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T i l l ä g g och r ä t t e l s e r . 

Under tryckningen har följande kommit till Statistiska Centralbyråns 
kännedom: 

Sid. 1, andra spalten. Från d. 1 okt. 1905 är den hittills varande 22:a 
roten delad i tvenne, den 22:a eller Karlbergsroten och den 26:e eller Norrtulls-
roten. 

Sid. 2 och 3. Enligt K. bref d. 3 mars 1905 skola från 1906 års ingång 
dels ½ mantal Gammelbyn n:r 2, med undantag af därtill hörande hemskogsslsifte, 
och dels sju delar af hemmanet Gammelbyn n:r 4 i allo öfverflyttas från Börstils 
socken till Östhammars stad. 

Sid. 4, anm. 15. Folkmängden år 1900 i Västertälje kommun utgjorde 579 
och i Östertälje kommun 629 personer. 

Sid. 5, andra spalten. Enligt K. bref d. 20 jan. 1905 skola från 1906 års 
ingång lotterna n:r 8, 9, 10 och 11 af den s. k. Uppsala hofstalläng i alla hän-
seenden skiljas från Danmarks socken och förläggas till Uppsala stad. 

Sid. 10, andra spalten. Enligt K. bref d. 26 sept. 1902 är fr. o. m. år 1904 
utjorden Ljungdatorp n:r 1 med Hospitalsplatsen enligt jordeboken eller Ljung-
dalen enligt mantalslängden öfverförd i jordeboken från Skedevi till Simonstorps 
socken, dit lägenheten i kyrkligt och kommunalt hänseende redan förut räknats. 

Sid. 11, andra spalten, och sid. 15, anm. 72. Det förutvarande Risinge, 
Hällestads och Vånga länsmansdistrikt blef jämlikt K. bref d. 25 maj 1900 fr. 
o. m. 1901 års ingång deladt i tvenne, nämligen Risinge länsmansdistrikt samt 
Hällestads och Vånga länsmansdistrikt. Ehuru förändringen rätteligen trädde i 
kraft först d. 1 jan. 1901, hafva de båda länsmansdistrikten upptagits i tabellen 
såsom redan vid 1900 års slut åtskilda. 

Sid. 22, andra spalten, och sid. 24, första spalten. Ett förordnande enligt 
K. bref d. 13 febr. 1900 angående framtida reglering af fögderier och länsmans-
distrikt å Öland har hittills ej medfört annan åtgärd, än att från 1901 års ingång 
Ölands Södra mots fögderi är indeladt i tvenne länsmansdistrikt, nämligen det 
Södra, omfattande Gräsgårds härad samt Hulterstads och Stenåsa socknar, samt 
det Norra, omfattande återstoden af Södra motet. 

Sid. 24 och 25. Enligt K. bref d. 15 juli 1905 skall med 1906 års början 
den förra hospitalslägenheten n:r III Kohagen, numera Kohagen n:r 1, i allo öf-
verflyttas från Västerhejde socken till Visby stad. 

Sid. 26. Enligt K, bref d. 3 nov. 1905 skall med 1906 års ingång lägen-
heten Ekholmen i ecklesiastikt, kommunalt, administrativt och judiciellt hänseende 
öfverflyttas från Nättraby socken till Karlskrona stad. 

Sid. 31, andra spalten, rad. 17 nedifrån, står: Bjershög; läs: Bjärshög. 

Sid. 32, andra spalten, rad 6 nedifrån, står: Lyddeköpinge; läs: Lödde-
köpinge. 

Sid. 38 och 39. Enligt K. bref d. 3 mars 1905 skall från 1906 års ingång 
Lundby kommuns hela nuvarande område i administrativt, kommunalt och judici-
ellt hänseende införlifvas med Göteborgs stad, till hvars folkskolestyrelse äfven 
förlägges Lundby folkskoleväsende, hvaremot i öfrigt Lundby församling i kyrkligt 
hänseende fortfarande skall vara skild från Göteborg. 

