underdåniga berättelsen för 1851—1855, 

2:dra afdelningen, tab. Litt. N, är antydt, ligger ock förklaringen till häradernes olika folkrikhet uti deras 

uppkomst och historia. 

Sedan sistnämnde berättelse afgafs, har genom omreglering i Skaraborgs län fögderiernas antal ökats 

med ett, genom delning af Wadsbo fögderi i 2:ne, det Norra och Södra, så att det för Riket uppgår till 112. 

Skiljaktigheterna fögderierna emellan i afseende på folkmängdsbelopp äro i allmänhet mindre än emellan hära-

derna och antyda, att vid indelningen större afseende fästats på nutidens förvaltningsbehof. 

Tingslagens antal har sedan förra berättelsen ökats med 3, eller från 318 till 321, genom bildandet af 

ett särskildt tingslag för hvartdera af Qville, Tanums och Bullarens härader i Bohus län, och genom utbryt-

ning af Särna med Idre tingslag från Elfdals i Kopparbergs län. 

Mellan tingslagens folkmängd framträda visserligen ganska stora skiljaktigheter, men dessa torde till ej 

ringa del hafva sin grund i lokala förhållanden och afse befolkningens fördel. 

Domsagornas antal är sedan förra berättelsen ökadt med 3 till 103, nemligen i Christianstads län ge-

nom bildandet af 3 särskilda domsagor af de förra 2: Allbo in. fl. häraders samt Göinge häraders, i Göteborgs 

och Bohus län genom bildandet af Inlands domsaga medelst ut l rytning från Hisings m. fl. häraders samt 

Oroust och Tjörns, och i Skaraborgs län genom Wadsbo domsagas delning i 2. 

Skiljaktigheterna mellan domsagornas folkmängd äro ännu mindre än mellan fögderiernas, och synes 

alltså folkmängden hafva här vid regleringen tagits i större öfvervägande. 

Om man ej fäster sig vid några undantagsförhållanden för ett par detachementer af Kronoarbets-

korpsen, hvilka måhända ej egentligen kunna hänföras under landsrätt, skulle af Rikets hela folkmängd under 

landsrätt lyda: 3,425,635 *), under stadsrätt deremot 434,093. Att denna senare summa ej öfverensstämmer 

med städernas folkmängd beror dels deraf, att ännu städerna Borgholm, Skellefteå och Haparanda lyda under 

landsrätt, dels deraf att vissa delar af landsbygden höra under stadsrätt, hvadan alltså ej heller landsbygdens 

folkmängd kan i allo öfverensstämma med antalet af dem, som lyda under landsrätt. 

*) I denna summa är äfven inberäknad folkmängden i staden Borgholm, hvilken, ehuru lydande under en egen Ordniugsman och i Tab. 
N·.o 6 icke medräknad i något härad eller tingslag m. m., dock rättast torde böra hänföras till under landsrätt lydande. 



Tabb. N:is 1 och 2. Folkmängden fördelad ofter hushåll. XXXI 

5) Folkmängden den 31 December 1860, fördelad efter familjer, 
hushåll eller matlag. 

(Tabb. N:is 1 och 2 samt Litt. G, H, I, K.) 

I det föregående har lemnats öfversigt af folkmängden inom flertalet af de territoriela områden, hvilka 

statsförvaltningen för särskilda ändamål utstakat. I den mån gränserna för dessa områden äro naturliga oeh 

Tab. Litt. K. Häradernas och Fögderiernas antal och folkmängd den 31 December 1860. 

a) Kol 3 : Frösåkers; kol. 4: Wallentuna; kol. 7: 6:te fögderiet; kol. 8: 2:dra 
fögderiet. 

b) Kol. 3 : Olands; kol. 4: Bro; kol. 7: 5:te fögderiet; kol. 8: l:sta fögderiet. 

c) Kol. 3 : Oppunda; kol. 4: Hölebo; kol. 7: 2:dra; kol. 8: 3:dje fögderiet. 

d) Kol. 3 : Finspång» läns; kol. 4: Memmings; kol. 7: Lysings etc. fögderi; kol. 
8: Lösings etc. 

e) Kol. 3: Westra härads; kol. 4: Mo härads; kol. 7: Norra och Södra Wedbo· 
kol. 8: Östbo. 

f) Kol. 3 : Snnnerbo; kol. 4: Nomridinge; kol. 7: Snnnerbo; kol. 8: Uppvidinge. 

g) Kol. 3 : Tjnst; kol. 4: Möckleby; kol.7: N.Möre m. fl.; kol. 8: ÖlandsS. Mota. 

h) Kol. 3 : Medelstads; k. 4: Bräkne; k. 7: Östra o. Medelstads; k. 8: Bräkne o. Listers. 

i) KoL 3: Westra Göinge; kol. 4 : Jerrestads; kol. 7: Östra och Westra Göinge; 
kol. 8: Ingelstads m. fl. 

k) Kol. 3 : Lnggnde; kol. 4: Ljanits; kol. 7: Luggade m. fl. häraders; kol. 8: 
Ljnnits och Hemstads. 

l) KoL 3: Fjite; kol. 4: Wiske; kol. 7: Laholms; kol. 8: Warbergs. 

m) Kol. 3 : Säfvedals; kol. 4: Östra Hisings; kol. 7: Sannervikens; kol. 8: Oroust 
och Tjörns. 

n) Kol. 3 : Marks; kol. 4: Bjerke; kol. 7: Marks; kol. 8: Wedbo. 
o) Kol. 3 : Wadsbo; kol. 4: Frökinds; kol. 7: Läckö; kol. 8: Norra Wadsbo. 
p) Kol. 3: Fryksdals; kol. 4: Nyeds; kol. 7: Wester-Sysslets; kol. 8: Mellan-

Sjsslets. 
q) Kol. 3 : Nora och Hjulsjö bergslag; kol. 4: Hardemo; kol. 7: Wester-Nerikes; 

kol. 8: Lindes. 

r) Kol. 3 : Åkerbo; kol. 4: Ytter-Tjurbo; kol. 7: Bergslags; kol. 8: Strömsholms. 

s) I detta och följande län är benämningen härad ej bruklig. Kol 7: Nedan-Sil-

jans; kol. 8: Kopparbergs. 

t) Kol. 7: Södra Helainglands; kol. 8: Geatriklands. 

u) Kol. 7: Södra Ångermanlands; kol. 8: Norra Ångermanlands. 

v) Kol. 7: Jemtlands Norra; kol. 8: Herjedalens. 

x) Kol. 7: Andra fögderiet; kol. 8: Lappmarks fögderi. 

y) Kol. 7: Lukt fögderi; kol 8: Tornet fögderi. 
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hvila på historisk grund, omsluta de ock otvifvelaktigt befolkningsgrupper, inom hvilka en viss likhetens och 
gemensamhetens prägel skall skönjas i många hänseenden. Detta torde gälla ej blott sockne- och härads-
områdena utan till och med området för de fordna landskapen, numera ofta styckade i län utan naturliga 
gränser eller historisk grund. Den ordningsföljd, i hvilken lånen från äldre tider inom vårt tabellverk upp-

Tab. Litt. F. Tingslagens och Domsagornas antal och folkmängd den 31 December 1860, länsvis. 

a) Kol. 3 : Frösåkers; kol. 4: Wallentuna; kol. 7: Södertörn»; kol. 8: Sjuhundra 
m. fl. häraders. 

b) Kol. 3 : Trögda; kol. 4: Bro, kol. 7: Norra; kol. 8: Södra. 

c) Kol. 3 : Oppunda; kol. 4: Hölebo; kol. 7: Kungadömets; kol. 8: Lifgedingets. 

d) Kol. 3 : Kinda; kol. 4: Memmings; kol. 7: Aska m. fl. häraders; kol. 8: Ham-
markinds m. fl. häraders. 

e) Kol. 3 : Weatra härads; kol. 4 : Mo; kol. 7: Östbo och Westbe; kol. 8: Östra 
härad». 

f) Kol. 3 : Sunnerbo: kol. 4: Norrvidinge; kol. 7: Westra Wärends; kol. 8: Sun-
nerbo. 

g) Kol. 3 : Tjusts; kol. 4: Tunaläns; kol. 7: Norra och Södra Tjusts; kol. 8: Sef-
vedes etc. 

h) Kol. 3 och 7: Medelstads; kol. 4 och 8: Bräkne. 

i) Kol. 3 : Westra Göinge; kol. 4: Jerrastads; kol. 7: Norra och Södra Åsbo samt 
Bjare; kol. 8: Westra Göinge. 

k) Kol. 3 : Luggude; kol. 4: Ljunits; kol. 7: Wemmenhögs m. fl. häraders; kol. 8: 
Herrestads och Ljunits. 

l) Kol 3: Fjäre; kol. 4: Wiske; kol. 7: Södra; kol. 8: Norra domsagan. 

m) Kol. 3: Orousts och Tjörns; kol. 4: Bullarens; kol. 7: Sunnervikens; kol. 8: 
Säfvedals. 

n) Kol. 3 : Marks; kol. 4: Bjerke; kol. 7: Märka m. fl. häraden; kol. 8: Flundre 
m. fl. häraders. 

o) Kol. 3 : Walla; kol. 4: Wilske; kol. 7: Åse m. fl. häraders; kol. 8: N. Wadsbo. 

p) Kol. 3 : Jösse; kol. 4: Nyeds; kol. 7: Södersysslets; kol. 8: Elfdals, 

q) Kol. 3 : Nora och Hjulsjö bergslag; kol. 4: Hardemo; kol. 7: Weater-Nerikes; 
kol. 8: Lindes. 

r) Kol. 3 : Åkerbo; kol. 4: Ytter-Tjurbo; kol. 7: Thorstuna m. fl. häradera; kol. 8: 
Norrbo m. fl. häraders. 

s) Kol. 3 : Leksands m. fl. socknars; kol 4: Thorsangs; kol. 7: Öster-Dalarnea; 
kol. 8: Fala. 

t) Kol. 3 : Ofvansjö m. fl. socknars; kol. 4: Arbrå; kol. 7: Gestriklands; kol. 8: 
Westra Helsinglands. 

u) Kol. 3 : Nätra; kol. 4: Njurunda; ko). 7: Södra Ångermanlands; kol. 8: Norra 
Ångermanlands. 

v) Ko). 3 : Hammerdals; kol. 4: Hallens; kol. 7: N. Jemtlands; kol. 8: S. Jemtlands. 
x) Kol. 3 : Skellefteå; kol. 4: Arjeplougs; kol. 7: Södra; kol. 8: Mellersta, 
y) Kol. 3 : Piteå; kol. 4: Enontekis; kol. 7: Södra; kol. 6: Nom. 
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tagits, tillåter dock lätt nog äfven i de tryckta tabellerna deras sammanförande till motsvarighet mot de 

fordna landskapen, och dervid röjas ej sällan inom befolkningsförhållandena många af dessa utmärkande egen-

domligheter, som endast kunna förklaras genom landskapsgemensamheten i afseende på ursprung, historia och 

naturförhållanden. 

