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Tillägg och rättelser. 

Under tryckningen har följande kommit till Statistiska Centralbyråns kännedom: 

Sid. 7. Enligt Kungl. bref d. 19 okt. 1883 skola såväl i kyrkligt och kom
munalt hänseende som i jordeboken fr. o. m. början af år 1885 öfverföras ¾ 
mtl Alby N:o 1 och 1/8 mtl Brunnsta N:o 1, kalladt Lillegården, från Ytter-Grans 
till Öfver-Grans socken, samt 1 mtl Ekilla N:o 1 från Öfver-Grans till Ytter-
Grans socken, hvarjemte Brunnsta skall i jordeboken upptagas under N:o 6. 

Sid. 8 och 9. Enligt Kungl. bref d. 24 nov. 1882 skola Uppsala läns Andra 
och Tredje fögderier sammanslås till ett fögderi med benämuing Uppsala läns Mel
lersta fögderi, hvilket träder i verkställighet i den mån någon af n. v. krono-
fogdarne eller häradsskrifvarne från tjensten afgår, skolande så snart regleringen 
träder i verket n. v. Första fögderiet benämnas Uppsala läns Södra fögderi, n. v. 
Fjerde fögderiet Örbyhus fögderi och n. v. Femte fögderiet Olands fögderi. 

Sid. 10. anm. 36. Den af Kungl. Maj:t d. 12 juni (icke: maj) 1882 be
slutade föreningen af Norunda härad samt Vendels m. fl. tingslag till ett tings
lag skall enligt Kungl. beslut d. 5 okt. 1883 med 1884 års ingång träda i Verket. 

Sid. 15, rad. 26 och 27 nedifrån. Parentesen »(eller Norrköping landsför
samling)» utgår. 

Sid. 20, anm. 37. Enligt Kungl. bref d. 12 okt. 1883 skall Eknön vid 
1884 års början förläggas från Stegeborgs skärgårds tingslag till Hammarkinds 
härads tingslag. . 

Sid. 20, anm. 42, rad. 1 och 2. Parentesen skall sluta med ordet: Sven-
nevads. 

Sid. 21, anm. 89. Länsmanstjensten i Motala polisdistrikt indrogs d. 23 
juni 1883. 

Sid. 34, anm. 31. Angående frånskiljandet af Örsjö annex från Madesjö se 
anm. 8 å sid. 125. 

Sid. 34, anm. 39. Enligt Kungl. bref d. 14 maj 1880 är Mörbylånga 
köping fr. o. m. 1881 års början skild från Mörbylånga kommun. 

Sid. 58, anm. 12. Den med Göteborgs stad införlifvade delen af Tingstads-
vassen skall, enligt Kungl. bref d. 13 juli 1883, tillhöra Kristine församlings 
område. 

Sid. 64. De sex sista kolumnhufvudena signeras 3—8 (i st. f. 2—7). 

Sid. 66, anm. 77. Enligt Kungl. bref d. 27 apr. 1883 är det provisoriskt 
bildade Vedbo härads Norra länsmansdistrikt definitivt skildt från häradets öfriga 
distrikt. 

Sid. 68. Står: Sjögerstad; läs: Sjogerstad. 

Sid. 78, anm. 25. Enligt Kungl. bref d. 26 okt. 1883 skall Karlstads 
tingslag benämnas Karlstads härad, och länsmansdistriktet benämnas Karlstads 
härads länsmansdistrikt. 

Sid. 89, kol. 1. Anm. för Nedan-Siljans och Ofvan-Siljans domsagor skall 
vara 32 (i st. f. 31). 

Sid. 91 och 92. Enligt Kungl. bref d. 1 juni 1883 skall Ugglebo socken 
bädauefter benämnas Ocklebo socken och i följd deraf Ugglebo länsmansdistrikt 
benämnas Ocklebo länsmansdistrikt. 

Sid. 94 och 127. Enligt Kungl. bref d. 22 juni 1883 må den del af Sköns 
socken, som benämnes Skönsmon och skiljes genom Sundsvalls stad från den 
öfriga socknen, utgöra ett särskildt kapellag, i ecklesiastikt hänseende skildt från 
Sköns församling, med egen kyrkostämma samt eget kyrkoråd och skolråd, sedan 
kapellkyrka blifvit bygd. 

Sid. 99. Enligt Kungl. bref d. 22 juni 1883 äro fögderierna i Jemtlands 
län omreglerade till alt fr. o. m. 1884 blifva fyra, nemligen Jemtlands Norra, 
Östra och Vestra fögderier, motsvarande de lika benämnda domsagorna, samt 
Jemtlands Södra fögderi, motsvarande Herjeådalens domsaga. 

Sid. 100, anm. 18. Sista ordet skall vara: Undersåkers pastorat. 
Sid. 102. Enligt Kungl. bref d. 29 juni 1883 skall från 1884 års början 

n. v. Vesterbottens Södra domsaga delas i tvenne, nemligen Vesterbottens Södra, 
omfattande Nordmalings och Bjurholms, Umeå samt Degerfors tingslag, och 
Vesterbottens Vestra, omfattande Lycksele och Åsele lappmarkers tingslag. 

Sid. 103, anm. 16. Enligt Kungl. bref d. 14 sept. 1883 äro Svartlund, 
Johannisberg, Carolinelund och Friheten från 1884 års början i judicielt hän
seende förlagda till Norsjö och Malå tingslag. 

Sid. 142, kol. 17 och 18. Talen för Enköping, städerna och hela länet 
minskas med 1. 

Sid. 



TILL KONUNGEN. 

Sedan i en föregående afdelning, såsom underdånig tioårsperiod, samt dessutom folkraängdsuppgifter för 

årsberättelse för året 1880 (A. XXII. 1), jemte det hvarje socken, så långt tillbaka som vårt tabellverk 

summariska folkmängdsbeloppet enligt den allmänna förvarar sådana, nemligen allt ifrån år 1805, så at t 

folkräkningen vid nämnda års slut meddelats sam- den här föreliggande afdelningen i viss mån kan 

mandrag af de årliga uppgifterna om vigde, födde sägas vara en sockenstatistik. Slutligen är till denna 

och döde samt emigranter och immigranter, återstår afdelning fogad en tabellarisk öfversigt öfver resul-

det, enligt den i anförda årsberättelse angifna pla- taten af samtliga folkräkningar, som i riket hållits 

nen, att uti tvenne ytterligare afdelningar utförligare från och med år 1751. 

redogöra för de uppgifter, som utgjort föremål för Uti den tredje och sista afdelningen (A. XXII. 3) 

insamlande genom den allmänna folkräkningen. af redogörelsen om 1880 års folkräkning skall redo-

Uti den afdelning (A. XXII. 2), som alltså nu i visas för folkmängdens fördelning efter kön, ålder 

underdånighet, förelägges Eders Kungl. Maj:t, redo- och civilstånd, födelseort, nationalitet och yrken samt 

visas för befolkningens fördelning efter olika civil- för vissa slag af lyten. 

stånd inom särskilda verldsliga och kyrkliga förvalt- Källorna för Uppgifterna till folkräkningen hafva, 

ningsområden ända ned till hvarje socken eller för- med undantag för städerna Stockholm och Göteborg, 

samling, till hvilka folkmängdsuppgifter fogats areal- fortfarande varit desamma, som i vårt land allt sedan 

siffror, uppgifter om hushållens storlek och om för- tabellverkets början användts, eller de s. k. husför-

samlingsmedlemmarnes trosbekännelse samt redo- hörslängderna, hvilkas tillvaro hos oss tillåter en 

görelse om folkmängdens förändringar genom in- räknemetod, som knappast torde ega motsvarighet i 

gångna äktenskap, födslar och dödsfall under senaste något annat land, utom i Finland, der svensk sed i 



It Folkräkningarna åren 1860—1870. Folkräkningen år 1880. 

detta som i många andra fall ännu är rådande. För 

tillgodogörandet af nämnda källor i och för folkräk

ningens ändamål har förfaringssättet, som i mera än 

100 år bestod deruti, att Presterskapet utarbetade 

vissa föreskrifna tabellsamraandrag, hvilka sedermera 

sammanfördes af centrala myndigheter, i nyare 

tider eller från och med år 1860 så till vida hos oss 

ändrats, att allt tabellarbete förlagts till ett enda 

centralt embetsverk, nemligen Statistiska Central

byrån. 

Jemlikt Kungl. kungörelsen den 4 november 

1859 skall nemligen vid slutet af hvart femte år, 

räknadt från den 31 december 1860, i riket anställas 

allmän folkräkuing, hvartill uppgifter skola för hvarje 

församling meddelas Statistiska Centralbyrån i form af, 

utdrag ur husförhör släng den, ifrån hvilken föreskrift 

dock" Stockholms stad är undantagen, erfordrande 

denna särskilda bestämmelser för ernående af tillför

litlig kunskap om folkmängden. 

Den första allmänna folkräkning enligt de i denna 

nådiga kungörelse och, hvad beträffar staden Stock

holm, i nådigt bref den 20 oktober 1860 gifna före

skrifter utfördes alltså för år 1860, hvarvid, såsom 

alltid skett och sker vid folkräkningar i vårt land, 

samtliga uppgifter hänfördes till årets sista dag. Vid 

bearbetande af folkmängdsmaterialet för Göteborgs 

stad, hvilket likasom för riket i öfrigt, utom huf

vudstaden, författningsenligt utgjordes af utdrag ur 

husförhörslängderna, visade sig dock detta räkne-

material af den otillfredsställande beskaffenhet, att 

vissa åtgärder till rättelsers anbringande måste för 

tillfället vidtagas, men insågs derjemte tydligen att 

mycket återstod att rättas, hvilket endast kunde ske 

genom en detaljerad räkning från hus till hus me

delst s. k. hushållslistor eller på samma sätt som 

folkräkningen i Stockholm hade utförts. Sistnämnda 

förfaringssätt har derför också vid alla följande folk

räkningar användts, likasom för hufvudstaden, äfven 

för Göteborgs stad samt likaledes för en i Uppsala 

stad år 1879 och en i Örebro stad år 1880 genom 

dervarande kommunalmyndigheter utförd räkning af 

folkmängden. -

Författningsenligt skulle allmän folkräkning i 

hela riket ånyo förrättas vid 1865 års utgång, men 

denna blef jemlikt nådigt bref den 3 november 1865 

instäld, hufvudsakligen med fäst afseende på förhållan

dena i Stockholm och Göteborg. I dess ställe blefvo 

vid 1868 års utgång, jemlikt nådiga bref den 31 juli 

och den 12 september samma år, uti båda dessa städer, 

på grund af deras stadsfullmäktiges underdåniga anhål

lan och hufvudsakligen för bestämmande af politiska 

rättigheter i afseende å riksdagsmannaval, under Sta

tistiska Centralbyråns ledning särskilda folkräkningar 

anstälda medelst hushållslistor, hvarvid utom van

liga folkmängdsuppgifter äfven upplysningar angående 

bostäder inhemtades. (Redogörelse för dessa sär

skilda räkningar är intagen i den af Centralbyrån 

utgifna Statistisk tidskrift). 