Sid. 38 och 95. Sedan en komministratur inrättats i Kungshamn, torde 
församlingen ej längre böra benämnas kapell. 

Sid. 42, första spalten, rad 20, och sid. 44, anm. 16, 25 och 27, står: 
Timmele; läs: Timmelle. 

Sid. 53 och 54. Enligt K. bref d. 27 okt. 1905 skola med 1907 års ingång 
den s. k. Myrö utjord äfvensom en från K. Maj:t och kronan till Örebro stad 
försåld andel af förra skvadronschefsbostället Ånsta n:r 3 och 4 i allo öfverflyttas 
från Ånsta socken till Örebro stad. 

Sid. 57. Enligt K. bref d. 23 juni 1905 och d. 15 dec. 1905 skall från 
d. 1 sept. 1906 Västmanlands Västra domsaga utgöra ett tingslag. 

Sid. 58, anm. 15. Enligt K. bref d. 22 sept. 1905 skola vid ingången af år 
1906 lägenheterna Klockaretorpet och Talltorpet i allo öfverflyttas från S:t Ilians 
socken och Norrbo härad till Västerås stad. 

Sid. 62. Den 14 mars 1902 bar K. Maj:t under vissa villkor beviljat köpings-
rättigheter åt Bollnäs municipalsamhälle inom Bollnäs socken, och enligt K, bref 
d. 29 sept. 1905 träda dessa rättigheter i kraft med 1906 års ingång. 

Sid. 72. Inom Norrbottens län finnas, utom länsmännen i de här omnämnda 
distrikten, tvenne extra länsmän, den ene stationerad i Malmberget i Gällivare 
socken och den andre i Kiruna i Juckasjärvi socken. 

Sid. 77, rad. 17, står: 19,396; läs: 19,397. 

Sid. 99. Enligt K. bref d. 24 febr. 1905 är från d. 1 maj s. å. Själe-
vads pastorat förlagdt från Ångermanlands Nordvästra till Ångermanlands Nord-
östra kontrakt. 

Sid. 100, anm. 1. Den 6 okt. 1905 har K. Maj:t, med upphäfvande af den 
hittillsvarande kontraktsindelningen inom Luleå stift, förordnat, att stiftet skall 
indelas i följande sju kontrakt, nämligen: 

11 Västerbottens Södra kontrakt, bestående af Nordmaling, Bjurholm, Umeå 
stadsförsamling, Umeå landsförsamling med Holmsund, Säfvar med Holmö, Vännäs, 
Degerfors samt Bygdeå med Robertsfors; 

2) Västerbottens Norra kontrakt, bestående af Nysätra, Löfånger, Skellefteå 
lands- och stadsförsamling, Byske, Norsjö, Jörn och Burträsk; 

3) Norrbottens Södra kontrakt, bestående af Piteå landsförsamling, Piteå 
stadsförsamling, Älfaby, Neder-Luleå, Luleå stadsförsamling, Neder-Kalix, Öfver-
Luleå,Edefors och Råneå; 

4) Norrbottens Norra kontrakt, bestående af Öfver-Kalix, Öfver-Torneå med 
Korpilombolo, Hietaniemi, Neder-Torneå och Haparanda stadsförsamling, Pajala 
med Tärendö och Muonionalusta samt Karl Gustaf; 

5) Lappmarkens Första kontrakt, bestående af Lycksele, Örträsk, Fredrika, 
Åsele, Dorotea och Vilhelmina; 

6) Lappmarkens Andra kontrakt, bestående af Arvidsjaur, Malå, Arjeplog, 
Stensele, Tärna och Sorsele; 

7) Lappmarkens Tredje kontrakt, bestående af Jockmock med Kvickjock 
samt Gällivare, Juckasjärvi och Enontekis (Karesuando). 

Denna indelning träder i tillämpning den 1 maj 1906. 

Sid. 107, anm. 2. Såsom af staten erkänd har K. Maj:t d. 26 aug. 1904 
förklarat en metodist-episkopal-församling i Falköping (»S:t Johannes»). 