I vigt framom alla andra grupperingar af befolkningen står dock den, som naturen sjelf bestämmer, 

nemligen grupperingen i familjer eller hushall. Äfven på denna gruppering öfva dock samhällsförhållandena 

sin stora inflytelse. Dess olikheter inom olika länder och landsdelar blifver i följd häraf ett slags uttryck 

af den modifierande verkan, som samhällsförhållandena der förmått tillvägabringa. Det är hufvudsakligen 

från denna synpunkt, som man ej blott lagt vigt på uppgifter om hushållens antal och styrka vid hvarje 

folkräkning, utan ock i senaste tider egnat särskild uppmärksamhet åt ett närmare bestämmande af sjelfva 

begreppet familj eller hushåll, på det ej en fortfarande olikhet i uppfattningen deraf inom olika länder må 

omöjliggöra hvarje jemförelse dem emellan. 

I detta hänseende öfverenskoms vid den internationela statistiska kongressen i London år 1860, att vid 

de folkräkningar, som verkställas medelst utdelning af s. k. hushållslistor, betrakta jemväl hvarje ensam hy-

resgäst af särskild boningslägenhet såsom bildande ett matlag för sig, af honom äska uppgift å särskild lista 

och i enlighet härmed såsom särskildt hushåll beräkna hvarje sådan ensam person. 

Enligt denna öfverenskommelse gjordes ock för den medelst hushållslistor vid 1860 års utgång i Stock-

holms stad utförda folkräkningen den regel gällande, att sedan den person, hvilken i egenskap af husvärdens 

omedelbara hyresgäst emottagit hushållslista, å denna infört sig och sitt eget hushåll, med ett derunder dra-

get streck, derefter å samma lista, likaledes medelst dragna streck från hvarandra skiljda, skulle uppföras så 

väl de hushåll, som ock de ensamme till visst hushåll ej hörande personer, hvilka vid ofvannämnde tidpunkt 

i lägenheten innebott. 

För folkräkningen i öfriga Riket medelst nominativa utdrag ur husförhörslängderna var den föreskrift 

meddelad, att i en särskild kolumn å formulärblanketterna skulle medelst klammer utmärkas de personer, som 

tillhörde samma hushåll eller matlag, hvadan alltså frånvaron af dylika klammer i allmänhet skulle antyda 

personalen af ensamt lefvande. 

Under förhoppning att dessa föreskrifter i husförhörslängds-utdragen blifvit så iakttagne, att en enkel 

sammanräkning med ledning af de anförda klammerna skulle vara tillräcklig för upplysning om hushållens 

antal, och då uppgiften härom syntes lämpligast böra meddelas i sammanhang med folkmängdsuppgiften för 

hvarje församling i tabellserien N:o 1, anordnades denna sammanräkning i förening med utarbetningen och 

tryckningen af nämnde tabellserie, dervid tiden ej medgaf hvarken att fullständigt granska sättet, hvarpå 

grupperingen i hushåll blifvit medelst klammerna betecknad, eller alt utföra kontroll medelst uppsummering 

af personalen i hvarje hushåll och jemförelse med hela folkmängdsbeloppet. 

Vid denna granskning, som först sedermera hunnit fulländas, hafva flera fel uppdagats, hvilka visserli-

gen till någon del kunna läggas sammanräknarne till last, men till större delen berott på ofrivilliga misstag 

och tvetydigheter, föranledda af underlåtenhet och missförstånd i det sätt, hvarpå hushållsgrupperingen blif-

vit i de inkomna utdragen antydd. I flertalet fall hafva rättelserna med säkerhet kunnat verkställas genom 

uppmärksamhet på den kolumn, hvari personalens namn och yrken äro utförda. 

Då man enligt nu gällande förfarande i andra länder upptager hushåll af en enda person, möter svå-

righet i fråga om den personal, som befinnes å sjukhus, i välgörenhetsanstalter af alla slag, i kaserner och i 

fängelser. Vid hvarje särskild sådan inrättning kan densamma tillhörig personal visserligen ofta betraktas 

såsom ett enda större eller mindre matlag, men att såsom hushåll upptaga dylika matlag stundom af flera 

100:tal personer, synes ej ändamålsenligt. Den tillfälligheten att i en mindre stad funnes t. ex. en välgören-

Stat. Centr.-Byråns underd, berättelse 1856—1860. 2.dra afd. E 
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hetsanstalt med talrik personal, en garnison o. d., skulle, derest man i hushållen inberäknade dessa stora mat-

lagen, högst störande inverka på alla jemförelser. Att åter betrakta hvarje deltagare i det stora matlaget 

såsom ett hushåll för sig, vore ock felaktigt. Det blef alltså beslutadt, att särskildt uppföra suinman af denna 

personal utom hushållsberäkningen. Men att t. ex. med full säkerhet skilja fattighjon, som med erhållet un-

derstöd lefde utom fattighus och följaktligen borde ingå i hushållsberäkning, från sådant hjon, som tillhör 

fattighusets matlag, fordrade upplysning utöfver hvad husförhörslängds-utdragen i allmänhet innehålla. Vid 

första sammanräkningen hade i detta hänseende olika förfarande ägt rum, hvilket först vid jemförelser och 

kontrollens utförande sedermera uppdagades och pâkallade ändringar till likformighet för hela Riket. Häruti 

ligger en hufvudsaklig anledning till de rättelser, som mast göras af uppgifterna om hushållens antal i l:sta 

tabellserien. 

Efterföljande tabeller Litt. G. och H. lemna ej blott, den förra för landsbygden, den senare för stâ-

derna, i kol. 18 det rättade antalet af samtlige hushållen länsvis, utan ock i kol. 2—17 antalet hushåll 

af olika storlek eller styrka från en intill och med 15 personer och deröfver. I kol. 19 är i enlighet med 

det ofvan anförda upptagen summan af de personer (kasernerad trupp, å fattighus och i straff-fängelser vi-

stande m. fl.), hvilka ej till hushåll räknats. 

Att en sträng och fullt tillförlitlig skilnad mellan de i kol. 2 och 19 i dessa tabeller uppförde per-

soner ej kunnat uppdragas, följer redan af hvad här ofvan blifvit antydt, men just derigenom att den per-

sonal, som är hänförd till dessa bada kolumner, gemensamt kan afskiljas från den i kol. 3—17 upptagna, 

möjliggöres en tillförlitligare öfversigt öfver befolkningens gruppering i hushåll af 2 m. fl. personer och en 

åskådligare framställning af de sociala förhållandenas olika inverkan å olika orter. 

I anmärkningar till dessa tabeller äro jemväl upptagne de rättelser af uppgifterna i tabellserien N:o 1 

rörande hushållens antal, hvilka föranledts af den detaljerade hushållsfördelningen. 

Antalet hushåll från och med en till och med 15 personer och deröfver utgjorde alltså vid 1860Äårs 

utgång å landsbygden 767,229 och i städerne 123,842 eller tillsammans 891,071, deruti ej inberäknade å 

landsbygden 24,174 och i städerne utom Göteborg 16,624, med Göteborg säkerligen öfver 18,000 personer, 

tillhörande kasernerad militär, hjon i välgörenhetsanstalter och fångar. Jemföres ofvan uppgifne antal hus-

håll i hela Riket med Rikets hela folkmängd, utan afdrag för de till hushåll ej räknade, så blir medelstyrkan 

af hushållen 4'33 personer, med sådant afdrag 4'28. Jemför man på samma satt för landsbygden ensamt 

hushåll och folkmängd, så blir hushållens medelstyrka der 4'46, för städerna ensamt (Göteborg medräknad) 

deremot blott 3'51, eller nära 1 person mindre för hvarje hushåll. Denna skilnad blir ännu större, om man 

afdrager de i kol. 19 uppförde, da hushållens medelstyrka å landsbygden blefve 4'43 och i städerne 3'36 och 

skilnaden alltså 1'07 person på hvart hushåll. Detta sammanhänger på det närmaste med det förhållande, 

som ådagalägges af de absoluta talen i tabb. Litt. G. och H., af hvilka den förra utvisar hushållen af tre 

personer vara de talrikaste på landsbygden, den senare hushållen af en person deremot i städerna, och detta 

olika förhållande framträder än mer, när man för staden Göteborg till kol. 2 troligen torde kunna lägga 

4,550 personer. 

Ju mindre hushållens styrka är, desto större blir naturligtvis antalet hushåll på samma innevånare-antal. 

För Riket i sin helhet bilda 10,000 innevånare 2,309 hushåll, för landsbygden ensamt bildar samma innevå-

nareantal 2,240 och för städerna ensamt för sig 2,850 hushåll. 

Då man af de absoluta talen i tabb. Litt. G. och H. ej vinner den lättare öfversigt öfver de egendom-

ligheter i afseende på hushållens styrka, hvilka förefinnas, så väl mellan landsbygden och städerna, som mellan 

de olika länen, hafva tabb. Litt. I. och K. tillagts, utvisande särskildt för landsbygd, städer och hvarje 

län, huru många af hvarje 100:tal innevånare, som lefde i hushåll eller matlag af en, två, tre o. s. v. 

personer. 

Tabb. Litt. I. 

och Litt. K. 