Den 31 december 1870 förestod åter en allmän 

folkräkning och blef densamma äfven utförd på vanligt 

sätt, d. v. s. medelst utdrag ur husförhörslängderna 

för hela riket, utom för städerna Stockholm och 

Göteborg, der enligt nådigt bref den 29 april 1870 

hushållslistor användes. Deremot blef den folkräk

ning, som vid 1875 års utgång bort åstadkommas, 

instäld jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 

22 januari sistnämnda år. 

För den räkning, som derefter förestod att utföra, 

eller 1880 års folkräkning fäste Statistiska Centralbyrån 

i underdånigt memorial den 2 februari samma år Eders 

Kungl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet bland annat der

på, att omfånget af de upplysningar, som vid folkräk

ningen kunde ifrågasättas, vore inskränkt till husför

hörslängdernas faststålda innehåll och alltså för denna 

gång likasom vid 1870 års räkning borde begränsas 

inom uppgift om hvarje persons namn, embete, yrke 

eller näringsfång, nationalitet, främmande trosbekän

nelse, frånvaro från kyrkoskrifningsorten, lyten, fö

delseår, födelseort, civilstånd, fördeladt efter kön, 

samt fördelning på hushåll eller matlag, hvarjemte å 

vederbörande ställen i formuläret borde inskrifvas 

byars och lägenheters namn, varande detta senare 

ett af erfarenheten påkalladt nödigt tillägg till de 

vid räkningen 1870 begärda uppgifterna. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 

13 februari 1880 täckts gifva sitt bifall till hvad så

lunda beträffande riket i dess helhet, utom städerna 
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Utdrag ur Husförhörslängden för.... församl. i prosteri, län, d. 31/12 1880 ark. 

Stockholm och Göteborg, i underdånighet hemstälts, 

samt bemyndigat Centralbyrån att härför meddela 

erforderliga föreskrifter, delgåfvos dessa i ett cirku

lär den 17 april samma år (Bih. till Svensk För

fattningssamling N:o 17 för år 1880) rikets samtlige 

kyrkoherdar och församlingsföreståndare utom i Stock

holm och Göteborg, innehållande detta cirkulär bland 

annat ätt formuläret för de primäruppgifter för folk

räkningen, som af Presterskapet skulle insändas, hade 

af Centralbyrån blifvit bestämdt att erhålla det ut

seende, som här ofvan synes. 

Med den sändning af erforderligt antal formu

lärblanketter, som sedermera från Centralbyrån verk-

stäldes till Presterskapet och församlingsförestån-

darne, följde dessutom en dylik blankett, ifyld med 

exempel, att tjena till ledning för tillämpningen af 

de gifna föreskrifterna för utdragens riktiga med

delande. 

Beträffande deremot folkräkningens utförande i 

Stockholm och Göteborg framhöll Statistiska Central

byrån i ofvan åberopade underdåniga memorial åt

skilliga hithörande omständigheter och, sedan öfver-

ståthållare-Embetet i Stockholms stad och Lånssty

relsen i Göteborgs och Bohus län deröfver afgifvit 

anbefalda underdåniga yttranden, täcktes Eders Kungl. 

Maj:t den 12 november 1880 i hufvudsak godkänna 

de af Centralbyrån föreslagna åtgärderna, hvarjemte 

densamma bemyndigades att efter samråd med veder

börande lokalmyndigheter meddela erforderliga när

mare föreskrifter. 

För folkräkningens verkställande i Stockholms 

stad togs då i betraktande, att denna kommun ge

nom inrättandet af sin rotemansinstitution, med den 

befogenhet som genom nådigt bref den 10 novem

ber 1876 närmare bestämmes, hade vidtagit en vig

tig åtgärd för ernående af tillförlitligare kännedom 

om sin folkmängd, än den som derförut varit möjlig 

att erhålla, och att det derföre kunde ligga nära till-/ 

hands att söka äfven för folkräkningens ändamål an

vända de. uppgifter, som genom denna institution 

vore att vinna, och detta så mycket hellre som af 

det faststälda formuläret för den s. k. mantalsboken, 

hvilken bör redogöra för hvarje stadens invånare, 

framgår, att i denna bok böra finnas alla de upplys

ningar, som för folkräkningen åstundades. Då emel

lertid mantalsboken egentligen utgör en längd öfver 

hufvudstadens faktiska folkmängd, men ej dess rät ts

liga, d. v. s. kyrkoskrifna, såsom folkmängden uti 

riket för öfrigt räknas, och då det skulle leda till 

stora felaktigheter, om man i ena fallet räknade folk

stocken efter en grund och i det andra efter en an

nan, så blef det en tvingande nödvändighet att fort

farande såsom hittills så vidt möjligt söka utreda 

den i hufvudstadens alla församlingar kyrkoskrifna 

folkmängden. Men då upplyst blifvit att mantals

boken just i afseende å uppgifterna om kyrkoskrif-

ningsorten ännu icke hunnit erhålla nödig fullstän

dighet, och då således en afskrift af densamma icke 

skulle för folkräkningens ändamål göra enahanda 

tjenst som afskrifter ur husförhörslängderna, så åter

stod icke annan utväg än att använda samma för

faringssätt som vid föregående folkräkningstillfällen, 

nemligen en census medelst folkräkningslistor. En 

modifikation i det sedvanliga förfaringssättet kunde 

dock på det sätt åstadkommas, att sjelfva folkräk

ningen kombinerades med den mantalsskrifnings-

operation, som författningsenligt var att vid 1881 

års ingång i hufvudstaden verkställa, hvilket skedde 

på det sätt a t t formulären för -mantalsuppgifterna 

erhöllo den uppställning att dessa kunde, vederbör

ligen ifylda, tillika användas för folkräkningens ända

mål (jfr Öfverståth.-Emb:s kungörelse den 10 dec. 
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1880, der äfven de faststälda formulären finnas in

tagna). 

Sedan ofvannämnda uppgifter blifvit på sedvan

ligt sätt af rotemännen jemförda med mantalsboken 

samt vid besök i husen granskade, togs genom rote

männens försorg afskrift af uppgifterna, hvartill blan

ketter tillhandahöllos af Statistiska Centralbyrån, och 

hvilken öfverlemnades till Centralbyrån att tjena 

som priraäruppgift för folkräkningen i hufvudstaden. 

I samband med den kombinerade mantalsskrif-

ningen och folkräkningen infordrades äfven, på stads

fullmäktiges framställning och Eders Kungl. Maj:ts der

till den 10 december 1880 meddelade nådiga tillstånd, 

särskilda uppgifter angående antalet hus och deras 

byggnadsmaterial samt lägenheter och rum, men 

Statistiska Centralbyrån har icke haft någon omedel-" 

bar befattning med tillgodogörandet af detta material. 

Hvad åter angår staden Göteborg, var det före 

folkräkningen uppdagadt, att i den staden tillgrän

sande örgry te socken funnos till ett stort antal per

soner boende och der mantalsskrifva, utan att vara 

derstädes kyrkoskrifna och således ej heller i dess 

kyrkoskrifna folkmängd inräknade, men väl i stadens 

församlingar. Då nu detta, såsom det vill synas, nog 

författningsstridiga förhållande antagligen icke kunde 

blifva vederbörligen rättadt inom tiden för folkräk

ningens anställande, så var det tydligt, att när en 

folkräkning i Göteborg medelst hushållslistor under 

fortgången från, hus till hus inom stadens område 

icke kunde träffa nyss nämnde å landsbygden bo

ende, så skulle alla dessa tusentals personer, hvilkas 

antal dessutom syntes vara i stark tillväxt, icke 

komma at t räknas vare sig till Göteborg eller till 

landsbygden och sålunda helt och hållet försvinna 

ur rikets folkmängdssumma. Till afhjelpande af så

dant fel var det derför nödigt att utsträcka Göte

borgs folkräkning åtminstone till vissa staden när

gränsande områden, der veterligen i staden kyrko

skrifna personer funnos boende. 

Göteborgs stadsfullmäktige utsago en af fem per

soner bestående folkräkningskomité, hvilken hade att 

på stadens.bekostnad vidtaga alla nödiga verkställig

hetsåtgärder, hvarefter, sedan de inkomna listorna 

genom komiténs försorg blifvit granskade och behöf

liga rättelser till en del föranstaltade samt sifferupp

gifterna summerade, samtliga handlingarna till Sta

tistiska Centralbyrån insändes för bearbetning i folk

räkningens syfte. 

Likasom i Stockholm begagnades tillfället äfven 

i Göteborg att förskaffa sig vissa upplysningar om 

bostäderna, men man inskränkte sig här till att å 

de till hushållslistorna hörande egendomslistorna 

fråga efter samfälda antalet boningsrum med eldstad 

och kök i hvarje egendom. Som dylika upplysnin

gar icke tillhörde dem, som erfordrades för den all

männa folkräkningen i riket, har Statistiska Central

byrån lika litet för Göteborg som för Stockholm 

tagit någon befattning härmed, utan har detta verk

stälts genom vederbörande städers egen försorg. 

Af primäruppgifterna och särskildt af en af folk-

räkningskomitén till stadsfullmäktige den 21 mars 

1881 afgifven sakrik redogörelse (se Göteborgs stads

fullmäktiges handlingar N:o 16 för 1881) framgår 

bland annat, att af ofvan angifna skäl folkräkningen 

i staden utsträcktes till Landalabergen, de s. k. Galg-

krogarne eller Krokslätts Kungsgård samt den utmed 

Danska vägen belägna delen af egendomen Lunden 

eller s. k. Tjörbostaden, allt inom Örgryte socken. 

Komitén hade önskat utsträcka folkräkningen jemväl 

till andra områden af örgry te socken och äfven till 

vissa delar af Lundby socken på Hisingen, men den 

korta tid, som återstod för vidtagande af nödiga för

beredelser härför, omöjliggjorde en dylik åtgärd. 

Huru välbehöflig denna supplementära räkning 

var, framgår af det förhållande att icke mindre än 

4,718 personer härigenom uppdagades, hvilka, ehuru 

boende i örgryte och till största delen derstädes äf

ven mantalsskrifna, ändock voro i stadens församlin

gar kyrkoskrifna. Detta förhållande är så mycket 

mera beaktansvärdt, som Länsstyrelsen uti en sär

skild kungörelse den 10 augusti 1880 hade erinrat in-

vånarne och vederbörande myndigheter uti Göteborgs 

stad närliggande socknar om gällande mantals- och 

skattskrifningsförordnings bestämmelser angående 

kyrkoskrifning, hvilka särskildt borde iakttagas vid 

skeende mantalsskrifningar och sålunda äfven just 

kort före den allmänna folkräkning, som på årets 

sista dag förestod. 
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Sedan nu genom den supplementära räkningen 

verkligen ådagalagts att nära fem tusen menniskor 

funnos i Göteborgs församlingar kyrkoskrifna utan 

att derstädes ega sitt lagliga hemvist, uppstod den 

frågan, hvart dessa personer rätteligen vore at t ,hän

föra, antingen till Göteborg, der de voro kyrkoskrifna, 

eller till ö rgry te kommun, hvarest de faktiskt voro 

boende och till flertalet mantalsskrifna. Afgörandet af 

denna fråga fick en särskild praktisk betydelse, när Sta

tistiska Centralbyrån hade att inom juni månads ut

gång 1881 till ledning vid val till Riksdagens andra 

kammare afgifva en uppgift å folkmängden inom 

hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga och stad 

den 31 december 1880, hvilken uppgift också offentlig

gjordes den 27 juni 1881. I fråga om Göteborg 

anmärktes derföre (å sid. 9), att då Centralbyrån vid 

sina folkmängdsberäkningar lika mycket i detta fall 

som för riket i öfrigt måste fästa afseende vid en

dast den kyrkoskrifna folkmängden, och då Göte

borgs församlingar icke lagligen ega något terri

torium utom stadens gräns, hvadan de i staden 

kyrkoskrifne men utom staden boende vore att be

trakta som vore de endast från staden frånvarande, hade 

Centralbyrån saknat befogenhet att räkna de ifråga

varande personerna annorstädes, än der de uppgifvits 

vara kyrkoskrifne. På denna åtgärd ansåg sig Statisti

ska Centralbyrån böra i särskild underdånig skrif

velse den 29 juni 1881 fästa Eders Kungl. Maj:ts nå

diga uppmärksamhet, hvarjemte erinrades att Central

byråns förfaringssätt hade så mycket större betydelse 

som, derest ifrågavarande personer hänförts till ö r 

gryte socken, folkmängden i Askims, Hisings och 

Säfvedals domsaga härigenom skulle hafva öfverstigit 

40,000 och sålunda betinga en delning af domsagan 

för valet till Riksdagens andra kammare. Uti den 

de^)å den 1 juli 1881 utfärdade nådiga kungörelsen 

angående vissa domsagors indelning i valkretsar för 

riksdagsmannaval finnes icke Askims m. in. domsaga 

upptagen, och har Centralbyrån häraf funnit, att 

Eders Kungl. Maj:t gillat det af embetsverket gjorda 

beräkningssättet. 