Sid. 107, anm. 10. K. Maj:t har d. 25 april 1902 fastställt ordning för en 
mosaisk församling i Halmstad, och år 1903 synas församlingsmedlemmarne hafva 
blifvit afförda ur svenska kyrkans böcker; men enligt K. bref d. 6 maj 1904 skall 
församlingen upphöra med 1905 års utgång. 





T I L L K O N U N G E N . 

Redogörelsen för 1900 års folkräkning och befolkningsförhål-
landen har, med någon olikhet mot berättelserna för år 1890, 
fördelats i fyra afdelningar. Den första afdelningen (A. XLII: 1) 
innehåller en summarisk uppgift om länens och kommunernas 
folkmängd, befolkningens åldersfördelning, redogörelse för vigde, 
födde och döde samt emigranter och immigranter år 1900. 

Den andra afdelningen (A. XLII: 2) redovisar för invånare-
antalet vid 1900 års slut i rikets administrativa, judiciella, kom-
munala och ecklesiastika förvaltningsområden ända ned till 
hvarje socken eller församling, till hvilka folkmängdsuppgifter 
fogats arealsiffror samt i sammanhang med redogörelsen för den 
kyrkliga indelningen äfven uppgifter om religionsbekännelsen, 
slutande afdelningen med ett register öfver de särskilda indel-
ningarna i riket. I denna afdelning har särskild uppmärksamhet 
ägnats åt de många oregelbundenheterna i rikets indelningar 
samt åt de regleringar häraf, som under det senaste årtiondet 
ägt rum. 

Tredje afdelningen af den underdåniga berättelsen om 1900 
års folkräkning meddelar de detaljer angående befolkningens för-
delning efter kön, ålder och civilstånd, hushåll, födelseort, natio-
nalitet, yrken och lyten, som vid folkräkningen inhämtats. 

Fjärde och sista afdelningen redogör för befolkningens för-
ändringar under årtiondet 1891—1900 och meddelar dödlighets-
och Hfslängdstabeller, beräknade på grund af det nyförvärfvade 
materialet. 

Af dessa afdelningar är den första redan offentliggjord. 
Den andra afdelningen, som härmed i underdånighet fram-

lägges, har tyvärr blifvit mycket försenad, enär Statistiska Cen-
tralbyrån samtidigt haft flera maktpåliggande arbeten och alla 
arbetskrafter inom ämbetsverket måst användas för andra, mera 
brådskande berättelser. Först under år 1904 kunde arbetet på 
ifrågavarande redogörelse taga sin början. 



II Tab. 1 o. 2. Oregelbundenheter i den administrativa indelningen. — Areal och folkmängdstäthet. 

A) Oregellrandenlieter i den administrativa indelningen. 

Uti andra afdelningen af berättelsen om rikets befolknings-
statistik år 1890 har Statistiska Centralbyrån lämnat en utför-
lig redogörelse för de då förefintliga oregelbundenheter i rikets 
indelningar, äfvensom för de förslag till regleringar härutinnan, som 
i betänkande af den 9 oktober 1882 framställdes af den därtill 
i nåder förordnade kommitté. Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
beslut hafva ett stort antal af dessa olägenheter blifvit undan-
röjda; men fortfarande kvarstå en hel del oregelbundenheter. I 
föreligande berättelse redogöres för de vid 1900 års slut bestå-
ende indelningarna med deras oregelmässigheter, för de regleringar, 
som trädt i kraft under perioden 1891—1900, samt för de för-
ändringar, som sedan ägt rum, för så vidt de nämligen före 
berättelsens utarbetande kommit till Statistiska Centralbyråns 
kännedom. 