Tabb. Litt. G. 

och Litt. H. 
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Om man å dessa tabb., enligt kol. 20 Litt. I., jemför hushållens styrka, eller det medeltal personer, som 
hvarje hushåll omfattar, å landsbygden, länsvis, så befinnes den störst i de båda nordligaste länen och minst 
i Blekinge län, så att i det sistnämnda länet hvarje hushåll i medeltal innehåller en person mindre än i Norr-
bottens län. Samma jemförelse länsvis, enligt tab. Litt. K., för samtlige städer inom hvarje län visar, att hus-

Tab. Litt. G. Familjer, hushåll eller matlag, till antal och storlek den 31 December 1860, länsvis. 

1. Landsbygden. 

a) Den här ofvan, kol. 18, till 27,715 rättade summan hushåll beror af följande 
rättelser i tab. N:o 1. 2 nemligen för Gräsö till 238, Fasterna till 318, Kulla 
till 183, Ljusterön till 204, Tyresö till 190, samt Öster- och Wester-Telge 
till 233. 

b) Den här ofvan, kol. 18, till 19,325 /ättade summa hushåll beror af följande 
rättelse i tab. N:o 1. 3 nemligen för Åland till 88. 

c) Den här ofvan, kol. 18, till 49,173 rättade summa hushåll beror af följande 
rättelse i tab. N·.o 1. 5 nemligen för Kaga till 170. 

d) Den i kol. 18 till 37,390 rättade summa hushåll beror af följande rättelser i 
tab. N:o 1. 6 nemligen för Grenna landsförsamling till 802, för Hesslebv till 
330, Tör Lemnhnlt till 272, för Näshult till 360, för Almesåkra till 156 och 
för Skepperstad till 244. 

e) Den i kol. 18 till 35,223 rättade summa hushåll beror af följande rättelse i 
tab. N:o 1. 7 nemligen för Ljunga till 500. 

f) Den i kol. 18 till 48,735 rättade summa hushall beror af följande rättelser i 
tab. N:o 1. 8 nemligen för Döderhult till 934, för Wissefjerda till 1,103, för 
Boda till 426, för Gärdalösa till 430, för Bredsätra till 225. 

g) Den i kol. 18 till 48,255 rättade summa hushåll beror af följande rättelser i 
(ab. N:o 1. 11 nemligen för Hörja till 336 och för Stibv till 222. 

h) Den i kol. 18 till 35,619 rättade summa hushåll beror af följande rättelser i 
tab. N:o 1. 14 nemligen för Karreby till 296, för Ödsmål till 377, för Herre-
stad till 468. 

i) Den i kol. 18 till 56,444 rättade summan hushåll beror af följande rättelser i 
tab. N:o I. 15 nemligen för Hellestad till 109, Grofvared till 77, Mårdaklef 
till 194, Håksvik till 170, Ljushult till 294, Dalstorp till 227, Ölsremma till 
81, Bredared till 246, Wänga till 126. 

k) Den i kol. 18 til! 48,307 rättade snmman hushåll beror af följande rättelse i 
tab. N:o l . 17 nemligen för Hammarö till 330. 

l) Den i kol. 18 till 31,408 rättade snmman hushåll beror af följande rättelse i 
tab. N:o 1. 18 nemligen för Kil till 410. 

m) Den i kol. 18 till 15,869 rättode summan hushåll beror af följande rättelser i 
tab. N:o 1. 24 nemligen för Umeå landsförsamling till 2,307, för Bygdeå till 
857, för Nysätra till 654. 

n) Till följd af ofvanstående rättelser blir den i tab. N:o 2 utförda summan hua-
håll å landsbygden ökad med 2,229 till det här ofvan i kol. 18 utförd» belopp 
767,229. 

Anmärkningar. 
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hållens styrka i Wexiö stad, uppgående till 4'77 personer i medeltal, är högst, och att den i Stockholms stad 
utgör blott 3'09. Att detta dock, när fråga blir om hvarje stad för sig, ej är den lägsta proportionen ut-
visas af förhållandet i Carlskrona stad, der hushållens medelstyrka uppgår blott till 2'90. 

Tab. Litt. H. Familjer, hushåll eller matlag, till antal och storlek den 31 December 1860, länsvis. 

2. Städerne. 

a) När resultaterna af den faktiska folkmängdsberäkningen i Stockholm reduceras 
till rättslig folkmängd, utgör hela den i hushall af 2—15 personer lefvande 
folkmängden: 86,800, i hushall öfver 15 personer: 2,372, i kol. 19 npptagne: 
militärer 3,642, i välgörenhetsanstalter intagne 3,548 och i fängelser 1,188. 
Återstående 14,841 äro npptagne i kol. 2. Ben i tab. N:o 1. 1 enligt faktiska 
folkmän·rdsberäkningen npptagne summa hushall är här ofvan genom minskning 
med 1,854 i kol. 18 rättad till 36,374. 

b) Den här ofvan i kol. 18 till 9,420 rättade samma hushall beror af följande 
rättelse i tab. N:o 1. 5 nemligen för Linköping till 1,680. 

c) Då husförhörslängder™ i Göteborgs stads större församlingar till betydlig del 
upptaga personalen i alfabetisk ordning, så kan af dem nödig ledning ej hem-
tas för hushSllsfördelning, hvadan från öfriga städerne i Göteborgs uch Bohns 
län Göteborgs stad här ofvan måst nteslutas. För Tyska afdelningen af Chri-
stinse församling. Kongl. Flottan å Nya Varfvet, Krono-Hospitals-församlingen, 
Fattighus- och Korrektions-inrättningen samt församlingarne af främmande tros-
förvandter gäfvo de insända längderna tillräcklig ledning för upptagande af hus-
hållens antal till det i tab. N:o 1. 14 utförda belopp. 

Utdraget ur husförhörslängden för GarnisonsfÖrsamlingen i Göteborg an-
tydde omkring 845 familjer (tjenstefolk oberäknade och med särskild alfabetisk 

Anmärkningar. 
förteckning öfver »ogifta») på en personal i det hela af 5,387. I följd af revi-
sion kunde från denna personal afräknas dubbelskrifne, döde eller obefintlige 475, 
så att folkmängden upptogs till 4,912. Denna personal fördelad på 845 hushåll 
skulle för hvarje hushåll i medeltal gifvit den företrädesvis för en Garnisonsför-
samling allt för stora hushållsstyrkan af 5'8 personer i hushållet. Visserligen be-
fanns, vid jemförelse med året 1855, att enligt den af Pastorsembetet afgifna 
tabell, öfver hvilken i detta hänseende någon kontroll ej kunde ntöfvas, hushålls-
styrkan skulle hafva då uppgålt till ej mindre än 7'4 personer i hushållet. Med 
anledning af det uppenbart felaktiga i dessa uppgifter, och då någon utväg till 
rättelse ej var tillgänglig, antogs för året 1860 det runda talet 1,000 hushåll åt-
minstone närmare sanniugen, ehurn det i medeltal gaf en hushållsstyrka af icke 
mindre än 4'9 personer, hvilket sannolikt är för högt. 

Utdraget ur husförhörslängden för Svenska afdelningen af Christina: för-
samling angaf ett antal af 887 familjer på en personal af 5,720, hvilket skulle 
motsvara en hushållsstyrka af 6'4 personer i medeltal. Visserligen befinnes hus-
hâllsstvrkan enligt Fastorsembetets tabell för året 1855, i båda afdelningarne ge-
mensamt, ännu mycket större, neml. nära 8'8 personer, men intet tvifvel kan hysas, 
att ju icke detta är beroende af felaktig uppgift. I följd af förnyad granskning af 
utdragen för 1860 nedsattes personalen til] 5,665, deribland omkring 2,000 tjen-
stefolk och andre ej upptagne inom klämmer för hushållsfördelniug, men det låga 
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Enligt tab. Litt. I. lefva å landsbygden i hushållsgrupper af fem personer större antal innevånare än i 

någon annan af de specificerade hushållsgrupperna, nemligen i medeltal af 10,000 innevånare: 1,468. I det 

närmaste lika antal eller 1,461 af 10,000 innevånare lefva der i hushållsgrupper af sex personer. Lägger 

man härtill 1,290 af 10,000 i hushåll af fyra personers styrka och 1,248 af 10,000 i hushåll af sju personers 

styrka, så finner man häraf, att ej mindre än 5,467 af 10,000 eller 54'67 % af vår landtbefolkniug lefver i 

familjegrupper eller hushåll af fyra till sju personers talrikhet, hvaremot de ensamt lefvande â landsbygden 

uppgå blott till 290 på 10,000, och i flera län är ifrågavarande proportion ännu märkligare, dâ t. ex. i Kop-

parbergs län af 10,000 innevånare icke mindre än 5,914 lefva i hushåll af 4—7 personers styrka och blott 

143 ensamme. Hushållen af 8 personer omfatta i flera län 10—12% af befolkningen. 

I städerna åter lefva inom hushåll af fyra personers styrka enligt tabellen Litt. K. större antal inne-

vånare än inom någon af de andra hushållsklasserna, nemligen, Göteborgs stad oberäknad, i medeltal af 10,000 

innevånare 1,387. Närmast dessa omfatta hushållen af 3 personer största personalen, nemligen 1,335 på 

10,000 innevånare. Om man för städerna sammanlägger de fyra klasserna af hushåll, af tre till sex perso-

ners styrka, så omfatta de dock ej större personal än 4,963 af 10,000, då deremot de ensamt lefvande otvif-

velaktigt skulle öfverstiga 870 på 10,000, om Göteborgs stad medräknas. Vida större skiljaktigheter fram-

träda ock inom de särskilda länen mellan städerna än mellan landsbygden i afseende på antalet och styrkan 

af hushållen. Så framstår t. ex., såsom redan är anfördt, Wexiö stad å ena sidan närmast lik landsbygden 

med ett medeltal af 477 personer i hvarje hushåll, med största personalen 14'24% i hushåll af 5 personers 

styrka och minsta antalet 2'20 % ensamt lefvande personer, då dessa deremot i Blekinge läns städer uppgå 

till 12'97%, i Upsala läns städer till 10'22 %, i Upsala stad till l l ·03, i Göteborgs stad till mer än 12'27 %, 

i Stockholm till 13'20 % och i Carlskrona till ej mindre än 15'40 %. 