, Då det var att befara det några liknande för

hållanden som de för Göteborg kända skulle ega 

rum mellan Stockholms stad och kringliggande lands

bygd, intog, på Statistiska Centralbyråns särskilda an

hållan, Länsstyrelsen i Stockholms län uti sina allmänna 

kungörelser redan i juni månad 1880 en erinran i 

samma syfte som ofvannämnda och sedermera för 

Göteborgs omnejd utfärdade, men något medel att 

bedöma, huruvida den sålunda för Stockholm vid

tagna åtgärden haft någon synnerligen verkande 

kraft, har icke stått Centralbyrån till buds. 

Skulle man tillåta sig att bedöma förhållandena 

i allmänhet, sådana de visade sig vid räkningen utom 

Göteborgs stad, vill det synas som om efterlefnaden 

af de föreskrifter, som kunna bringa enhet mellan 

kyrkoskrifning och mantalsskrifning, icke är sådan 

den borde vara. Utan tvifvel äro de vid Göteborg 

konstaterade förhållandena at t anse såsom eljest oer

hörda, men att verkligen inregistreringen i de offi

ciela längderna icke verkställes på vederbörligt sätt 

bestyrkes af tillvaron af det stora antal s. k. qvar-

stående obefintlige, hvilka husförhörslängderna för 

rikets församlingar upptaga och hvarför uti första 

afdelningen af folkräkningsredogörelsen (A. XXII. 1) 

redan är närmare redovisadt. Det, torde hemligen 

få antagas såsom en till visshet gående sannolikhet, 

att en icke ringa bråkdel af dessa »obefintlige» i 

sjelfva verket finnes i vårt land, men också att för

hållandet icke skulle vara sådant det är, om vid 

mantalsskrifningen strängare tillsyn hölles beträffande 

kyrkoskrifningen, och framför allt om vederbörlig upp

märksamhet egnades deråt, huruvida hvarje person 

verkligen är kyrkoskrifven i någon församling, hvilket 

återigen kan lätt icke inträffa, om den till orten in

flyttade icke derstädes för vederbörlig anteckning före

ter sitt af Presterskapet i förra församlingen utfär

dade utflyttningsbevis. 

Nödvändigheten af författningarnas efterlefnad har 

Statistiska Centralbyrån flerfaldiga gånger framhållit 

och tillåter den sig i detta hänseende, likasom beträf

fande i allmänhet svenska folkräkningssättets beskaffen

het och värde, hänvisa till hvad i ämnet yttras uti den 

underdåniga berättelsen för 1870 års folkräkning (A. 

XII. 1, sida I o. följ.). 

Emellertid torde man äfven här ej alldeles böra 

fördölja, att det svenska räknesättet så till vida eger 

en svag punkt, att det ej kan använda fullkomligt 
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enahanda räknematerial, utan i sjelfva verket är en 

sammansättning af tvenne metoder, den ena stöd

jande sig på fortlöpande register (husförhörslängder, 

den andra på för tillfället gjord räkning (medelst 

hushållslistor), men då husförhörslängderna om

fatta den öfvervägande delen af rikets befolkning 

och då deras beskaffenhet i många hänseenden onek

ligen uti noggranhet öfverträffar listornas, så torde 

hvad man kunde anmärka såsom en svaghet och le

dande till åtskilliga felaktigheter i hela räknesättet i 

sjelfva verket öfvervägas af dess många förtjenster. 

I den mån åter rörligheten i befolkningen tilltager, 

växa svårigheterna att hålla längderna uti nöjaktigt 

skick, och den tid torde nog komma, då de svenska 

kyrkoböckerna icke längre kunna användas för folk

räkningars anställande. Det är hittills de stora stä

derna, Stockholm och Göteborg, som härvid rubbat 

det gamla svenska tabellverkets anseende, men snart 

torde allt flere inträda i de stores led. 

För bibehållande i det längsta af hittills hos oss 

öfligt räknesätt talar dessutom den stora prisbillig

heten, hvilken, då den jemföres med de verkligen 

stora summor, som utländska folkräkningar erfordra, 

är så betydande att våra kostnader i detta hänseende 

äro knappast nämnvärda 1). 

1) Folkräkningar i Sverige utföras till största delen medelst de anslag, som 
äro för Statistiska Centralbyråns ordinarie behof anvisade, och har, der dessa 
anslag icke varit tillräckliga, bristen fylts af Kungl. Maj:t ur tillgängliga 
medel. För anställande af extra arbetsbiträden vid bearbetandet af 1880 
års folkräkningsmaterial har sålunda anvisats år 1881 ett extra anslag om 
8,000 kronor, år 1882: 7,500 kr. och år 1883: 5,700 kr., hvarjemte för år 
1884 torde erfordras ett något mindre belopp. Under sådana förhållanden 
är det ej möjligt att bestämma folkräkningens totala kostnader, hvaruti ingå 
ej allenast de, som erfordras för sjelfva bearbetningen i sin helhet, ntan äfven 
för tryckningen af de stora massorna formulärblanketter för primäruppgif
ternas insamlande äfvensom för tryckningen af de slutliga publikationerna. 
Härtill böra dessutom läggas de af städerna Stockholm och Göteborg för 
primäruppgifternas insamlande derstädes utgifna belopp, nemligen af Stock
holms stad 4,893 kr., hvarifrån dock afgå omkring 2,000 kr. för den vanliga 
mantalsskrifningen, samt af Göteborgs stad 2,576 kr. 

För folkräkningars anställande i utlandet upptagas vanligen å den extra 
statsbudgeten särskilda anslag, och har exempelvis Norska Storthinget för 
den i Norge senast (år 1875) hållna folkräkningen anvisat tillsammanlagdt 
196,900 kronor. Den år 1880 i Nord-Amerikas förenta stater hållna folk
räkningen, hvarmed såsom vanligt derstädes äfven förbands insamlande af 
uppgifter om näringsförhållanden o. dy]., kostade den oerhörda summan om 
3,860,068 dollars (motsvarande ungefär 14,475,000 svenska kronor), hvaraf 
817,359 dollars ( = 3,065,000 sv. kr.) till aflöningar åt de i det centrala em
betsverket för folkräkningen anstälde tjenstemänuen. 

Vid jemförelse med utlandets motsvarande kostnader torde böra ihåg-
kommas, att då vid en folkräkning hvarje invånare måste särskildt räknas, 
så äro kostnaderna beroende ej allenast af räknemetoden och räkningens om
fattning, utan äfven och i väsentlig mån af invånareantalet. Egde Sverige ej 
sina husförhörslängder, utan måste det räkna sin befolkning på samma sätt 
som i Norge, blefve våra kostnader för en folkräkning hos oss enligt grun
derna i Norge och beräknade efter vår folkmängd omkring 500,000 kronor, 
men enligt de Nord-Amerikanska förhållandena och i den omfattning, som 
folkräkningen derstädes senast hållits, 1,300,000 kronor. 

Statistiska Centralbyrån utbeder sig nu att få 

med några ord belysa innehållet af de bilagda ta- , 

bellerna, bland hvilka de sex första samtliga redo

göra för förhållandena vid folkräkningsårets slut, 

hvaremot de efterföljande tabellerna lemna upplys

ningar om föregående år, till en del så långt till

baka, som tabellverket derom eger siffror. 

Tab. N:o 1. Areal och folkmängd jemte matlag 
i socknar och städer samt administrativa och 

judiciela områden år 1880. 
Tab. N:o 2. Sammandrag länsvis. 

a) Areal och folkmängdstäthet. 

I och för folkräkningen hafva inga särskilda 

uppgifter om arealen anskaffats, men då kunskapen 

härom utgör ett väsentligt komplement till de många 

upplysningar, som genom folkräkningen inhemtas, 

har det synts lämpligt att här meddela från annat 

håll vunna arealsiffror, såsom ock plägar ske i ut

ländska redogörelser om folkräkningar och äfven hos 

oss förr gjorts. 

Första gången, som arealsiffror sockenvis i vårt 

tabellverk förekommo, var i de (endast handskrifna) 

tabellbilagor, som åtföljde Tabell-Kommissionens den 

7 mars 1833 afgifna underdåniga femårsberättelse för 

1826—1830, redogörande bland annat för folkräk

ningen 1830. Dessa siffror, i svenska qvadratmil 

särskildt för land och sjöar, voro meddelade af öf-

verstlöjtnanten C. P. Hällström och återupprepas i 

(de tryckta) tabellbilagorna till Kommissionens be

rättelser för folkräkningsåren 1835 och 1840, afgifna 

resp. den 30 april 1838 och den 6 maj 1844. I 

den derpå följande redogörelsen för år 1845 före

komma visserligen också arealsiffror, men endast fög

derivis och för fasta landet, hvarefter dylika upp

gifter icke vidare äro lemnade i de befolknings

statistiska redogörelserna. 

De arealuppgifter, som nu åter framläggas, äro, 

enligt hvad en anmärkning till tab. N:o 2 närmare 

upplyser, hufvudsakligen hemtade ur det såsom supple

ment till 1876 års årgång af Statistisk tidskrift ut

gifna arbetet om Sveriges areal, hvartill materialier 

lemnats af Generalstabens topografiska afdelning. 

Genom de sedan dess fortsatta mätningarna hafva 

flere rättelser och förändringar kunnat verkställas. 
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hvadan de hår meddelade siffrorna i åtskilliga delar 

skilja sig från de år 1876 offentliggjorda. 

I afseende å de till grund för arealberäkningarna 

liggande olika kartorna jemte deras skalor och ålder 

upplyser tab. N:o 2 (kol. 8), hvarvid torde böra er

inras att kartorna äro till väsentligaste delar, t. ex. 

i fråga om sockengränser, enligt regel korrigerade 

till nuvarande tid, så att territorialförändringar, som 

sedan rekognosceringstiden inträffat, böra vara i areal

siffrorna iakttagna. I följd af sådana förändringar 

och de ständigt pågående mätningarna ändras de en 

gång gifna arealtalen, så att äfven de här framlagda 

endast tills vidare hafva sin giltighet. 