Som en af de största anomalierna i fråga om rikets indel-
ning får vä! det förhållandet betraktas, att åtskilliga kyrko-
socknar äro delade på flera län. Ar 1890 ägde detta förhål-
lande rum med 24 socknar, af hvilka en, Bottnaryd, var delad 
på tre län. Genom de sedan dess företagna regleringar har 
antalet minskats och utgjorde vid 1900 års slut 8, nämligen: 

Harbo, i Uppsala och Västmanlands län; 
Söderfors, i Uppsala och Gäfleborgs län; 
Västra Ny, i Östergötlands och Örebro län; 
Hishult, i Kristianstads och Hallands län; 
Kylingared, i Älfsborgs och Skaraborgs län; 
Nysund, i Värmlands och Örebro län; 
Avesta, i Västmanlands och Kopparbergs län; 
Lillhärdal, i Kopparbergs och Jämtlands län. 
Med Kalmar mosaiska församling har det egendomliga för-

hållandet ägt rum, att församlingen haft en del inom Kalmar 
stad och en del inom Växjö stad och sålunda varit delad på 
tvenne län, men denna oregelbundenhet är numera upphäfd, då 
de mosaiska trosbekännarne i Växjö sedan år 1898 bilda en 
särskild församling. 

Själevads församling är fördelad å land och stad, i det den 
omfattar såväl socknen och kommunen Själevad som ock den 
forna köpingen Örnsköldsvik, hvilken år 1894 blef stad. Kop-
parbergs församling, som väl rätteligen utgör en förening af en 
stadsförsamling i Falun och en landsförsamling, omfattar både 
stads- och landområde, för hvilka emellertid skilda kyrkoböcker 
föras. Detsamma är förhållandet med stads- och landsdelarna af 
Vaxholms, Trelleborgs, Lunds, Hälsingborgs, Ronneby, Sölves-
borgs och Skellefteå pastorat, hvilka pastorat stundom betraktas 
såsom utgörande hvartdera en enda församling, hvilken i sådant 
fall skulle omfatta både stad och land. I Statistiska Central-
byråns publikationer hafva dock dessa områden behandlats som 
särskilda stadsförsamlingar och landsförsamlingar. 

Med en sockens fördelning på län följer ock dess fördelning 
på olika härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderier och dom-
sagor. Åtskilliga socknar äro ock på samma sätt styckade 
utan att vara fördelade på olika län. Härutinnan har dock en 
stor förbättring skett, och numera förekommer det exempelvis 

icke, att någon socken tillhör fler än två härad. Ej heller finnes 
något härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderi eller någon dom-
saga, som tillhör flera län. Däremot gifves det ännu tvenne 
pastorat, som hvartdera tillhöra tvenne stift. Vadsbo härad i 
Skaraborgs län är deladt i tvenne fögderier, men det enas om-
råde utgöres af tvenne af de tingslag, häradet omfattar, medan 
det andra fögderiet sammanfaller med det tredje af häradets 
tingslag. I öfrigt förekommer det endast i Hallands län, att 
härad äro delade på tvenne fögderier; eljest inträffar det alltid, 
att fögderier omfatta ett eller flere odelade härad (eller tingslag, 
där härad ej finnas), likasom i domsagor tingslag alltid ingå 
odelade. Länsmansdistrikt däremot omfatta antingen ett eller 
flere härad (tingslag-) eller blott några socknar däraf, ja stundom 
är redan socknen för stor för ett sådant distrikt, och utgör då 
hvardera sockendelen, antingen ensam eller i förening med andra 
socknar, hvar sitt distrikt. 

Kommunen å landet motsvarar enligt regel den lika benämnda 
kyrkosocknen, dock omfattar församlingen stundom tvenne kom-
muner, t. ex. där församlingen är bildad genom förening af tvenne 
gamla (jordeboks-) socknar, som hvardera utgöra en kommun, 
eller där en inom socknen belägen köping tillåtits hafva särskild 
kommunalförvaltning. Motsatt förhållande inträffar ock stundom, 
så att kommunen omfattar flere församlingar, vanligast när till 
socknen hör en kapellförsamling. Stadskommunen motsvarar 
stadsområdet och omfattar därför ganska ofta flere församlingar. 

B) Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet i sock-
nar och städer, äfvensom i härad, länsmansdistrikt och 

fögderier samt i tingslag och domsagor, länsvis. 

[Tab. 1 oeh tab. 2.] 

a) Areal och folkniängdstäthct (tab. 1 och tab. 2). 

Då kunskapen om arealen utgör en väsentlig fyllnad till de 
många upplysningar, som genom folkräkningen vinnas, har det 
ansetts lämpligt att nu liksom i motsvarande tidigare redogörel-
ser meddela arealsiffror för landets olika förvaltningsområden, 
ända ned till socknarna. 

I tab. 1 (kol. 3—5) meddelas arealtalen i kvadratkilometer, 
med skillnad mellan land och vatten, för hvarje socken, stad, 
härad, länsmansdistrikt, fögderi, tingslag och domsaga, samt i 
tab. 2 likartade uppgifter för hvarje län äfvensom för hela riket. 
Sistnämnda tabell lämnar dessutom upplysning om de för areal-
beräkningarna använda kartorna jämte deras skalor och ålder. 

I 1890 års folkräkningsredogörelse uppgafs rikets hela areal 
till 447,882-27 kvadratkilometer, med inräknande af insjöar, 
älfvar och åar, men icke af hafvets vikar och sund. Efter år 
1890 hafva genom ekonomiska kartläggningen nya arealbestäin-
ningar verkställts för Södermanlands och Älfsborgs län samt för 
vissa tingslag af Norbottens län. Äfven i fråga om Gottlands 
län, hvars kartläggning förut varit ofullständig, samt i fråga om 
Stockholms stad hafva mindre ändringar af arealberäkningen 
vidtagits. 

De särskilda länens arealtal, sådana de beräknats för år 
1890 och 1900, äro följande: 
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Förändringarna i länens areal åren 1890—1900 äro vida färre 
och vida mindre omfattande, än hvad som var förhållandet åren 
1881—1890, dä arealsiffrorua för hvarje län (utom Stockholms 
stad) undergingo förändring, hvilken för ett par län, där om-
räkning skett å nyare kartor, öfversteg 1,000 kvadratkilometer. 
Differenserna härröra denna gång hufvudsakligen från områdes-
regleringar mellan länen, och hafva sådana ägt rum äfven i 
fråga ' om • Södermanlands • och Älfsborgs län, hvilka dessutom, 
såsom ofvan nämnts, fått sina arealsiffror ändrade i följd af ny 
kartläggning. För icke mindre än nio län uppgifves nu alldeles 
samma areal som år 1890. Då största delen af de många 
gränsregleringar länen emellan, som varit erforderliga, numera 
verkställts, finnes det anledning att antaga, att förändringar i 
länsarealerna hädanefter icke komma att blifva af väsentlig be-
tydelse. Emellertid bör den omständigheten ej lämnas obeaktad, 
att ehuru för Gäfleborgs, Jämtlands och Norrbottens län visser-
ligen finnas nyare, i Generalstabens topografiska afdelning utförda 
arealbestämningar, gälla dessa länens hela areal, och summan 
har ej kunnat fördelas å de särskilda socknarna. Skillnaden 
mellan de äldre och nyare bestämningarna har därför måst upp-
tagas i tab. 1 såsom tillägg i arealen. Beträffande några af de 
inånga regleringarna socknarna emellan har det ej varit möjligt, 
trots efterforskningar å olika håll, att utröna arealen af de 
öfverflyttade jordområdena, och innefattar därför i sädana fall 
den i tab. 1 för ett visst område, t. ex. en socken, angifna are-
alen faktiskt en liten del äfven af ett annat områdes areal. 
Förhållandet har i tab. 1 utmärkts genom ett f framför såväl 
den arealsiffra, som blifvit något för högt angifven, som framför 

den, hvilken angifvits något för lågt. Då slutligen arealen måst 
angifvas gemensamt för vissa socknar — särskildt är detta för-
hållandet i Kopparbergs län — så inses lätt, att mycket ännu 
fattas i en tillfredsställande arealstatistik, men torde de fram-
hållna bristerna blifva afbjälpta, i den mån den ekonomiska 
kartläggningen hinner framgå öfver landet. 