Orsakerna till skiljaktigheter na i hushållens antal och styrka mellan olika länder och landsdelar, lands-

bygd och städer, äro redan i och för sig ganska talrika och blifva det än mer genom den mångfald af kom-

binationer, som de sins emellan kunna ingå. Det torde vara tillräckligt, att bland dem här antyda klimat 

och jordmån, folkstam, äktenskapens talrikhet, tidigare eller senare ingående och fruktsamhet, uppfostrings-

sätt, religion och sedlighetstillstånd, formögenhetsvilkor, yrken och olikhet i dessas bedrifvande, ja till och 

med olikhet i länders politiska storhet och inflytelse. Man kunde i följd häraf vänta sig, att mellan olika 

länder finna stora olikheter i medeltalen af personer inom hvarje hushåll. Afvensâ skulle man kunna för-

moda betydliga skiljaktigheter mellan aflägsna tidepunkter i samma land. Emellertid tyckas dessa skiljaktig-

heter vid första påseendet ofta vara vida ringare, än man skulle hafva trott, och ej sällan kan förklaringen 

härtill finnas deruti, att den grupp af orsaker, som verkat i en rigtning, motvägts af en annan, som verkat i 

motsatt rigtning. Inom de flesta länder i Europa råder ock i många sociala förhållanden en sådan likhet, 

att verkan deraf måste röjas i fråga om hushållens antal och styrka m. m. 

Forts, af Anmärkningar till tab. Litt. H. 

antalet hushåll förblef oförändradt. För att sålunda lemna något afseende pä de omfatta Kongl. Flottans församliDg 3 Nya Varfvet och Straff-fängelset a Ny Elfs-
ej angifna hushållen af blott 1 person, upptogs i tab. N:o 1. 13 det runda talet borg, ntvisar en betydligt lägre folkmängd för staden, eller blott 31,333. Vore 
1,000, hvilket dock äfven antagligen var för lågt, dâ det gifver ett medeltal af det nu antagligt, att den personal af mer än 5,000, sora utgör skilnaden från 
ej mindre än 5'66 personer å hushållet husförhörslängderna, skulle vara grupperad i lika hushållsfördelning, som den i 

Utdraget för Gustavi Domkyrkoförsamling antydde 4,539 familjer (utom mantalslängden redovisade, så vore en beräkning lätt utförd efter den prupur-
tjenstefolk), omfattande en personal af 15,100 och upptog omkring 10,500 per- tion, som sistnämnde längd angifver. Men så kan ej vara förhållandet, utan de 
söner till större delen i alfabetisk ordning. Sedan i följd af revision folkmäng- personer, som möjligen kanna undgå mantalsskrifning, måste till det vida öfvcr-
den blifvit nedsatt till 24,504, skulle, derest denna fördelades på uppgifna anta- vägande flertalet utgöras af löst folk, lefvande hvar för sig och tillhörande före-
let familjer, hushållens roedelstyrka blifvit omkring 5'4 personer. Ofvannämnde trädesvis kol. 2 af tabellen. På det ej all upplysning må saknas, har dock i 
alfabetiskt uppräknade personal kunde dock omöjligen bestå endast af tjenare i efterföljande tab. Litt. K. för Göteborgs stad särskildt npptagits det procentiska 
familjer, utan måste omfatta talrika personer, hänförliga till matlag af en ensam forhallandet mellan hushållen enligt mantahlängden. 
person. Såsom minimum af hushåll antogs alltså i rundt tal summan 4,700 i Den förmodan, att samtliga hushållens antal, när deri inberäknas matlag 
lab. N:o 1. 14, hvilken gåfve en medelstyrka af 6'2 personer i hushållet. af en ensam person, är betydligt högre, än husförhörslängds-utdragen antydt, vin-

Sedan i brist af all annan ledning hushållens antal för staden Göteborg ner af mantalslängden sin fulla bekräftelse, dâ enligt denna Göteborg» stads hus-
måst beräknas på ofvan anförde sätt för tabcllserien N:o 1, har mantalslängden håll redau för den lägre folkmängden kunna antagas nppgå till omkring 9,650, 
för den mot slutet af året 1860 i staden förrättade mantalsskrifning härstädes och alltså väl torde öfverstiga 10,000 för deu folkmaugd, till hvars antagande 
blifvit tillgänglig, och det tillfälle till upplysning om hushållens antal och styrkn, husförhörslängds-utdragen berättigat. På grund häraf har i tab. Litt. H. såsom 
hvilket af denna längd erbjudes, har jemväl begagnats. Längden, som ej synes sannolikaste antalet hushåll i Göteborgs stad tillagt» den runda summan 10,000. 
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De skenbart ringa skiljaktigheterna i medeltalen äro dock i sjelfva verket ej obetydliga. En person 

inom hvarje hushåll mer i ett helt land än i ett annat, i vissa delar af ett land mer än i andra, är en stor 

skilnad och har otvifvelaktigt en ganska stor social betydelse. När tabb. Litt. I. och K. bestämdt ådagalägga 

en dylik skilnad mellan hushållsstyrkan å landsbygden och i städerna inom vårt land, när alltså 10,000 inne-

vånare å landsbygden här bilda blott 2,240 särskilda hushåll, men i städerna (utom Göteborg) deremot öfver 

2,864 hushåll, så gifver detta en vigtig egendomlig prägel åt hvar och en af dessa 2 stora grupper af landets 

hela befolkning, och samma egendomlighet af större hushållsstyrka och befolkningens fördelning mellan mindre 

Tab. Litt. I. Folkmängdens procentiska fördelning mellan familjer, hushåll eller matlag, d. 31 Dec. 1860, länsvis. 

1. Landsbygden. 

Anmärkning. 

Denna tabell bör läsas på följande sätt: att t. ei. i Stockholms lät, lefde af lag af blott en person, 625 i hushåll af tvä personer hvartdera, 978 i hushåll 
100 personer 3'36 i matlag hvartdera bestående af blott en person, 7'51 i matlag af tre personer hvartdera o. s. v. samt 71 i fattighus, inom sädana välgörenhets-
eller hushall af tvä personer hvartdera, 11'93 i hushåll af tre personer hvartdera anstalter eller andra offentliga inrättningar, att de ej kunnat såsom hushill opp-
o. s. v. och l·29 hafva ej räknats tillhörande något särskildt matlag eller hushåll. tagas. 
Eller att t. ex. för landsbygden i hela Kiket af 10,000 personer 290 lefde i mat-
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antal hushåll å landsbygden än i städerne röjes enligt kol. 20 och 21 i hvarje särskildt län. Den framträder 

ej mindre märkbar inom särskilda städer, på sätt exempel å tab. Litt. K. antyder, så att den i viss mån af-

speglar olikheterna i stadsmannanäringarne och städernas verksamhet. 

I den underdåniga berättelsen för åren 1851—1855, 3:dje afd. sid. 33 o. f. tabb. Litt. O.—S., är en 

jemförande öfversigt lemnad öfver de hufvudsakliga resultaterna af de i vårt tabellverk intill och med sist-

nämnde års utgång samlade iakttagelserna öfver hushållens antal, styrka, tillväxt och formögenhetsvilkor. 

Tab. Litt. K. Folkmängdens procentiska fördelning mellan familjer, hushåll eller matlag, d. 31 Dec. 1860, länsvis. 

2. Städerne. 

a) Jemför anmärkningen c) till tab. Litt. H. och i öfrigt angående sättet att lisa denna tabell anmärkningen till tab. Litt. I. 
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Denna öfversigt bildar ett för sig afslutet helt för den tiderymd, under hvilken hushållsfördelningen uppgjorts 

af Presterskapet enligt den föreskrift, att ensamt lefvande personer ej skulle såsom hushåll eller matlag rak-

nas, utan 2 personer utgöra minsta hushållsstyrkan. 

Det förändrade förfarandet, att numera upptaga hushåll af en person, måste naturligtvis på jemförelser 

med de äldre uppgifterna öfva en stor inflytelse. Sålunda är vid 1860 års utgång antalet hushåll i det hela 

ökadt till 891,071 från 686,955 vid 1855 års utgång och på 10,000 personer i hela Riket, på sätt ofvan an-

fördt är, beräknadt till 2,309, å landsbygden till 2,240 och i städerna (med Göteborg) till 2,850, mot re-

spektive 1,888, 1,892 och 1,842 vid 1855 års slut. Hushållsstyrkan, år 1855 beräknad för hela Riket till 

5'30, för landsbygden till 5'28 och för städerna till 5'41, blir åter nu minskad till respektive 4'33, 4'46 och 

3 5 1 . För att af jemförelse med 1855 års uppgifter få ledning till besvarande af frågan, om och till hvilket 

belopp hushållens antal ökats intill och med år 1860, måste alltså från nu uppgifna totalsumma hushåll för 

hela Riket: 891,071 afdragas de nu första gången beräknade hushållen af en person med 133,938. Atersto-

den 757,133 angåfve en tillväxt under 5 år af 70,178 hushåll, då enligt förra beräkningssättet under qvin-

qvenniet 1851—1855 hushållen ökats med blott 33,638 och under qvinqvenniet 1846—1850 med 36,035. De 

exempel, som i anmärkningarne till tab. Litt. H. blifvit anförde i afseende på otillförlitlighet af förra uppgif-

terna om hushållens antal, gifva ökadt stöd åt det antagande, att det språng uti tillväxten af hushållen, hvil-

ket af ofvanstående tal skulle röjas, är blott skenbart och beroende deraf, att hushållen förr alltför ofta varit 

uppgifne färre än i verkligheten. 

Genom beräkning af hushåll af en person inträder ock en betydlig förändring i den beräknade medel-

styrkan af hvarje hushåll. Jemföras åter uppgifterna för förra åren med dem för 1860 på det sätt, att hus-

hållen af en person ej medräknas, blefve medelstyrkan af hushållen nu 5'10 personer, hvilket kommer ganska 

nära förhållandet vid förutgångne folkräkningar. Vid jemförelse med förhållandet i andra länder visar dock 

det förra beräkningssättet ett afvikande resultat, som ådagalägger dess olämplighet. 