I tab. N:o 1 (kol. 3-—5) finnas arealuppgifter för 

hvarje socken eller församling och jätad äfvensom, i 

det uti samma tabellserie efter hvarje län förekom

mande sammandraget, för hvarje härad och tingslag 

samt fögderi och domsaga, allt i svenska qvadratmil 

med skilnad mellan land och vatten. Länssamman

draget (tab. N:o 2) innehåller motsvarande uppgifter, 

reducerade äfven till qvadratkilometer (enligt reduk

tionstalet: 1 svensk qvadratmil = 114'2iii5 qvadrat

kilometer). En dylik reduktion äfven för hvarje soc

ken och öfriga förvaltningsområden har ansetts kräfva 

mera räknearbete och utrymme i tabellerna, än hvad 

som skäligen borde tillkomma denna redogörelse. 

För det areala omfånget af pastorat, kontrakt 

och stift redovisas i tab. N:o 4 och N:o 5. 

Vid beräkning af folkmångdstätheten har, såsom 

hittills i vårt land plägat iakttagas, afseende fästs endast 

vid fasta marken, och hafva de inneslutna vattnen 

derför lemnats ur räkningen. Beträffande ytenheten, 

tyckes qvadratmilen hafva bort i tab. N:o 1 för de 

särskilda socknarna tagas, enär socken-arealerna äro 

angifna i detta mått, men då flertalet socknar icke 

uppgår till en hel qvadratmil, är det icke lämpligt 

att taga ett så stort mått till ytenhet, och har derför 

för socknarna (tab. N:o 1, kol. 17) folkmångdstät

heten beräknats pr qvadratkilometer, hvilket ock nu

mera är det i dylika fall vanligast antagna måttet. 

Då likväl räkningen pr svensk qvadratmil ännu och 

länge nog torde vilja göra sig gällande, hafva för 

de större administrativa enheterna, härad, tingslag, 

fögderier och domsagor (uti sammandragen i tab. 

N:o 1, kol. 7—8) samt län (tab. N:o 2, kol. 20) be

räkningarna verkstälts äfven efter det gamla måttet. 

Den stora yta, som ett lån erbjuder, är i sjelfva 

verket mycket ojemnt bebygd, och skilja sig derför 

i många fall socknarnas specifika folktal betydligt 

från medeltalet för länet, så att inom tätt befolkade 

län kunna anträffas ganska glest bebodda trakter, 

hvaremot de i allmänhet svagt bebygda länen här 

och hvar tafla med eljest mera lyckligt lottade orter. 

I senare hänseendet kan såsom exempel anföras 

den nära Sundsvalls stad liggande Sköns socken, 

hvilken i fråga om folkmångdstätheten, icke allenast 

inom hela Norrland och Svealand utan äfven inom 

flertalet län af Götaland, icke har mera ån en enda 

medtäflare, nemligen den vid hufvudstaden belägna 

Solna socken. 

De år 1880 tätast, bebygda socknarna, eller de 

som hade mera än 100 invånare på qvadratkilo-

metern, voro: 

i Stockholms län Solna (151); 

i Östergötlands län Motala med Motala köping (108); 

i Kristianstads län Hoby (139), Torekov (142), Båstad jemte Båstads 
köping (161); 

i Malmöhus län Fosie (102), Lilla Isie (104), Brunnby (106), Bnrlöf 
(106), Flädie (107), Vestra Sallernp jemte Es-
löfs köping (112), S:t Ibb (ön Hven) (114), 
Sjörnp (l l4), Hastad (115), Väsby med Höganäs 
(118), Ostra GreMe (122), Skifarp (123), Ör
sjö (126), Lomma (131), Östra Torp (137), Råhns 
(156), Hyllie (193), Viken (272), Trelleborgs 
landsförsamling (314); 

i Göteborgs och Bohus län Styrsö (104), Fässberg (123), Lnndby (156), Örgryte 

(160); 

i Elfsborgs län Trollhättan (410); 

i Kopparbergs län Avesta (132); 

i Vesternorrlands län Skön (151). 

Trollhättan är alltså den relativt mest befolkade 

socknen i hela riket och öfverträffar i detta fall fler

talet bland våra städer. Omfattade Trollhättan en 

hel qvadratmil, så skulle denna med den nuvarande 

befolkningstätheten varit bebodd af 46,820 menniskor. 

Den motsatta ytterligheten anträffas i Norrbot

tens län, der Arjepluogs socken förmår uppvisa en

dast 0.1 person pr qvadratkilometer eller 12 personer 

på qvadratmilen. Föga bättre befolkade äro Jock-

mocks och Qvickjocks socknar med 16 invånare på 

1 qvadratmil, hvarvid äfven bör tagas med i räknin

gen att dessa socknar hvar för sig hafva en ytvidd, 

större än ett vanligt län. 
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I afseende på städernas folkmängdstäthet bör 

ihågkoramas, att invånaretalet fördelats icke blott på 

den egentliga stadsplanen utan äfven på tillhörande 

och föga stadslikt bebygda landområden, i följd hvaraf 

städer med små eller inga s. k. jordar förete en rela

tivt tätare befolkning än andra, som man eljest hade 

skäl att anse böra ega ett mera hopadt invånaretal. 

Detta förklarar hvarför Stockholms stad i fråga om 

folkmängdstätheten (5,349 inv. pr qvkm.) icke blif

ver den första i riket, utan måste lemna främsta 

rummet åt Oskarshamns stad (10,465). 

Flertalet städer har så stora landområden, att 

de icke kunna uppvisa mera än några hundra per

soner på qvkra., visserligen i och för sig en ganska 

hög siffra, om den gällt en landssocken, men alls 

icke då fråga är om en stad. Många städer hafva 

ännu mindre relativ folkmängd och står härvid Piteå 

stad lägst (med talet 54 inv. pr qvkm.). Nära här

intill komma Säter (56), Haparanda (57), Mariefred 

(57), Sala (62), Skanör och Falsterbo (64). 

Folkmängdstätheten för samtliga städer utgjorde 

563 och för landsbygden 10 samt för riket i dess 

helhet 11 invånare på qvadratkilometern. Malmöhus 

län (75) och Norrbottens län (0.9) innehålla ytterlighe

terna emellan länen, då Stockholms stad häri ej inräknas. 

De svenska förhållandena torde bäst belysas, om 

de jemföras med följande tal, hemtade ur senaste år

gången af det bekanta arbetet: »Die Bevölkerung der 

Erde, von E. Behm und H. Wagner. Gotha 1882». 

Inv. på 1 qvkm. 

Sachsen 198. 

Belgien 188. 

Nederländerna 123. 

Stora Britannien och Irland 112. 

Italien 99. 

Tyska Riket 84. 

Frankrike 71. 

Schweiz 69. 

Österrike-Ungarn 61. 

Danmark 51. 

Portugal..... . . .. 46. 

Spanien 33. 

Ryssland 16. 

Sverige (vatten inr.) 10. 

Norge 6. 

Finland. ... . . 5. 

Europa 34. 

Hela jorden 10'5. 

Enligt denna beräkning skulle Sverige hafva 

ungefärligen samma folkmängdståthet som hela jorden. 

Årgången 1880 af Statistisk tidskrift innehåller 

en uppsats om »Folkmängdstätheten och medelego-

vidden i Sverige» enligt förhållandena 1875, och då 

alltså ifrågavarande ämne blifvit ganska nyligen och 

temligen utförligt behandladt, torde det tillåtas Sta

tistiska Centralbyrån att utöfver hvad här ofvan blif

vit anfördt hänvisa till nämnda uppsats. 

b) Folkmängd i socknar och städer samt administrativa och judiciela 
områden; administrativa oregelbundenheter. 

Angående folkmängdens storlek i hela riket och 

de olika länen vid 1880 års slut lemnar tab. N:o 2 

en sammandragen öfversigt. Om detta belopp lika

som om folkmängdens tillväxt och de derpå inver

kande faktorerna, nativitets-öfverskottet och emigrant-

öfverskottet, under senaste decennium äfvensom beträf

fande antalet af de vid folkräkningstillfället från sina 

hemorter frånvarande samt de i husförhörsböckerna 

s. k. qvarstäende obefintlige är redogjordt uti första 

afdelningen af denna underdåniga berättelse (A. XXII. 

1), och torde det derför tillåtas att beträffande dessa 

ämnen hänvisa till näranda afdelning. 

Hvad åter angår den förändring som under tiden 

mellan de båda folkräkningarna 1870 och 1880 in

träffat genom antalet vigde, födde och döde icke·alle-

nast uti hela riket och hvarje län, utan äfven i hvarje 

lands- och stadsförsamling, är redovisning lemnad i 

här bifogade tab. N:o 7 (och N:o 8), på samma gång 

som der redogöres för socknars och städers folk

mängd enligt äldre folkräkningar. 

Beträffande deremot de särskilda socknarnas och 

städernas eller församlingarnas folkmängd vid 1880 

års slut redovisas i tab. N:o 1 och lemnas här i tab. 

Litt. A en .redogörelse om antalet församlingar, för

delade efter folkmängdens storlek. 

Enligt denna tabell skulle i riket finnas 2,409 

lands- och 128 stadsförsamlingar eller tillsammans 

2,5.37 särskilda församlingar. Stora svårigheter möta 

dock vid bestämmandet af dessa antal, enär ofta nog 

fall förekomma, der man stannar i villrådighet, hvilka 

områden eller menigheter äro att räkna som verkliga 

församlingar. Om sättet, huru här räknats, upplysa 

de till tabellen fogade anmärkningarna. 



IX Antal församlingar länsvis. 

Tab. Litt. A. Antal församlingar, länsvis fördelade efter folkmängden år 1880. 



X Antal härad och fögderier. 

En landsbefolkning af 3,875,237 menniskor gifver 
fördelad på 2,409 landsförsamlingar i medeltal åt 
hvar församling 1,609 invånare, men i sjelfva verket 
äro vexlingarna från detta medeltal mycket stora. 
Den minsta församlingen eller socken på landet (Bjers-
hög i Malmöhus län) hade ej större folknummer än 
128, under det att den största (Skellefteå landsför
samling i Vesterbottens län) omfattade 14,825 men
niskor. I städerna funnos 11 församlingar, som voro 
ännu större, hvaribland Göteborgs domkyrkoförsam
ling stod högst i hela riket med ett folktal om 40,301. 
Den minsta såsom särskild församling i stad räknade var 
Karlstens slottsförsamling i Marstrand med 179 men
niskor. Rikets stadsbefolkning, 690,431, fördelad på 

Tab. Litt. B. Antal härad1), fördelade efter folkmäng
den år 1880. 

128 stadsförsamlingar, gifver åt hvarje sådan ett folk-
taPäf 5,394. 

Beträffande socknarnas fördelning på administra
tiva och judiciela områden, upplyser här intagna tab. 
Litt. B om antal härad, tab. Litt. C om antal fög
derier och tab. Litt. D om antalet tingslag samt tab. 
Litt. E om antalet domsagor i hvarje län, allt för-
deladt efter folkmängdens storlek år 1880. För den, 
som skulle vilja göra dylik fördelning äfven efter-

arealen, innehåller den efter hvarje län intagna öfver-
sigtstabellen uti tabellserien N:o 1 nödiga materialier. 