Vigtigast framträder beräkningen af hushåll å en person såsom ledning för omdömet om det sociala 

lifvet i städerna och företrädesvis de folkrikare bland dessa. Uteslutas här hushållen af en person, så får 

man om förhållandet en alldeles origtig föreställning. Genom denna personals uteslutande från hushållens 

antal minskas detta, men så mycket större blifver qvoten, hushållens medelstyrka, när hela befolkningen för-

delas på hushållen, och lätt uppkommer då det alldeles origtiga resultatet, att hushållens medelstyrka skulle 

vara större i städerna än å landsbygden, hvilket tydligen ådagalagts ej vara förhållandet öfverallt, der man 

haft tillgång till nödige uppgifter om antalet hushåll af ensamme personer. 

Såsom fortsättning af den jemförelse med hushållens antal och medelstyrka i åtskilliga andra länder, 

hvilken i förra berättelsens 3:dje afdelning, tab. Litt. O., är lemnad, torde här få tilläggas några uppgifter 

hemtade från de officiela redogörelser, som till Byrån inkommit rörande senaste folkräkningar. 

I Konungariket Danmark (1860) var antalet hushåll på 10,000 innevånare 2,065 och hushållens medelstyrka: 4'84. 

» Tyska Tullföreningsstaterna (1861) » » » » » 2,135 » » » 4'68. 

deraf i Preussen var » » » » » 2,061 » » » 4'83. 

» » Bajern » » » » » » 2,412 » » » 4'15. 

» » Konungariket Sachsen» » » » » » 2,113 » » » 4'73. 

» » Hannover » » » » » » 2,097 » » » 4'77. 

» » Wtïrtemberg » » » » » » 2,182 » » » 4'58. 

» » Baden » » » » » » 2,000 » » » 5'00. 

» » Oldenburg » » » » » » 2,051 » » » 4'88. 

» » Nassau » » » » » » 2,415 » » » 4'14. 

I Schweitz (1860) » » » » » » 2,104 » » » 4'75. 
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I England med Wales (1861) var antalet hushåll på 10,000 innevånare 2,220 och hushållens medelstyrka: 4'47. 
» Skotland (1861) » » » » » » 2,177 » » » 4'51. 
» Irland (1861) » » » » » » 1,959 » » » 5'10. 
» Belgien (1856) » » » » » » 2,067 » » » 4'84. 
» Frankrike (1861) » » » » » » 2,564 » » » 3'90. 
» f. d. Sardinska staterna (1858) » » » » » » 2,158 » » » 4'63. 
» Lombardiet (1858) » » » » » » 2,034 » » » 4'92. 

I denna öfversigt framstår å ena sidan Frankrike med sin stora dismembration och å den andra Irland 
med sina stora hushåll, båda dessa uppgifter likasom de för England, Skotland, Schweitz, Tullföreningssta-
terne och Belgien med hvarandra och med Sverige jemförliga genom beräkningssättet af hushåll af en person. 

Vid benämningen familj är här fästad betydelsen af hushåll eller matlag, alltså inneslutande tjenare i 
husbondens bröd m. fl. Folkräknings-materialet tillåter visserligen att särskildt beräkna storleken af den 
egentliga familjen eller föräldrar och hemmavarande barn med afdrag af tjenare och alla andra. Men för en 
sådan beräkning har tiden inom embetsverket ännu ej varit tillräcklig, helst densamma för att blifva rigtig 
fordrar en mödosam kontroll. 

Till grund för den redogörelse öfver hushållens antal och styrka, hvilken i föregående tabeller är med-
delad endast i sammandrag för län, ligger en sådan för hvarje församling i Riket, hvilken skulle blifvit allt 
för vidlyftig och kostsam att i tryck återgifva, men som för en specifik sockenstatistik erbjuder ett i flera 
hänseenden värdefullt bidrag, då för dessa smärre områden så betydliga skiljaktigheter ej sällan framträda, 
att man mången gång ensamt af dessa tal kan draga talrika slutsatser i afseende på sociala förhållanden 
inom kommunen. Dessa skiljaktigheter synas nemligen ej hafva sin hufvudsakliga grund i någon större olik-
het i antalet egentliga familjemedlemmar, föräldrar och barn, emellan särskilda orter, utan förnämligast i ett 
olika antal tjenstefolk och biträden vid näringarnes bedrifvande, samt olikheter i afseende på dessas under-
håll med eller utan kost af husbonden. 

Den fördelning af hushållen efter formögenhetsvilkor, som vårt tabellverk förr innehållit, har mött så 
många inkast i afseende på uppgifternas tillförlitlighet och sjelfva möjligheten att dem meddela, att några 
upplysningar från presterskapet i detta hänseende ej vidare ifrågasatts. 

6) Rikets folkmängd den 31 December 1860, efter kön. 
(Tabb. N:is 1 och 2, samt Litt. L.) 

Enligt tab. N:o 2 voro af Sveriges samtlige innevånare vid utgången af året 1860: mankön 1,874,399 
och qvinkön 1,985,329. 

Då sedan 1855 års slut hela folkmängden tillväxt med 218,717 eller 6'01 %, utgör tillväxten för man-
könet ensamt: 109,285 eller 6'19 % och för qvinkönet ensamt: 109,432 eller blott 5-83 %. 

Enligt hvad tab. Litt. B. i 2:dra afdelningen af berättelsen för 1851—1855 upplyser, har mankönets 
tillväxt utgjort 1851—1855: 4-56%. 1846—1850: 5'20 %, 1841—1845: 577%, 1836—1840: 3'79 %, 1831— 
1835: 5-08%, 1826—1830: 4'35 %, 1821—1825: 7'54 % och 1816—1820: 5-31%. Häraf synes alltså, att det 
nu ifrågavarande qvinqvenniet uti ifrågavarande hänseende intager rummet näst efter det fördelaktigaste. 

Af nyssnämnde berättelse tab. Litt. C. upplyses jemväl, hvad qvinkönets tillväxt beträffar, att densamma 
utgjort 1851—1855: 4'45 %, 1846—1850:4-83%, 1841—1845: 5'56%, 1836—1840: 3'75%, 1831—1835: 4'46 %, 

Stat. Centr.-Byråns underd, berättelse 1856—1860. 2:dra afd. F 
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1826—1830: 4'09 %, 1821 — 1825: 6'92 % och 1816—1820: 4'43 %, hvadan här träffas samma förhållande, att 
det sistförflutna qvinqvenniet intager 2:dra rummet. 

Rörande relativa tillväxten af hvarje särskildt kön länsvis äfvensom särskildt å landsbygden och i sta-
derne under sista qvinqvenniet torde få hänvisas till den öfversigt, som redan i första afdelningen af denna 
berättelse är lemnad i tab. Litt. D. sid. 13. 

Nativitetsöfverskottet under åren 1856—1860, för mankönet uppgående till 115,746 och för qvinkönet 
till 107,662, öfverensstämmer så nära man kan vänta med ofvan uppgifne resultat af folkräkningen i afseende 
på hvartdera könets tillväxt, och skilnaden förklaras lätt af utflyttningar ur Riket, hvilkas antal med säker-
het uppgått till minst 4,156 (Tab. N:o 40 i l:sta afdelningen). 

Enligt den öfversigt öfver de i vårt tabellverk samlade iakttagelser, hvilken bland annat rörande pro-
portionen mellan lefvande födde barn af hvartdera könet finnes meddelad dels uti l:sta afdelningen af den 
underdåniga berättelsen för åren 1851—1855, dels uti tab. Litt. X. af denna berättelses första afdelning, kan 
denna proportion för hela tiderymden från 1750 till och med 1855 antagas hafva varit 1,045 lefvande födde 
barn af manligt kön mot 1,000 af qvinligt, mellan minimum 1,021 mankön året 1784 och maximum 1,067 
mankön mot 1,000 qvinkön året 1807. Under sistförflutna qvinqvenniet har detta förhållande varit 1,047 
mankön mot 1,000 qvinkön, och sålunda fördelaktigt för mankönets tillväxt. 

Såsom en följd af den större dödlighet bland mankönet, hvilken ej blott tidtals vållas af manspillan i 
krig, och derjemte underhålles af lefnadssätt och yrke m. m. utan till och med redan i barndomen framträ-
der, ådagalägga vårt lands folkräkningar i högre grad än flera andra länders förhållandet af en betydlig öf-

Tab. Litt. L. vertalighet af den qvinliga befolkningen öfver den manliga. Efterföljande öfversigt, tab. Litt. L., gifver, 
såsom fortsättning af de i berättelsen för 1851—1855, l:sta afdelningen tab. Litt. D. och 3:dje afdelningen 
tab. Litt. A., meddelade, ej blott förhållandet vid särskilda tidpunkter och i åtskilliga länder, utan ådagalägger 
jemväl på samma gång ett småningom fortgående närmande till liktalighet mellan könen, äfvensom de afbrott 
härutinnan, hvilka krigsåren vållat. 

Bland de anförda länderna intaga endast Skotland och Würtemberg ett ofördelaktigare rum än Sverige 
i afseende på qvinkönets öfvertalighet öfver mankönet, beroende, enligt hvad från Skotland uppgifvits och i 
Wilrtemberg antagligen ock är fallet, på en stark emigration och stor manlig personal uppehållande sig utom 
landets gränser. För att antyda verkan af detta sistnämnda förhållande hafva särskildt några exempel blifvit 
i tabellen upptagne. 

Jemför man i Sverige enligt kol. 1 och 2 af tab. Litt. L. de särskilda årsuppgifterna, så finner man 
visserligen den fördelaktigaste proportionen för mankönet det sista året, eller 1860, men för att med 32 pro 
mille minska qvinkönets öfvertalighet efter krigens manspillan har från 1810 åtgått ej mindre än ett hälft 
sekel. Denna långsamhet under ett oafbrutet fredslugn och landets förkofran i alla hänseenden hänvisar 
omisskänneligt på andra hämmande inflytelser, hvilka väl företrädesvis, såsom redan är antydt, måste sökas 
uti lifsfarliga yrken och ett lefnadssätt, som i högre grad blottställer mannens lif än qvinnans. Emigratio-
nen, som i andra länder kan betydligt störa proportionen mellan könen, när den till större delen består af 
män, har dels ej varit så betydlig från Sverige, dels ingalunda inskränkt företrädesvis till mankönet. 

Bland de 12 län, i hvilka proportionen af mankön öfverstiger medeltalet för hela Riket, intager för 
närvarande Jemtlands län främsta och Malmöhus län 2:dra rummet. I det sistnämnda länet, der år 1840 
antalet innevånare af hvartdera könet var lika stort, har sedan dess fortgått en minskning i proportionen af 
mankön, under det denna proportion alltsedan nämnde år i Jemtlands län ökats och detta särdeles under 
sistförflutna qvinqvenniet. Upsala och Westmanlands län, som nästan under hela detta århundradet haft den 
låga proportionen af omkring 890 mankön mot 1,000 qvinkön, intaga ännu sista rummen, ehuru de något 
ökat förhållandet. 



Tabb. N:is 1 och 2 samt Litt L. Proportionen mellan könen. XLIII 

Genom det tjenstefolk af qvinligt kön, hvarmed städerna till så stor del förse sig från landsbygden, 

måste i dem proportionen mellan könen komma att betydligt förändras. I samma rigtning torde ock i någon 

mån på en del städer inverka inflyttningar dit af enkor och andra qvinnor, som der söka sin utkomst. Den 

betydliga öfvertaligheten af qvinkönet i samtliga städerna, likasom olikheten särskilda städer emellan torde 

häruti åtminstone delvis finna förklaring. Sådan kan ock sökas i de näringar, som företrädesvis idkas och 

den arbetspersonal, som af dem upptages, äfvensom i garnisonen i vissa städer. Det egendomliga undantags-

förhållandet med Carlskrona, som naturligtvis sammanhänger med dervarande station af Kongl. Flottan, sluter 

Tab. Litt. L. Proportionen mellan könen inom Sveriges och andra länders befolkning. 



XLIV Tabb. N:is 1 och 2 samt Litt M. och N. Folkmängden efter civilstånd och kön. 

sig ock nära till den i det föregående antydda ringa medelstyrkan af dervarande hushåll, hvilken förutsätter 

ett stort antal hushåll utan något tjenstefolk. Bland de upptagna exemplen af Rikets 10 största städer näst 

efter Stockholm, utmärker sig i motsatt rigtning mot Carlskrona, eller för en särdeles stor öfvertalighet af 

qvinkönet, staden Jönköping, ett förhållande, som utan allt tvifvel beror af qvinlig inflyttning till stort belopp. 

7) Rikets folkmångd den 31 December 1860, efter civilstånd och kön. 
(Tabb. N:is 1 och 2 samt Litt. M. och N.) 

Enligt General-Sammandraget, tab. N:o 2, utgjorde vid 1860 års utgång i hela Riket antalet gifta män 

640,183 och gifta qvinnor 641,048. En dylik skilnad, vanligen med öfvertalighet å qvinnornas sida, kan, hur 

ringa den än må vara, synas förvånande, men förefinnes i alla länders och tiders folkräkningar, och har sin 

förklaring bland annat deruti, att endera af makarne vistats utom landet och ej medräknats. Såsom enklaste 

uttrycket för antalet gifta par vid folkräkningstillfället begagnar man vanligen medeltalet af de båda samman-

lagda summorna, och erhåller då för vårt land vid nämnde tidpunkt summan: 640,616 par. Derest man finge 

antaga, att samtliga dessa gifta par äfven sammanlefvat i lika många hushåll, och då hela summan af hus-

håll i Riket af 2 med flera personers storlek, enligt tabb. Litt. G. och H., samt ett sannolikt antagande för 

staden Göteborg, utgjorde 752,583, skulle alltså öfrige 111,967 hushåll hafva bildats af enklingar, enkor och 

personer, som ej varit gifte. 

Vid utgången af året 1855, då skilnaden i antalet mellan uppgifne gifta män och gifta qvinnor uppgick 

till icke mindre än 1,224, eller omkring 50 procent högre än vid senaste folkräkning, utgjorde, enligt här 

ofvan antydda beräkningsgrund, antalet gifta par i hela Riket 593,256. Tillökningen under qvinqvenniet har 

alltså uppgått till 47,360, eller mer än 7'98 %, då folkmängdstillväxten uppgått till blott 6'01 %. 

I första afdelningen af den underdåniga berättelsen för 1851—1855, der tab. N:o 47 är egnad åt en 

öfversigt öfver vårt tabellverks hufvudsakliga innehåll ända från dess början, och en årlig redogörelse öfver 

antalet ingångne och upplöste äktenskap kan jemföras med utfallet af årliga sädesskörden, är obestridligen 

ådagalagdt, huruledes antalet ingångne äktenskap står i det närmaste beroende af priserna å de oundgängli-

gaste lefnadsbehofven och företrädesvis spanmålen. I samma berättelses text är ock (sid. 12) uppmärksamheten 

fästad på den inflytelse, som krig och farsoter utöfva på ingångna äktenskapens talrikhet, i följd af ökad död-

lighet jemväl bland de gifta. Verkningarna af det större eller mindre antal äktenskap, som ingåtts under 

mellantiden mellan folkräkningarne, måste framträda i dessas resultat genom ett större eller mindre antal 

befintliga gifta par inom den räknade befolkningen. 

Tab. Litt. M. Tab. Litt. M. â följande sida gifver en öfversigt af vexlingarne i detta hänseende och visar bland an-

nat, att, näst den för sin starka folkmängdstillväxt och talrika ingångna äktenskap märkvärdiga femårsperio-

den 1821—1825, den relativa tillväxten af gifta par eller i äktenskaplig förening sammanlefvande personer 

inom Sveriges befolkning under åren 1856—1860 varit den högsta, som förekommit, eller, enligt kol. 5, 

7'98 % af antalet vid periodens början. 

De vexlingar, som kol. 2, 4 och 5 ådagalägga, jemförda med åberopade tab. N:o 47, gifva å ena sidan 

den tydligaste bild af krigens, nödens och farsoternas djupt gripande inflytelse, och å den andra i de senaste 

decenniernas förhållande tillräckliga stöd för förhoppning om en rask förkofran, derest landet skonas för 

nämnde olyckor. En period sådan, som t. ex. den emellan 1806 och 1810, då i följd af krig och fältsjukor 

hela Rikets befolkning minskats med 2'04 % och antalet äkta par inom befolkningen med 1'95 %, vittnar om 

ett svårt lidande, likasom i motsatt rigtning de äkta parens tillökning med 47,360 under qvinqvenniet 1856— 

1860 obestridligt ådagalägger, att tryggade utsigtér för bosättning förefunnits i högre grad än förr. Men 
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äfven i afseende på hemsökelsen af allmänna olyckor innehåller tabellen en lugnande upplysning, då den ej 

otydligt röjer ett förhållande likt det, som inom befolkningsstatistiken ofta förekommer, nemligen att efter 

hvarje betydlig nedsättning i antalet gifta par inom befolkningen snart uppträder en stark höjning, hvarige-

nom skadan i någon mån godtgöres. 

Kol. 6 antyder i visst hänseende både orsaken till och verkan af de i kol. 2—5 anförde data, men till-

kännagifver derjemte tydligt genom skiljaktigheter i proportionerna både huruledes tillväxt eller minskning i 

antalet gifta par ej ensamt är beroende af folkmängdens qvantitativa förändringar och huru dennas tillväxt 

ej ensamt är beroende af blotta antalet gifta par inom befolkningen. 

Med sina vexlingar efter olika dödlighet, olika priser å de förnämsta lifsmedlen och efter de olika 

elementer, af hvilka befolkningen vid olika tidpunkter bestått med hänsigt till de särskilda åldersklassernas 

styrka, proportionen mellan könen m. m., företer dock proportionen af gifta personer till hela befolkningen en-

ligt kol. 3 en relativ oföränderlighet för kortare tiderymder. I medeltal för hela den 110-åriga serien af 

iakttagelser hafva af 10,000 innevånare 3,543 varit gifta personer, mellan maximum 3,707 år 1757 och mi-

nimum 3,260 år 1855. Visserligen företer året 1860 ett något bättre förhållande än det föregående, nemligen 

3,319 gifta personer på 10,000 innevånare, men en fortgående minskning af relativa antalet gifta personer 

antydes så bestämdt af kol. 3, att det ännu icke torde vara möjligt bestämma, om denna nått sin gräns. 

Antalet enklingar, hvilket enligt kol. 8 af tab. Litt. M. i medeltal för tiderymden 1796—1860 utgjort 

3'34% af folkmängden, mellan yttersta gränserna af 3'55 % år 1855 och 3'11% år 1825, och alltså med en 

Tab. Litt. M. Antalet och tillväxten af gifta par, enklingar och enkor inom Rikets folkmängd. 
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skilnad af blott 0'44 %, företer sålunda i förhållande till befolkningen i sin helhet en märkvärdig oföränder-

lighet. Tillväxten emellan de särskilda folkräkningsåren har deremot enligt kol. 9 varit underkastad betyd-

liga förändringar, och åren 1805 och 1815 finnes antalet hafva varit lägre än vid respektive nästföregångna 

folkräkningar. 

Antalet enkor inom befolkningen har enligt kol. 11 tab. Litt. M. i medeltal för åren 1795—1860 ut-

gjort 9'42 %, mellan yttersta gränserna 10'24 % âr 1810 och 8'48 % år 1860, och med en skilnad alltså af 

l '76 %. Då högsta relativa antalet enkor träffas åren 1810 och 1815, torde väl en bland orsakerna härtill 

kunna sökas i krigens följder. Den ringa tillväxten i enkornas antal under åren 1856—1860 af blott 0'91 % 

jemte deras redan anmärkta minimum sistnämnde år är ett godt undantag från de öfrige åren. 

Till följd af det olika antal, hvarmed hvartdera könet ingår i hela befolkningen, uppstår alltid en liten 

olikhet, då man beräknar proportionen af gifta personer gemensamt till hela folkmängden mot beräkning för 

hvartdera könet särskildt. 