Vid kartografiska framställningar, folkmängdsbe
räkningar och förvaltningen i allmänhet stöter man, 
snart sagdt på otaliga ställen i vårt land, mot den 

Tab. Litt. C. Antal fögderier, fördelade efter folkmäng
den år 1880. 
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stora olägenheten af mångfaldiga oregelbundenheter i 
den administrativa indelningen, åk ordet administrativ 
tages i den vidsträckta betydelsen att gälla äfven för 
judiciela och ecklesiastika samt kommunala områden. 

Det är redan här ofvan (tab. Litt. A, kol. 17) 
visadt, att i riket finnas 55 kyrkosocknar så beskaf
fade, att de äro delade på tvenne och i ett fall på 
trenne län, hvarigenom uppkomma tillsammanlagdt 
111 s. k. länsdelar. De delade kyrkosocknarna äro 
följande: 

Delad mellan 3 län, nemligen: 
Jönköpings, Elfsborgs och Skaraborgs län: Bottnaryd. 

Delade mellan 2 län, nemligen: 
Uppsala och Vestmanlands län: Hernevi, Jarlåsa, Harbo och Öster-Våla; 
Uppsala och Gefleborgs län: Söderfors; 
Södermanlands och Örebro län: Vestra Vingåker; 
Södermanlands och Vestmanlands län: Fogdö; 

Tab. Litt. D. Antal tingslag, fördelade efter folkmäng
den är 1880. 

Östergötlands och Jönköpings län: Trehörna; 
Östergötlands och Kalmar län: Dalhem, Ramskulla och Yxnernm; 
Östergötlands och Örebro län: Vestra Ny; 
Jönköpings och Kronobergs län: Femsjö; 
Jönköpings och Kalmar län: Lönnbergs, Karlstorp och Virserum; 
Jönköpings och Elfsborgs län: Unnaryd och Hestra; -
Jönköpings och Skaraborgs län: Habo; ' 
Kronobergs och Kalmar län: Vissefjerda; 
Blekinge och Kristianstads län: Sölvesborgs landsförsamling; 
Kristianstads och Malmöhus län: Konga, Röstånga, Ströfvelstorp, Norra Vram, 

Broby, Tjörnarp, Norra Romm, Häglinge, Srensköp, Stora Köpinge, Tryde och 
Öfraby; 

Kristianstads och Hallands län: Hishult; 
Hallands och Elfsborgs län: Gnnnarp; 
Göteborgs och Bohns län och Elfsborgs län: Nödinge; 
Elfsborgs och Skaraborgs län: Broddarp, Börstig, Asarp, Smula, Åsaka, Kylingared 

och Bjnrbäck; 
Elfsborgs och Vermlands län: Svanskog; 
Vermlands och Örebro län: Nysnnd; 
Örebro och Vestmanlands län: Ramsberg, Fellingsbro och Vestra Sked vi ;-
Vestmanlands och Kopparbergs län: Avesta; 
Kopparbergs och Jemtlands län: Lillherdal; 
Vesternorrlands och Jemtlands län: Hafverö, Graninge och Ström; 
Vesternorrlands och Vesterbottens län: Dorotea. 

Tab. Litt. E. Antal domsagor, fördelade efter folkmäng

den år 1880. 



XII Administrativa oregelbundenheter. 

Den minskning af antalet på ofvanstående sätt 
delade kyrkosocknar, hvilken försiggått sedan 1870, 
inskränker sig till förläggandet af Breds socken odelad 
till Uppsala län, af Askeryd till Jönköpings län, af 
Regna till Östergötlands län och af Borgvattnet till 
Jemtlands län. Deremot har under tiden uppdagats, 
att Vestra Ny kyrkosocken, som hittills ansetts odelad 
tillhöra Östergötlands län, rätteligen har en del inom 
Örebro län, äfvensom att af Dorotea kyrkosocken i Ve-
sterbottens län lyder en del under Vesternorrlands län. 

Med en sockens fördelning på län följer ock dess 
fördelning på olika härad, tingslag, fögderier, läns-
mansdistrikt och domsagor. Flere bland ofvan upp
räknade socknars länsdelar äro dessutom ytterligare 
delade på härad eller tingslag, hvarförutom många 
socknar äro på samma sätt styckade utan att vara 
fördelade på olika län, och är det på detta sätt som 
socknar kunna blifva delade på ända till 3—4 härad. 
Alla de socknar (länsdelar), som år 1880 voro på 
något sätt delade på härad eller tingslag, äro i tab. 
N:o 1 utmärkta genom en stjerna (*), och är genom 
tillagda anmärkningar i stor mängd närmare redo-
gjordt för oregelbundenheten, likasom i allmänhet 
för det mycket invecklade förhållandet med rikets 
administrativa indelningar, hvaribland kan framhållas 
att oregelbundenheter äfven förekomma mellan land 
och stad. 

Länge har man klagat öfver de antydda olägen
heterna, hvarför ock tid efter annan förslag att afhjelpa 
dessa hafva blifvit framstälda samt äfven delvis 
genomförda. Frågan om ett mera fullständigt af
hjelpande af oregelbundenheterna har äfven flere 
gånger varit före och fallit, men har nu ånyo väckts 
till lif genom dels en Riksdagens skrifvelse, dels en 
underdånig embetsskrifvelse af undertecknad chef, 
framhållande bland annat, hurusom i senare tider 
tillkommit en förr okänd oregelbundenhet, nemligen 
beträffande kommunernas områden. Dessa skrifvelser 
hade till följd, att Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt 
bref den 11 Mars 1881 fann för godt att tillsätta en 
komité med uppdrag att, efter utredning af befint
liga oregelbundenheter i rikets administrativa, judi
ciela, ecklesiastika och kommunala indelningar, af
gifva förslag, huru dessa oregelbundenheter skulle 

afhjelpas, och afgåfvo komiterade den 9 oktober 1882 
sitt underdåniga betänkande i ämnet. 

Då de mest känbara oregelbundenheterna ytterst 
äro att hänföra till bristen på öfverensstämmelse 
mellan området för kyrkosocknen (d. v. s. socken
området, sådant det bestämmes genom kyrkoboken) 
och motsvarande jordebokssocken (d. v. s. socken
området enligt jordeboken), hvaraf sedermera följt 
de mångfaldigt olika gestaltade oregelbundenheterna-
af socknars fördelning på olika härad, fögderier eller 
län, eller af kommuners fördelning på olika kyrko
församlingar eller tvärtom, så blef det för komi
terade, vid försöket att åvägabringa önskvärd regel
bundenhet i dessa indelningar, i främsta rummet af 
vigt att söka genomföra den grundsatsen, att hvarje 
hemman eller lägenhet skall i såväl kyrkligt som ad
ministrativt, judicielt och kommunalt hänseende till
höra en och samma socken, eller med andra ord att, 
hvarje sockens jordebok och kyrkobok må komma 
att upptaga samma hemman och lägenheter. 

Vid genomförande af denna grundsats hade man 
att välja mellan två utvägar: antingen att låta kyrko
socknens område råttas efter jordebokssocknens, eller , 
tvärtom att, med bibehållande af kyrkosocknens om
råde, öfverflytta hemman och lägenhet i jordeboken 
från den socken eller det härad, der de nu upptagas, 
till den socken, dit de i kyrkligt hänseende hänföras, 
eller till det härad, som kyrkoförsamlingen i sin 
helhet anses tillhöra, och sålunda lämpa den admini
strativa, judiciela och kommunala indelningen efter 
den ecklesiastika. Komiterade stannade vid det se
nare alternativet såsom regel, hvarifrån endast un
dantagsvis afvikelse ansågs böra göras. 

I närmaste samband med denna reglering af 
jordeboks- och kyrkosocknars områden stod ock ge
nomförandet af den grundsatsen, att hvarje socken 
skall odelad tillhöra ett härad och ett tingslag, hvaraf 
åter följer att hvarje socken kommer att enligt komi-
terades förslag odelad tillhöra ett län, en domsaga, 
ett fögderi samt äfven ett länsmansdistrikt, utom i 
de få fall, då större socknar uppdelats i tvänne så
dana distrikt. 

Slutligen och med hänsyn till de mera geogra
fiska oregelmessigheter, som bestå deri att hemman 



XIII Folkmängdens fordelning efter kön och civilstånd. 

eller lägenheter äro enklaverade inom området för 
annan socken än den, hvartill de i alla hänseenden 
höra, eller att, vid gränserna mellan socknar, hem
inan hafva sina egor sammanblandade derhän, att 
redig sockengräns ej kan uppdragas, försökte komi-
terade vid sina förslag tillämpa äfven den grundsat
sen, att hvarje sockens område bör vara så bestämdt, 
att inom detsamma icke förefinnas områden, till
hörande annan socken. 

Det är hufvudsakligen på dessa grunder, soin nu 
föreligga detaljerade förslag för afhjelpande af alla 
kända oregelbundenheter i rikets mångfaldiga admi
nistrativa indelningar, och då dessa förslag, så vidt 
görligt, stälts oberoende af hvarandra, är det me
ningen att de, i den mån vederbörande jordegare 
och myndigheter hinna yttra sig i frågorna, skola 
vinna hvar för sig slutlig lösning, och skulle alltså 
en gång riket efter hand befrias från de mång
faldiga olägenheter som af nuvarande invecklade för
hållanden vållas. Att likväl detta skall kunna full
ständigt genomföras, är väl knappast att hoppas, men 
hvarje vunnen rättelse blir ett steg till bättring. 

c) Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd samt hushåll 
och matlag. 

På förändringarna i proportionen mellan könen 
har i de afgifna årsberättelserna fästs uppmärksam
het för såvidt det angår, hela riket. En jemförelse 
mellan åren 1870 och 1880 tillägges här för att visa 
skiljaktigheterna länen emellan (tab. Litt. F). 

Denna jemförelse visar, bland annat, huruledes 
för hela riket mot hvart 1,000-tal mankön den qvinliga 
befolkningen under decenniet sjunkit från 1,067 till 
1,061 eller med 6 %o· Dylik sänkning visar sig äfven 
för landsbygden och städerna samt 17 län. Endast i 8 
län framträder en höjning i qvinkönets relativa antal. 

Oaktadt den under decenniet skedda stora emi
grationen, hvilken beröfvat landet en dryg part af 
isynnerhet det manliga könet, hvarigenom det hemma
varande qvinliga könet borde hafva erhållit en mot
svarande öfvervigt, har ändock under tiden en ut-
jemning kunnat ske till en större liktalighet mellan 
könen. Den näst föregående perioden visade en rikt

ning i motsatt led, utgående år 1860 från relationen 
1,059, till hvilken året 1880 alltså nära kommit. 
Qvinnokönets fortfarande stora öfvervigt i städerna 
är anmärkningsvärd, och torde väl anledningen här
till vara att söka i en relativt större tillströmning 
af qvinnor än män till städerna från landsbygden. 

Qvinnokönets öfvertalighet utgjorde år 1880 i 
absoluta tal å landsbygden 71,597 och i städerna 
63,585 eller i hela riket 135,182. Sistnämnda siffra 
är endast obetydligt lägre än 1870 års motsvarande 
tal 135,219, men då stälde sig förhållandena så, att 
å landsbygden funnos 83,732 och i städerna 51,487 
flere qvinnor än män. 