Tab. Litt. N. För jemförelse med åtskilliga andra länder är detta senare beräkningssätt utfördt i kol. 2 och 3 af tab. 

Litt. N. å följande sida. Enligt kol. 14 oeh 15 af denna tabell befinnes i Frankrike högsta proportionen gifta, 

eller 3,992 män och 3,906 qvinnor på 10,000 af hvartdera könet. I åtskilliga andra länder, deribland Bel-

gien, Norge, Preussen är proportionen af gifta inom befolkningen lägre än i Sverige. Såsom ett exempel på 

denna proportion i länder, der den manliga befolkningen år mycket öfvertalig, tjenar Nya Södra Wales, der 

på 10,000 män 2,800 äro gifta, men på lika stort antal qvinnor icke mindre än 3,510. 

Till fortsättning af den öfversigt öfver befolkningens civilstånd länsvis, hvilken är meddelad uti tab. 

N:o 2 till 3:dje afdelningen af den underdåniga berättelsen för åren 1851—1855, är en dylik upptagen uti 

tab. Litt. N. kol. 4—12 och utsträckt jemväl till åtskilliga af Rikets större städer. 

Vid jemförelse med medeltalen för hela Riket befinnes deraf: 

att å landsbygden proportionen af gifta män och qvinnor är något högre, i städerna tillsammanräknade 

deremot betydligt lägre; 

att inom de särskilda länen proportionen af gifta män är högst, 3,924, på Gotland och lägst, 3,055, i 

Göteborgs och Bohus län, af gifta qvinnor högst 3,832, i Jemtlands och lägst, 2,903, i Göteborgs och Bohus 

län, allt på 10,000 innevånare af hvartdera könet samt länens landsbygd och städer sammanräknade; och 

att bland de anförda städerna proportionen af gifta män är lägst, 2,566, i Göteborg och högst, 3,545, 

i Jönköping, af gifta qvinnor lägst, 2,186, i Stockholm och högst, 2,885, i Malmö, allt på 10,000 af hvartdera 

könet. 

Till betydlig del bero dessa skiljaktigheter på den olika proportionen mellan könen inom befolkningen 

och finna alltså sin förklaring uti föregående tab. Litt. L. På denna proportion öfva åter, enligt hvad förr 

är antydt, en mängd omständigheter sin inflytelse, såsom t. ex. industriel verksamhet och dertill begagnad 

arbetskraft, förmögenhetstillstånd och deraf beroende antal tjenare, lefnadskostnadernes olikhet o. s. v. 

Från det vanliga förhållandet af en lägre proportion gifta män inom städernas befolkning än å lands-

bygden synas, bland de anförda exemplen, endast Belgiens städer och deribland äfven Brössel göra ett un-

dantag. 

Likasom proportionen af gifta män är ock den af enklingar vanligen högre inom lands- än inom stads-

befolkningen. Inom de särskilda länen visar den sig hafva vexlat mellan 419 i Stockholms län och 270 på 

10,000 manliga innevånare i Westerbottens län, samt i de anförda städerna mellan 349 i Carlskrona och 206 

i Malmö. 

I motsats mot, förhållandet med enklingarne är proportionen af enkor till den qvinliga befolkningen 

vanligen betydligt högre i städerna än å landsbygden. Den är ock vanligen inom olika länder och landsde-

lar underkastad större skiljaktigheter. Inom de särskilda länen finnes den år 1860 hafva på 10,000 qvinnor 
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uppgått till högsta beloppet, 1,131, i Upsala lan, men deremot till föga öfver hälften eller 572 i Westerbot-

tens län; inom städerna till 1,223 i Upsala, men till blott 734 pâ 10,000 af qvinliga befolkningen i Malmö. 

Mera än en större dödlighet bland gifta man i städerna verkar der så väl i allmänhet, som företrädesvis 

inom vissa städer, inflyttning af enkor. 

Tab. Litt. N. Folkmängden efter civilstånd. 



XLVIII Alfabetisk förteckning öfrer socknar och församlingar. 

Frånskiljda, som ej trädt i nytt gifte, hafva förr i tabellverket sammanräknats med enklingar oeh en-

kor, men nu enligt de nominativa uppgifternas specifikation kunnat särskildt uppgifvas. Deras antal är ej 

stort, då de utgjort 5 af mankön och 7 af qvinkön bland 10,000 personer af hvartdera könet. I städerna 

är antalet större än å landsbygden, nemligen 15 och 22 mot respektive 3 och 6 bland 10,000 af hvartdera 

könet. I Danmark och Konungariket Sachsen är antalet frånskiljda ej obetydligt högre än i Sverige. 

Ogifta af båda könen måste, i följd af de redan anförda proportionerna, finnas till högre relativt antal 

inom städernas än inom landsbygdens befolkning, och förhållandet var, enligt kol. 11 och 12 af tab. Litt. N, 

vid 1860 års utgång i städerna 6,811 mankön och 6,431 qvinkön mot respektive 6,162 och 5,847 på lands-

bygden, allt på 10,000 af hvartdera könet. Inom de särskilda länen träffas högsta relativa antalet af både 

ogifta män och ogifta qvinnor, respektive 6,586 och 6,294, inom Göteborgs och Bohus län och lägsta antalet 

både ogifta män och ogifta qvinnor, respektive 5,746 och 5,305, på Gotland. I de anförda särskilda städerna 

finnes högsta relativa antalet ogifta män och qvinnor, respektive 7,178 och 6,903, i Göteborg, lägsta antalet 

ogifta män, 6,188, i Jönköping och lägsta antalet ogifta qvinnor, 6,197, i Carlskrona. 

Så önskligt det varit, at t kunna lemna en kombinerad redogörelse för befolkningen åtminstone efter 

kön, civilstånd och ålder gemensamt, har tiden dertill varit hitintills alldeles otillräcklig. Huruvida ett dylikt 

arbete framdeles kan tillvägabringas, beror till en del af tidsâtgången för att afsluta den började tryckningen 

af de delar af denna underdåniga berättelses tredje afdelning, hvilka omfatta detaljerad redogörelse för åldrar, 

äfvensom för födelseorter, vissa lyten m. m. 

8) Alfabetisk förteckning öfver socknar, församlingar och kapeller. 
För att till upplysningars vinnande underlätta begagnandet af denna underdåniga berättelse, bifogas en 

alfabetiskt ordnad förteckning öfver deri förekommande socknar, församlingar, kyrkor och kapeller. Likasom 

i motsvarande afdelning af den förra underdåniga berättelsen hänvisar denna förteckning, allt efter som upp-

lysning önskas om socknens folkmängd, nativitet, mortalitet m. m. ensamt för sig, till tabellserien N:o 1, eller 

om socknens plats inom pastorats-, prosteri- och stifts-indelningen, till tabellserien N:o 3, eller om dess plats 

inom den kamerala och judiciela indelningen, till tabellserien N:o 6. I afseende på förteckningens uppställ-

ning i öfrigt äro hufvudsakligen samma grunder följda, som vid den förra förteckningens upprättande. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä g 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 K o n g l . Maj : t s 

Stockholm den 31 Maj 1864. 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåte 

FR. TH. BERG. 
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3) Upsala Län — i Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 3) Upsala län — i Upsala stift. 
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4) Södermanlands Län — i Strengnäs stift. 
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5) Östergötlands Län — i Linköpings och Strengnäs stift. 
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56 
T

ab. 
N

:o 
1. 

(Forts.) 
16) 

Skaraborgs 
L

än 
—

 
i 

Skara 
stift. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. 

Stat. 
C

entr.-B
yråns 

underd. 
berättelse 

1856—
1860. 

2:dra 
afd. 

T
ab. 

N
:o 

1. 
(F

orts.) 
16) 

Skaraborgs 
L

än 
—

 
i 

Skara 
stift. 

8 

57 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. 5
8
 

T
ab

. 
N

:o
 

1. 
(F

orts.) 
16) 

S
k

arab
orgs 

L
än

 
—

 
i 

S
k

ara
 

stift. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. 

T
ab. 

N
:o 

1. 
(F

orts.) 
16) 

Skaraborgs 
L

än 
—

 
i 

Skara 
stift. 

59 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. 6
0
 

T
a
b

. 
N

:o
 

1
. 

(F
o
rts.) 

1
6
) 

S
k

a
ra

b
o
rg

s 
L

ä
n

 
—

 
i 

S
k

a
ra

 
stift. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. T
a

b
. 

N
:o

 
1

. 
(F

o
rts.) 

1
6

) 
S

k
a

ra
b

o
rg

s 
L

ä
n

 
—

 
i 

S
k

a
ra

 
stift. 

6
1

 



Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 16) Skaraborgs län — i Skara stift. 6
2
 

T
a

b
. 

N
:o

 
1

. 
(F

o
rts.) 

1
6

) 
S

k
a

ra
b

o
rg

s 
L

ä
n

 
—

 
i 

S
k

a
ra

 
stift. 



Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

17) Wermlands Län — i Carlstads stift. 
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18) Örebro Län — i Strengnäs, Westerås, Carlstads och Linköpings stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 18) Örebro län — i Strengnäs, Westerås, Carlstads och Linköpings stift. 
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Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

19) Westmanlands Län — i Westerås, Upsala och Strengnäs stift. 

T
ab. 

N
:o 

1. 
(F

orts.) 
1
9
) 

W
e
stm

a
n

la
n

d
s 

L
ä
n

 —
 i W

esterås, U
psala och Strengnäs stift. 

6
9
 



19) Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 - socknevis inom hvarje län. 19) Westmanlands län — i Westerås, Upsala och Strengnäs stift. 70 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 - socknevis inom hvarje län. 19) Westmanlands län — i Westerås, Upsala och Strengnäs stift. T
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Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

20) Kopparbergs Län — i Westerås och Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 20) Kopparbergs län — i Westerås och Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 20) Kopparbergs län — i Westerås och Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

21) Gefleborgs Län — i Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 21) Gefleborgs län — i Upsala stift. 76 
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Tab . N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

22) Wester-Norrlands Län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 22) Wester-Norrlands län — i Hernösands stift. 78 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 22) Wester-Norrlands län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

23) Jemtlands Län — i Hernösands och Upsala stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 23) Jemtlands län — i Hernösands och Upsala stift. 



Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

24) Westerbottens Län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 24) Westerbottens län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 1. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, SOCKNEVIS INOM HVARJE LÄN. 

25) Norrbottens Län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 1. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 — socknevis inom hvarje län. 25) Norrbottens län — i Hernösands stift. 
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Tab. N:o 2 . RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, JEMTE ANTALET MATLAG, 
SAMT VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE UNDER ÅREN 1856—1860, LÄNSVIS. 

General-Sammandrag af föregående Länstabeller N:is 1—25. 
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Tab. N:o 2. (Forts.) Rikets folkmängd den 31 Dec. 1860 efter kön etc. — länsvis. General-Sammandrag af föregående länstabeller. 
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88 
Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms län, samt mindre delar 

af Westmanlands, Kopparbergs och Jemtlands län. 



89 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms län, samt mindre delar 

af Westmanlands, Kopparbergs och Jemtlands län. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 12 



90 

Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

1) Upsala Erkestift, omfattande hela Upsala och Gefleborgs län, större delen af Stockholms län, samt mindre delar 
af Westmanlands, Kopparbergs och Jemtlands län. 



91 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergötlands län (utom Qvarsebo socken), delar af Calmar ock Jönköpings 

län, äfvensom en liten del af Örebro län. 



92 

Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergötlands län (utom Qvarsebo socken), delar af Calmar och Jönköpings 
län, äfvensom en liten del af Örebro län. 



93 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

2) Linköpings Stift, omfattande Östergötlands län (utom Qvarsebo socken), delar af Calmar och Jönköpings 
län, äfvensom en liten del af Örebro län. 



94 
Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3 ) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfsborgs och en mindre del af Jönköpings län. 



95 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3 ) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfsborgs och en mindre del af Jönköpings län. 



96 
Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

3) Skara Stift, omfattande Skaraborgs län, en större del af Elfsborgs och en mindre del af Jönköpings län. 



97 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

4) Strengnäs Stift, omfattande hela Södermanlands län, större delen af Örebro län, samt mindre delar af 
Stockholms, Westmanlands och Östergötlands län. 



98 

Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

4) Strengnäs Stift, omfattande hela Södermanlands län, större delen af Örebro län, samt mindre delar af 
Stockholms, Westmanlands och Östergötlands län. 



99 
Tab. N:O 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

5) Westerås Stift, omfattande nästan hela Kopparbergs län, större delen af Westmanlands och en mindre 
del af Örebro län. 



100 
Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

5 ) Westerås Stift, omfattande nästan hela Kopparbergs län, större delen af Westmanlands och en mindre 

del af Örebro län. 



101 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, 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. 



102 
Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, 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. 



103 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads (med undantag af en del af Hishults socken) 
och Blekinge län. 



104 

Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads (med undantag af en del af Hishults socken) 
och Blekinge län. 



105 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads (med undantag af en del af Hishults socken) 
och Blekinge län. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 14 



106 

Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

7 ) Lunds Stift, omfattande Malmöhus, Christianstads (med undantag af en del af Hishults socken) 
och Blekinge län. 



107 
Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

8) Göteborgs Stift, omfattande hela Göteborgs och Bohus samt Hallands län, äfvensom 9 härader af 
Elfsborgs län och en liten del af Christianstads län. 



108 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

8 ) Göteborgs Stift, omfattande hela Göteborgs och Bohus samt Hallands län, äfvensom 9 härader af 

Elfsborgs län och en liten del af Christianstads län. 



109 
Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

9 ) Calmar Stift, omfattande större delen af Calmar län och en liten del af Kronobergs län. 



110 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

10) Carlstads Stift, omfattande Wermlands samt delar af Elfsborgs och Örebro län. 



111 
Tab. N:o 3 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

10) Carlstads Stift, omfattande Wermlands samt delar af Elfsborgs och Örebro län. 



112 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

11) Hernösands Stift, omfattande hela Wester-Norrlands, Westerbottens och Norrbottens län äfvensom 
nästan hela Jemtlands län. 



113 
Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

11) Hernösands Stift, omfattande hela Wester-Norrlands, Westerbottens och Norrbottens län äfvensom 

nästan hela Jemtlands län. 

Slut. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 1 5 



114 
Tab. N:o 3. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

12) Wisby Stift, omfattande Gotlands län. 



115 
Tab. N:o 3 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

13) De under Konsistorierna i Stockholms Stad lydande församlingar, omfattande hela staden samt 

en liten del af Stockholms län. 



116 

Tab. N:o 3. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, PASTORATS-, PROSTERI- OCH STIFTSVIS. 

13) De under Konsistorierna i Stockholms Stad lydande församlingar, omfattande hela staden samt 
en liten del af Stockholms län. 



117 
Tab. N:o 4. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, STIFTSVIS, JEMTE ANTALET PROSTERIER 
OCH PASTORAT, DESSAS NATUR OCH KLASS SAMT ANTALET FÖRSAMLINGAR, 

KYRKOR OCH KAPELLER. 

General-Sammandrag af Tabellserien N:o 3. 



118 
Tab. N:o 5. 

FOLKMÄNGDEN INOM FÖRSAMLINGAR AF FRÄMMANDE TROSFÖRVANDTER I RIKET. 
(Ej inräknade i Tab. N:o 4). 



119 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1) Stockholms Län, utgörande östra delarne af Upland (Roslagen) och Södermanland (Södertörn). 



120 
Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1) Stockholms Län, utgörande östra delarne af Upland (Roslagen) och Södermanland (Södertörn). 



121 
T a b . N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

2) Upsala Län, utgörande mellersta delen af Upland. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 16 



122 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

3) Södermanlands Län, utgörande vestra och största delen af landskapet Södermanland. 



123 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER. HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

4) Östergötlands Län, utgörande landskapet Östergötland. 



124 
Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

4) Östergötlands Län, utgörande landskapet Östergötland. 



125 
T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

5) Jönköpings Län, utgörande nordvestra delen af Småland. 



126 
Tab. N:o 6. (Forts). 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

5) Jönköpings Län, utgörande nordvestra delen af Småland. 



127 
Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

6) Kronobergs Län, utgörande sydvestra delen af Småland. 



128 
Tab. N :o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

7) Calmar Län, utgörande östra delen af Småland jemte ön Öland. 



129 
Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

7) Calmar Län, utgörande östra af Småland jemte ön Öland. 

17 
Staf. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 



130 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

8) Gotlands Län, innefattande ön Gotland med Fårön och Gotska Sandön. 



131 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

9) Blekinge Län, innefattande landskapet Blekinge. 



132 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

10) Christianstads Län, omfattande nordöstra delen af Skåne. 



133 
Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

10) Christianstads Län, omfattande nordöstra delen af Skåne. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

11) Malmöhus Län, omfattande sydvestra delen af Skåne. 



135 
Tab. N:o 6 . (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

11) Malmöhus Län, omfattande sydvestra delen af Skåne. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

1 2 ) Hallands Län, innefattande landskapet Halland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

13) Göteborgs och Bohus Län, innefattande Bohus Län och en mindre del af Westergötland. 
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Tab. N:o 6. (Forts). 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

13) Göteborgs och Bohus Län, innefattande Bohus Län och en mindre del af Westergötland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

14) Elfsborgs Län, omfattande sydvestra delen af Westergötland samt hela Dalsland. 
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Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

14) Elfsborgs Län, omfattande sydvestra delen af Westergötland samt hela Dalsland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

15) Skaraborgs Län, innefattande nordöstra delen af Westergötland. 
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Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

15) Skaraborgs Län, innefattande nordöstra delen af Westergötland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

16) Wermlands Län, omfattande nästan hela landskapet Wermland. 
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Tab. N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

17) Örebro Län, innefattande hela Nerike samt delar af Westmanland, Wermland och Östergötland. 
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T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 

OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

18) Westmanlands Län, innefattande östra delen af Westmanland, vestra delen af Upland samt en liten del af Södermanland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

19) Kopparbergs Län, innefattande landskapet Dalarne. 
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Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

19) Kopparbergs Län, innefattande landskapet Dalarne. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

2 0 ) Gefleborgs Län, innefattande landskapen Gestrikland och Helsingland. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

21) Wester-Norrlands Län, innefattande hela landskapet Medelpad och större delen af Ångermanland. 



150 
Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

22) Jemtlands Län, innefattande landskapen Jemtland och Herjedalen. 
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T a b . N:o 6 . 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 

OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

23) Westerbottens Län, innefattande södra delen af landskapet Westerbotten, en mindre del af Ångermanland 

samt Åsele och Umeå lappmarker. 
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Tab. N:o 6. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER HÄRADER, TINGSLAG, DOMSAGOR 
OCH FÖGDERIER, INOM HVARJE LÄN. 

24) Norrbottens Län, innefattande norra delen af landskapet Westerbotten, samt Piteå, Luleå och Torneå lappmarker. 
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ALFABETISK FÖRTECKNING ÖFVER SOCKSAR, FÖRSAMLINGAR OCH 
KAPELLER. 

Abild — Bergjum. 
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Bergshammar — Brålanda. 154 



Bråttensbi — Edsele. 155 



Edshult - Fjällsjö. 156 



Fjärås — Gerstd. 157 



Gertruds - Hagshult. 158 



Hajom - Hofva. 159 



Hofva - Hökhufvud. 160 



Hököpinge - Klagstorp. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 22 

161 



Klefva - Lenhofda. 162 



Lennäs — Löddeköpinge. 163 



Löderup - Neder-Kalix. 164 



Neder - Luleå --- Ousby. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—60. 2:dra afd. 23 

165 



Oviken -- Rö. 166 



Rödbo - Skjefthammar. 167 



Skjeglinge — Strömsholm. 168 



Strömstad — Thorstuna. 169 



Thorsvi - Tånnö. 170 



Tåsjö-Westervik. 171 



Wester-Wåla - Ytter-Hogdal. 172 



Ytter-Järna — Öster-Fernebo. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 2:dra afd. 2 5 

173 



Östergarn — Öxnevalla. 174 
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	Sid. 68, not. l) står: Askers härads andel, läs: Sundbo härads andel
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