I afseende på civilständsfördelningen af rikets 
folkmängd visar sammandragstabellen N:o 2 för år 
1880 följande absoluta tal: 

Tab. Litt. F. Relativa antalet qvinkön mot 1,000 man
kön aren 1870 och 1880. 
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Den procentiska sammansättningen af rikets be
folkning med hänsyn till civilståndsfördelningen ställer 
sig alltså på följande sätt: 

Tab. Litt. G. Civilståndsfördelningen på 10,000 invånare 
af hvartdera könet år 1880, länsvis. 

Dessa proportioner skilja sig från sista folkräk
ningsårets siffror derutinnan, att det relativa antalet 
gifta personer något ökats, hvaremot de i enkestånd 
varandes minskats, såsom närmare framgår af tab. Litt. 
G, utvisande dessutom civilståndsfördelningen länsvis. 

Ofvanstående absoluta siffror för de gifta per
sonerna visa det alltid och öfver allt förekommande 
förhållandet att antalen gifte män och gifta qvinnor 
ej sinsemellan öfverensstämma. öfvertaligheten af. 
gifta qvinnor utgjorde år 1860: 865, år 1870: 3,647 
och nu år 1880: 4,158, visande dessa siffror en tyd
lig stegring, och torde väl orsakerna till dessa för
hållanden i främsta rummet vara att söka uti det 
tillväxande oskicket, att hustrur öfvergifvas af sina 
män, emigrerande eller kringstrykande tills de slut
ligen såsom obefintlige afföras ur folkmängdsbe
räkningen. De bestående äktenskapen, hvilka rätte
ligen ej kunna vara flere än lägsta antalet gifte män 
eller hustrur och således år 1880 ej flere än 755,714, 
beräknas dock vanligen såsom det aritmetiska mediet 
mellan de bada könen, hvilket samma år gör för 
hela. riket: 757,793, deraf. å landsbygden: 657,210 
och i städerna: 100,583. 

Tab. N:o 1 innehåller slutligen i kol. 18 upp
gifter om antalet hushåll eller matlag i hvarje socken. 
Dessa uppgifter äro att sammanställa med dem som 
förekomma i följande 

Tab. N;o 3. Hushåll eller matlag till antal och 
storlek, länsvis. 

Såsom nyss nämndes, innehåller tab. N:o 1 upp
gift om hushållens antal i hvarje socken, hvaremot 
denna tab. N:o 3 meddelar en länsvis uppgjord klassi
fikation af hushållen efter deras storlek, motsvarande 
alltså denna tabell tvenne i redogörelserna för före
gående folkräkningar intagna texttabeller. 

Den personal, som bildar hushållet eller matlaget, 
utgöres dels af de egentliga familjemedlemmarne, 
föräldrar, barn och andra anhöriga, dels af de biträden 
eller tjenstehjon, som behöfvas vare sig ensamt för 
familjen eller för yrke och näringsverksamhet, allt 
under vilkor att dessa personer enligt regel sam
manlefva och omedelbart åtnjuta sin dagliga kost af 
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familjens öfverhufvud. Till hushåll äro derför ej 
hänförde kasernerad militär, hjon i välgörenhets
anstalter och fångar, hvilka i stället (i tabellen N:o 
3, kol. 19) sammanförts under rubriken: till hushåll 
ej räknade personer. 

Enligt 1870 års folkräkning utgjorde hela antalet 
hushåll i riket 1,017,323; år 1880 hade det stigit 
till 1,152,336. Hushållens absoluta antal har alltså 
under decenniet ökats med 135,013 eller 13'27 %, 
och således äfven i en vida högre proportion än hela 
rikets folkmängdstillväxt under samma tid, hvilken 
utgjorde 9.53 %. Från år 1860 till år 1870 var 
stegringen i hushållens antal 14.17 %, men folkmängds
tillväxten endast 8"oo %. 

Med afdrag af de till hushåll ej räknade utgjorde 
medelstyrkan af hushållen, eller medeltalet personer 
inom hvarje hushåll: 

Alla dessa tal utvisa, att medeltalet personer på 
hvart hushåll under de båda decennierna ej obetyd
ligt sjunkit. 

Tab. Litt. H. Folkmängdens relativa fördelning pa 
hushållsklasser åren 1860, 1870 och 1880. 

Med den definition, som här ofvan gifvits åt 
hushållet, vore det felaktigt att åt benämningen hus
håll gifva blott betydelsen af personer, sammanlef-
vande på grund af de närmare slägtbanden, och ännu 
felaktigare att af hushållsgruppernas medelstyrka 
vilja sluta till medeltalet barn af hvarje familj, om 
ock antalet inom familjekretsen qvarvarande barn 
utgör den inflytelserikaste faktorn i fråga om medel
styrkan af hushållen. Orsaken till förändringar i 
denna medelstyrka, hvilken således icke är att söka 
uti någon förändring af fruktsamheten och deraf be
roende barnantal, är väl rätteligen att finna uti för-
ändradt antal af de biträden inom hushållet, hvilka 
afse dels personlig tjenst, dels deltagande i familjens 
näringsverksamhet. Otvifvelaktigt har under tidernas 
lopp den förändring småningom inträdt, att af den 
stora tjenstepersonal, som i forna tider hörde till 
det gemensamma hushållet eller matlaget, allt flere 
utträdt ur detta förhållande och allt mer för sig bilda 
egna mindre hushåll eller matlag. Mot förra tider 
har inom jordbruket den förändring flerstädes inträdt, 
att tjenaren i husbondens dagliga bröd ersatts af 
statfolk, och den ogifte gesällen eller lärgossen 
sitter numera icke enligt regel såsom förr vid sin 
mästares bord, utan får söka sin kost hvar han 
gitter, ökade förvärfskällor och ökad sjelfständig-
hetskänsla, för att ej säga sjelfrådighet, torde ock 
splittra de större familjegrupperna till mindre så
dana. Hushålls- eller familjegruppens djupa bety
delse såsom grundval för samhället påkallar derför 
en särskild uppmärksamhet på de ensamt lefvande 
och dessas växande antal. 

Huru riktningen under senaste 20 åren i detta 
fallet varit och huru i allmänhet folkmängden för
delat sig på olika hushållsklasser framgår närmare af 
tab. Litt. H. 

Tab. N:o 4. Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt 
och stift. 

Tab. N:o 5. Sammandrag stifts- och länsvis. 

Efter den redogörelse, som i tab. N:o 1 är lem
nad länsvis för hvarje särskild sockens eller försam
lings areal och folkmängd, äro kyrkosocknarna i tab. 
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N:o 4 sammanförda stiftsvis på grund af indelningen 
i pastorat och kontrakt, med angifvande af deras 
storlek i omfång och invånaretal, varande dessa 
arealuppgifter någonting nytt, som icke förekommit 
i äldre folkräkningsredogörelser. 

öfver antalet församlingar i hvarje stift med
delar nedanstående tab. Litt- I upplysning, hvarmed 
kan jemföras den i tab. Litt. A länsvis gjorda klassi-
fikationen, hvilken dessutom fördelar församlingarna 
efter folkmängdsbeloppet. Likartad gruppering stifts
vis beträffande pastoraten och hontrakten lemnas här 
i: tab. Litt. K och Litt. L, hvarvid erinras att tab. 
N:o 4 äfven innehåller materialier för den som skulle 
vilja göra en motsvarande klassifikation efter ytinne
hållet. 

I tab. Litt. K är pastoratens antal hopsummeradt 
till att år 1880 hafva utgjort ett antal af 1,355. 
Detta antal kan dock utfalla olika efter olika beräk
ningsgrunder, om man nemligen afser uteslutande 
ett visst territorium, eller jemväl en af visst terri
torium mera oberoende pastoralvård. Såsom pastorat 
hafva i näranda tabell räknats ej blott de territoriela, 
utan ock de garnisons- och andra församlingar, hvilkas 
pastoralvård antagligen besörjes af egne prestman. 

Tab. Litt. I. Antal församlingar, stiftsvis, är 1880. 

En på lika sätt utförd räkning af pastoratens antal 
år 1870 gaf summan 1,326. 

Tab. Litt, K. Antal pastorat, fördelade efter folkmäng
den år 1880. 

Tab. Litt. L. Antal kontrakt, fördelade efter folkmäng
den år 1880. 
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Kontrakten eller prosterierna, som år 1870 voro 

180, ökades under det följande decenniet med ett 

till siffran 181, varande det nya uppkommet genom 

Skara domprosteris uppdelning i tvenne. 

Beträffande i öfrigt anbefalda, men ännu vid 

1880 års slut ej verkstälda sönderdelningar af vissa 

pastorat och kontrakt till nya sådana upplyser de 

till tab. N:o 4 fogade anmärkningarna. 

På samma ställe lemnas upplysning om huru

vida församlingarna begagna kyrka gemensamt med 

annan församling. 

Såsom märklig oregelbundenhet inom den kyrkliga 

indelningen qvarstår det missförhållandet, att i Vexjö 

och Lunds stift finnas pastorat, delade på kontrakt, 

så att moderförsamlingen tillhör ett, men annexen ett 

annat. Ännu märkligare är, att i riket förefinnas två 

pastorat, så beskaffade att pastor lyder under två 

biskopar, nemligen Hishults och Fagerhults pastorat, 

hvaraf moderförsamlingen tillhör Göteborgs stift och 

annexförsamlingen Lunds stift, samt Amnehärads och 

Råda pastorat, med den förra tillydande Skara stift 

och den senare Karlstads stift. 

- I afseende på församlingarnas fördelning på ad

ministrativa och judiciela samt äfven kommunala 

indelningar upplyser tab. N:o 1 med dertill fogade 

anmärkningar. 

I tab. N:o 5 lemnas upplysning ej blott om stif

tens areal och folkmängd, utan ock om den andel af 

de särskilda länens yta och folktal, som ingår i hvarje 

stift. Deraf synes huru stifts- och länsindelningen 

genomkorsa hvarandra. 

Tab. N:o 6. Främmande trosbekannare och odöpta 

namngifva barn.. 

Vid utgången af år 1880 funnos i riket följande 

legaliserade församlingar af främmande trosbekan

nare, för hvilka särskilda uppgifter aflemnas, nemligen: 

1 baptistisk i Våmhus socken uti Kopparbergs län; 

1 fransk-reformert i Stockholm; 

2 engelsk-reformerta, den ena i Stockholm, den 

andra i Göteborg; 

3 romersk-katolska, en i Stockholm, en i Malmö 

och en i Göteborg; 

1 grekisk-katolsk i Stockholm; samt 

5 mosaiska, nemligen en i hvardera städerna Stock

holm, Norrköping, Karlskrona, Malmö och Göteborg. 

Af dessa församlingar är Våmhus baptistförsam

ling den enda, som i riket bildats på grund af Kungl. 

förordningen den 23 oktober 1860 angående främ

mande trosbekannare och deras religionsöfning, och 

erhöll denna församling sin fastställelse den 4 januari 

1868. Alla öfriga ofvan uppräknade främmande tros-

församlingar äro af äldre datum, utom Mosaiska för

samlingen i Malmö, hvilken visserligen lär vara bil

dad under året 1870, men från hvilken Statistiska 

Centralbyrån erhöll uppgifter första gången år 1878. 

Efter det 1860 års förordning angående främ

mande trosbekannare ersatts af en ny nådig för

ordning af den 31 oktober 1873, har Eders Kungl. 

Maj·.t förklarat såsom af staten erkända församlingar 

med rät t till offentlig religionsöfning under de vilkor 

och bestämmelser, som i sistnämnda förordning stadgas, 

icke mindre än 51 församlingar af metodist-episko-

palkyrkan i skilda delar af riket, hvaraf 38 försam

lingar under åren 1876—1880 och de« öfriga 13 se

dermera (t. o. m. den 16 mars 1883; jfr anm. 1 å 

sidan 134), äfvensom 

1 katolsk-apostolisk församling i Stockholm, en

ligt nådigt tillstånd den 21 december 1877. 

Då enligt § 8 i 1873 års förordning främmande 

trosbekannare skola, der konungen för viss försam

ling ej annorlunda förordnar, för anteckning öfver 

deras borgerliga förhållanden, särskildt upptagas i 

kyrkoboken för den till svenska kyrkan hörande för

samling, inom hvars område de äro boende, och då 

veterligen för ingen af de sistnämnda 52 församlin

garna något särskildt förordnats beträffande deras 

kyrkoskrifning, äro dess medlemmar at t lagligen söka 

icke i några egna längder, utan endast i vederbörande 

statskyrkans församlingslängder, och äro derför dessa 

medlemmar, ehuru tillhörande legaliserade församlin

gar, ändock inräknade bland dem, som i tab. N:o 6 

afd. b äro sammanförda under rubriken: upp

tagne i husförhörslängderna och inräknade i stiftens 

folkmängd. 

I samma husförhörslängder förekomma ock alla 

de, hvilka, oaktadt de hylla annan trosbekännelse än 



XVIII Främmande trosbekännare. — Tab. N:o 7—9. Folkmängdsförändringar. 

svenska kyrkans, ändock ej sökt att få bilda särskildt 

af staten erkändt trossamfund, och är i detta fall 

anmärkningsvärdt, att af i riket nu räknade 7,964 

personer, som hylla baptistiska åsigter, hvilken summa 

kan ökas med 6,091 odöpta barn, höra endast 288 

personer till legaliseradt baptistsamfund (i Våmhus), 

hvaremot alla de öfriga, hvilka dessutom utan tvifvel 

äro till antalet långt flere än det här angifna, icke 

ansett sig skyldiga, hvarken mot statskyrkan eller 

mot sig sjelfva, att förena sig till ett lagligt kyrko

samfund. 

Alla dessa och andra dylika främmande trosbe

kännare, vare sig nu att de i vederbörlig ordning 

förklarat sig vilja utträda ur statskyrkan, utan att 

derför bilda något nytt eller blifva medlemmar af något 

redan varande legaliseradt främmande trossamfund, 

eller ock att de, enligt hvad statskyrkans presterskap 

har sig bekant, hylla afvikande läromeningar (äro 

»metodistiskt sinnade», »baptistiskt sinnade» eller dyl.), 

utgöra, jemte ofvannämnda metodister och katolsk-

apostoliske, samtlige de under afdelningen b i tab. 

N:o 6 upptagne. Detta antal är dock, i följd af bri

stande anmälan, bristande kännedom, olika uppfatt

ning om huru många bland barnen böra inräknas, 

och äfven bristande anteckningar i längderna, utan 

Tab. Litt. M. Uppgifna antalet främmande trosbekännare 

åren 1870 och 1880. 

tvifvel långt under det verkliga, så att hela antalet 

främmande trosbekännare i vårt land är vida större, 

än hvad genom folkräkningen kunnat ådagaläggas. 

En jemförelse mellan det uppgifna antalet främ

mande trosbekännare, med häribiand inräknade odöpta 

men namngifna barn, åren 1870 och 1880 framlägges 

i nedanstående tab. Litt. M. 

Beträffande de olika bekännarnes spridning inom 

landets särskilda socknar och städer, upplyser de till 

tab. N:o 6 fogade anmärkningarna. 

Tab. N:o 7. Folkmängden i socknar och städer åren 
1805—1880 jemte folkmängdens förändring 

åren 1871—1880. 
Tab. N:o 8. Sammandrag länsvis. 

Tab. N:o 9. Folkmängden länsvis 1751—1880. 

Under det att samtlige de sex tabellserier, för 

hvilka hittills redogjorts, haft att ådagalägga ställ

ningen, sådan den genom folkräkningen vid 1880 års 

slut visade sig vara, hafva de tabeller N:is 7—9, som 

härefter följa, till uppgift att redogöra för folkmäng

den under äldre år och för de förändringar, som 

denna folkmängd under senaste, decennium undergått 

genom vigslar, födelse- och dödsfall. 

Beträffande dessa folkmängdsförändringar hafva 

redogörelser lemnats länsvis i de särskilda årsberät

telserna, men deremot hafva dylika uppgifter för 

hvarje socken i tryck offentliggjorts endast uti redo

görelserna om verkstälda folkräkningar, och således 

senast för år 1870 (A. XII: 2, tab. N:o 1), och nu 

för åren 1871—1880 i här bilagda tab. N:o 7, kol. 

11—18. 

Första afdelningen af föreliggande underdåniga 

berättelse (A. XXII: 1) innehåller flere hithörande 

länsöfversigter för det gångna decenniet 1871—1880, 

och kan härmed jemföras nu bilagda tab. N:o 8. 

Det visar sig häraf, att under nämnda tid 298,661 

par blifvit vigda,r att 1,337,301 barn blifvit lefvande 

födda och att de dödes antal utgjort 801,404. Nati

vitetsöfverskottet 535,897 skulle derför hafva ökat 

1870 års folkmängd intill och med 1880 till att ut

göra 4,704,422, men i stället räknades befolkningen 

år 1880 till allenast 4,565,668, hvadan således den 
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faktiska tillväxten under decenniet utgör 397,143 

personer och hafva 138,754 pa annat satt än genom 

döden afgått ur rikets folkstock. Såsom redan (i 

A. XXII: i) närmare är redogjordt, har detta afdrag 

uppkommit hufvudsakligen genom öfverskjutande ut

flyttningar öfver inflyttning samt äfven genom direkt 

afskrifning ur kyrkoböckerna af sådana personer, 

som icke längre kunna rätteligen räknas till försam

lingarnas folkmängd (d. v. s. qvarstående obefintlige). 

Såsom af tab. N:o 8 närmare framgår, hafva 17 

län i riket lemnat icke allenast denna afdragssumma 

138,754, utan dessutom 57,874 personer, hvarmed de 

8 öfriga länen, Stockholms stad deri inräknad, hafva 

ökats utöfver sitt nativitetsöfverskott och således på 

de öfriges bekostnad. Af sistnämnda siffra har Stock

holms stad ensam tagit åt sig från andra håll, ut

öfver hvad den kan hafva afstått till andra län eller 

utlandet, 30,490, Gefleborgs län 10,537, Vesternorr

lands län 8,492 samt de andra fem länen tillsam

mans 8,355. Om afseende ej fästes vid mindre skilj

aktigheter mellan länens och de gamla provinsernas 

områden, hafva enligt denna beräkning Uppland med 

Stockholms stad och (östra hälften af) Vestmanland 

tilldragit sig 35,863 personer; likaledes Gestrikland, 
o 

Helsingland, Medelpad, Ångermanland och Jemtland 

med Herjeådalen 20,806 samt Bohus län eller må

hända riktigare Göteborgs område 1,205 personer. 

Största utflyttningsöfverskottet deremot har träf

fat Vermlands län (26,528), Elfsborgs län (23,562) 

och Skaraborgs län (19,307), hvadan sålunda land

skapen Vermland och Vestergötland med Dalsland 

fått under decenniet afstå genom öfverskjutande ut

flyttningar 69,397 personer; likaledes Småland med 

Öland 42,526; Skåne, Halland, Blekinge och Gotland 

42,288; Östergötland och Södermanland 20,849; 

Nerike, Vestmanland (vestra hälften) och Dalarne 

17,803.samt Vesterbotten (deri inräknadt Norrbottens 

län) jemte Lappland 3,765 personer. 

Huru mera eller mindre djupt ingripande dessa 

starka utströmningar än må hafva varit, hafva de 

dock för intet län vållat någon direkt folkmängds

minskning, utan har nativitetsöfverskottet i dem alla 

varit nog stort att icke allenast hålla folkmängds

siffran uppe vid 1870 års höjd, utan äfven förstora 

henne intill året 1880, om ock enstaka år här och 

hvar företett en tillbakagång. För de län, som dess

utom fått emottaga mera in- än utflyttningar, har 

folkinängdstillväxten än kraftigare påskyndats. Denna 

tillväxt under decenniet vexlar för de olika länen 

mellan l.18 %, som är Gotlands siffra, och 25.70 %, 

hvilket höga procenttal tillkommer Vesternorrlands 

län. Rikssiffran är 9.53 %. 

Går man deremot ned till de särskilda socknarna 

och städerna (tab. N:o 7), så företer visserligen det 

öfvervägande flertalet en tillökning i folkstocken från 

år 1870 till år 1880, men deremot anträffas icke så 

få socknar och till och med städer, der en verklig 

folkmängdsminskning under denna period egt rum. 

Dessa till folkmängden minskade städer voro 

Strengnäs, Vadstena och Skanör, och antalet af de 

folkminskade socknarna (och sockendelarne) utgjorde: 

Hela antalet af dessa socknar, som för tiden 

1860—1870 var 510, utgjorde nu för åren 1870 — 

1880 757, och har sålunda ökats med nära hälften 

så många. Till sistnämnda hela antal 757 kan äfven 

läggas de socknar, hvilka visserligen uti sin folk

nummer ej gått tillbaka, men ej heller gått framåt, 

hvadan de förete samma folkmängdssiffra nu, år 1880, 

som år 1870. Dessa socknar voro till antalet 15, 

nemligen 2 i Stockholms län, 1 i Uppsala, 1 i 

Kronobergs, 1 i Gotlands, 1 i Blekinge, 1 i Kristian

stads, 2 i Malmöhus, 2 i Elfsborgs och 4 i Skara

borgs län. 

Orsakerna till dessa minskningar eller stillastå

ende äro att söka nästan uteslutande i emigrationen 

ur riket och i den flyttning inom landet, som försig

gått och försiggår isynnerhet till städerna och andra 

medelpunkter för en lifligare näringsverksamhet, hvar-
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vid jordbruksnäringen har att utstå en svår strid 

med fabriksdriften och stadsmannanäringen i all

mänhet. 

Lyckligtvis spela i detta fall nativitets- och morta-

litetsförhållandena icke någon framträdande rol, ty an

talet aflidne under decenniet öfverstiger de föddes tal 

endast i städerna Nyköping, Strengnäs, Vadstena, 

Skanör och Säter, samt i några få socknar, nemligen 

Malsta (i Stockholms län), länsdel af Hernevi (i Uppsala 

lån), Viklau, Sundre, Vall och Lye (i Gotlands lån), 

de små länsdelarne af Vestra Vingåker och Vestra 

Sked vi (i Örebro län) samt Hernösands centralhospi

tal (i Vesternorrlands län). 

• I nära samband med frågan om folkmängdens 

storlek och förändringar under nyare tidrymder 

står äfven frågan om folkmängdens belopp i äldre 

tider. 

Om hela rikets folkmängdssummor finnas upp

gifter sammanstälda så långt tillbaka, som vårt ta

bellverk går, bland annat i Tabellkommissionens be

rättelse för åren 1851—1855 (A. I. 1) och uti det 

såsoro bihang till Statistiska Centralbyråns årsberät

telse för år 1876 tillagda »Några grunddrag af Sve

riges befolkningsstatistik för åren 1748—1875», samt 

likaledes uti det såsom bidrag till den internationela 

statistiken genom embetsverket åren 1875—1876 ut

gifna arbetet: »État de la population», hvilka redo

görelser för yngre år kunna kompletteras genom för

sta delen af föreliggande underdåniga berättelse (A. 

XXII. 1). 

För den som deremot skulle önska se en sam

mandragen öfversigt öfver de särskilda länens och 

socknarnas folkmängd, finnes knappast någon annan 

utväg än att gå till de särskilda folkräkningsårens 

berättelser, så långt tillbaka dessa gå, hvilka dock 

för de äldre åren äro i allmänhet svårtillgängliga 

och för vissa år icke ens tryckta, åtminstone ej vissa 

tabellbilagor. Det är för att fylla denna brist, som 

de vigtigaste af tabellarkivets folkmängdssiffror för 

såväl socknar och städer som län äro allt ifrån de 

äldsta uppgifterna här sammanförda i tab. N:o 7 

och N:o 9. 

Folkräkningar hafva i vårt land hållits hvart 

tredje år från och med år 1749 intill och med 1775, 

sedermera hvart femte år intill och med 1855 samt 

slutligen hvart tionde år från och med 1860. För

fattningsenligt skulle räkningarna hvart femte år fort

sättas äfven efter 1860, men hafva de för åren 1865 

och 1875 blifvit instälda. I dess ställe föreligga från 

1860 årliga folkraängdsuppgifter enligt s. k. summa

riska redogörelser för hvarje församling såväl å land 

som i stad. 

Hvad nu beträffar först 1749 års folkräkning, 

förvarar vårt tabellarkiv derifrån intet annat än en 

sammandragstabell för hela riket, Finland inberäk-

nadt, samt en dylik tabell för Stockholms stad och 

en för dåvarande Göteborgs län. Den första räkningen, 

med derifrån förvarade temligen fullständiga uppgifter, 

är den som hölls 1751 och blifver denna räkning 

alltså utgångspunkten för folkräkningarna i vårt land. 

Emedan årliga uppgifter lemnats alltsedan 1749 om 

antalet vigde, födde och döde, har det blifvit möj

ligt att efter skilnaden mellan födde och döde be

räkna folkmängdssumman för hvarje särskildt år mel

lan de särskilda folkräkningarna samt äfven tillbaka 

till året 1748, hvarifrån Sveriges äldsta, genom ta

bellverket utrönta folkmängdssiffra alltså föreligger, 

utgörande denna 813,002 mankön och 923,480 qvin

kön eller tillsammans 1,736,482 personer. Härvid 

är dock att märka, att de sålunda under tiden 1748 

—1859 beräknade summorna gälla endast för riket 

i dess helhet, hvadan uppgifter om folkmängden för 

mindre områden, t. ex. län, icke för denna tid före

finnas annat än för de derunder infallande folkräk

ningsåren. Såsom nyss nämndes, ega vi ända till 

sockenuppgifter årligen från och med 1860. 

Med utgång alltså från 1751 såsom det första 

folkräkningsåret och frånsedt hvad tabellarkivet eger 

i beräknade tal för hela riket och de nämnda årliga 

summariska folkmängdsuppgifterna efter 1860 för 

hvarje församling i riket äfvensom spridda socken

uppgifter alltifrån tabellverkets början, förvarar ar

kivet beträffande folkmängden 

för ‰·en 1751, 1754, 1757, 1760, 1763, 1766, 

1769 och 1772 endast länssammandrag; 
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för åren 1775, 1780, 1785 och 1790 endast stifts-

sammandrag; 

för åren 1795 och 1800 sammandrag länsvis 

samt äfven prosterivis; 

för åren 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 

1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870 och 1880 

folkmängdsuppgifter för hvarje socken å landet och 

hvarje församling i stad. 

Samtliga dessa uppgifter, i hvad de innehålla 

folkmängds8Uinmor, med skilnad mellan könen, äro 

i tab. N:o 9 sammanstälda länsvis, men endast stifts

vis för åren 1775—1790, då länsuppgifterna saknas. 

Beträffande de socken- och stadsuppgifter, som 

från och med 1805 föreligga, skulle det hafva ledt 

till alltför stor vidlyftighet att vara lika fullständig 

som angående länen, utan har det ansetts tillräckligt 

att, såsom skett i tab. N:o 7, endast meddela de 

jemna tioårstalens suramor med tillägg derjemte af 

talen för utgångsåret 1805. 

Till tab. N:o 7 och N:o 9 fogade anmärkningar 

upplysa för öfrigt om det tillgängliga materialets 

beskaffenhet och deri förekommande ofullständig

heter, i fråga om hvilka dessutom torde jemföras 

hvad som beträffande »Befolkningens årliga förändrin

gar sedan tabellverkets början» finnes meddeladt uti 

den befolknings-statistiska redogörelsen för åren 1851 

—1855 (A. I. 1, sid. 72). 

Det reg i s ter , hvarmed denna underdåniga be

rättelse afslutas, åsyftar att göra henne till en upp

slagsbok i fråga om den nuvarande administrativa 

och judiciela indelningen samt den ecklesiastika in

delningen äfvensom beträffande äldre befolkningsför

hållanden. 

Stockholm den 18 september 1883. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 
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Tab. N:o 5. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis, år 1880. 131 



132 Tab. N:o 6. Främmande trosbekännare 



och odöpta namngifna barn, år 1880. 133 



134 Tab. N:o 6. (Forts.) Främmande trosbekännare och odöpta namngifna barn, år 1880. (Forts.) 



Tab. N:o 6. (Forts.) Främmande trosbekännare och odöpta namngifna barn, år 1880. (Forts.) 135 



136 Tab. N:o 6. (Forts) Främmande trosbekännare och odöpta namngifna barn, år 1880. (Forts.) 



Tab. N:o 6. (Forts.) Främmande trosbekännare och odöpta namngifna barn år 1880. (Forts.) 137 



138 
Tab. N:o 7. Folkmängden i socknar och städer åren 1805, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 
1870 och 1880 jemte antalet vigde, födde och döde under åren 1871—1880. — 1) Stockholms stad. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 2) Stockholms län. 139 



140 Tab. N:o 7. (Forts.) Fo lkmängden m. m. 1805—1880. — 2) Stockholms län . (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 3) Uppsala län. 141 



142 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 3) Uppsala län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 4) Södermanlands län. 143 



144 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 5) Östergötlands län. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 5) Östergötlands län. (Forts.) 145 



146 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 5) Östergötlands län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 6) Jönköpings län. 147 



148 Tab. N:o 7. (Forts.) Fo lkmängden m. m. 1805—1880. — 6) J ö n k ö p i n g s län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) F o l k m ä n g d e n m. m. 1805—1880. — 6) J ö n k ö p i n g s län . (Forts.) 149 



150 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 7) Kronobergs län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 8) Kalmar län. 151 



152 Tab. N:o 7. (Forts.) Fo lkmängden m. m. 1805—1880. — 8) K a l m a r län . (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 9) Gotlands län. 153 



154 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 9) Gotlands län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 10) Blekinge län. 155 



156 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 11) Kristianstads län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 11) Kristianstads län. (Forts.) 157 



158 Tab. N:o 7. (Forts.). Folkmängden m. m. 1805—1880. — 11) Kristianstads län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 12) Malmöhus län. 159 



160 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 12) Malmöhus län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 12) Malmöhus län. (Forts.) 161 



162 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 12) Malmöhus län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 13) Hallands län. 163 



164 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880.— 14) Göteborgs och Bohus län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 14) Göteborgs och Bohus län. (Forts.) 165 



166 Tab. N:o .7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. —14) Göteborgs och Bohus län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 15) Elfsborgs län. 167 



168 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 15) Elfsborgs län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) F o l k m ä n g d e n m. m. 1805—1880. — 15) E l f s b o r g s län . (Forts.) 169 



170 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 16) Skaraborgs län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) F o l k m ä n g d e n m. m. 1805—1880. — 16) Skaraborgs län . (Forts.) 171 



172 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 16) Skaraborgs län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 16) Skaraborgs län. (Forts.) 173 



174 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 16) Skaraborgs län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805-1880. — 17) Vermlands län. 175 



176 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 17) Vermlands län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 18) Örebro län. 177 



178 Tab. N:o 7 (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 19) Vestmanlands län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 19) Vestmanlands län. (Forts.) 179) 



180 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 20) Kopparbergs län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 20) Kopparbergs län. (Forts.) 181 



182 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 21) Gefleborgs län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 22) Vesternorrlands län. 183 



184 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 22) Vesternorrlands län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 23) Jemtlands län. 185 



186 Tab. N:o 7 (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 24) Vesterbottens län. 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 25) Norrbottens län. 187 



188 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. — 25) Norrbottens län. (Forts.) 



Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. 189 



190 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden m. m. 1805—1880. 



191 

Tab. N:o 8. Folkmängden åren 1805—1880 jemte antalet vigde, födde och döde under åren 
1871—1880. — Sammandrag länsvis. 



192 Tab. N:o 9. Folkmängden i hvarje län enligt 
(Stiftvis åren 



193 samtliga folkräkningar i riket åren 1751—1880. 
1775-1790). 



194 Tab. N:o 9. (Forts.) Folkmängden i hvarje län enligt 



195 samtliga folkräkningar i riket åren 1751—1880. (Forts.) 



196 

Register öfver rikets administrativa, judiciela och ecklesiastika indelningar. 
Der ej orden län, stift, härad, tingslag, kontrakt eller dylikt finnas i registret till namnen lagda, menas alltid socknar eller församlingar. 

Siffrorna hänvisa: 
i första sifferkolumnen till den administrativa, judiciela och kommunala indelningen enligt tab. N:o 1; 
i andra sifferkolumnen till den ecklesiastika indelningen enligt tab. N:o 4; 
i tredje sifferkolumnen till folkmängdsuppgifterna för äldre år enligt tab. N:o 7 och N:o 9. 

Der tabeller eller anmärkningar äro spaltade, angifves första spalten med vanliga siffror och andra spalten med små (engelska) typer. 



Bingsjö — Centralhospital. 197 



198 Cimbris - Falsterbo. 



Falu domsaga — Gamleby. 199 



200 Gammalkil - Hablinge. 



Habo - Hogdal. 201 



202 Hogdal - Jerna. 



Jernarp — Kristianstads län. 203 



204 Kristianstads stadsförsamling — Lister. 



Lit — Marby. 205 



206 Marbäck — Norrbo. 



Norrbo - Påskallavik. 207 



208 Qvarsebo — S:t Nikolai. 



S:t Nikolai — Sparrsätra. 209 



210 Spekeröd — Södertelge. 



Södertelge — Tunalän. 211 



212 Tunalän — Vesterbotten. 



Vesterbotten — Väsehärad. 213 



214 Väte — Östergarn. 



Östergötland — Öxnevalla. 215 
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