Vid beräkning af folkmängdstätheten, eller det tal som an-
gifver, huru många människor öfver hufvud taget inom ett om-
råde bo på en viss ytenhet, plägar man i de flesta länder lägga 
till grund områdets areal i sin helhet, och således med inräk-
nande af därinom befintliga sjöar och vattendrag, men i Sverige 
däremot, där innanvattnen utgöra en betydande del af hela ytan, 
plägar folkmängdstätheten bestämmas endast efter fasta marken. 
Skillnaden mellan de tal, som framkomma, allteftersom det ena 
eller andra beräkningssättet användes, kan för vissa mindre 
områden blifva ganska stor. I kol. 7 af tab. 1 och 2 angifves, 
huru många människor öfver hufvud taget finDas å hvar kvadrat-
kilometer land, under antagande att folkmängden vore jämnt 
fördelad öfver ytan af det område, för hvilket folkmängdstätheten 
beräknats, hvilket i tabellerna skett för hvarje socken och stad 
jämte Öfriga förvaltningsområden ända till län. 

Ju större områdena tagas, desto jämnare tyckes naturligtvis 
folkmängden vara utbredd, åtminstone vid jämförelse mellan 
närliggande områden, men i själfva verket kan en sådan stor 
yta, t. ex. ett helt län, vara mycket ojämnt bebyggd. En karta 
öfver folkmängdstätheten i Sverige tager sig helt annorlunda ut, 
om den är uppgjord efter län eller efter kommuner; den senare 
metoden, som exempelvis finnes använd i en karta i den stati-
stiska handboken »Sveriges land och folk», återspeglar naturligt-
vis noggrannare skiftningarna i folkmängdstätheten. Om man, 
såsom i nämnda arbete sker, skiljer fem olika grader af folk-
mängdstätbet, nämligen under 1 person pr kvkm., 1—5, 5—20, 
20—50 samt mer än 50 personer på kvkm., så finner man den 
glesaste folkmängden utmärka ett bredt bälte från vårt lands 
nordligaste hörn ned till öfre delen af Kopparbergs län; bältet 
omfattar i norr hela Sveriges bredd sånär som en remsa vid 
kusten, men blir söder ut allt smalare'. Landet närmast öster 
om detta bälte liar i allmänhet en folkmängd af 1—5 pr kvkm. 
Nere vid kusten påträffas redan vid finska gränsen en tätare 
befolkning än 5 pr kvkm. Den region, som utmärkes af täthets-
siffran 5—20, blir söder ut allt bredare, når i Värmland fram 
till norska gränsen och omfattar större delen af Svealand utom 
den egentliga Mälardalen, det småländska höglandet samt slut-
ligen Gottiand. En folkmängd af 20—50 inbyggare pr kvkm. 
påträffar man i bygderna närmast Mälaren och Hjälmaren samt 
i större delen af Götaland. En större folkmängdstäthet än 50 pr 
kvkm. anträffas i en stor del af Skåne samt i den sydliga delen 
(väst göt a-delen) af Göteborgs och Bohus län jämte öarna Hisin-
gen, Orust och Tjörn, men för öfrigt endast inom enstaka smärre 
områden, såsom Sköns tingslag i Västernorrlands län. 

De år 1900 tätast bebodda socknarna i riket, eller de som 
hade mer än 200 invånare på kvadratkilometern, voro: 
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eller sammanlagdt 20 socknar. 
Minst 100 men dock ej uppgående till 200 människor på 

kvadratkilometern hade år 1900 följande socknar: 

Denna grupp omfattar således 36 socknar, hvartill skulle 
kunna läggas Tuhundra häradsdel af S:t Ilian (105) i Västman-
lands län. 

I afseende särskildt på de socknar, som hafva en tätare 
folkmängd än 200 pr kvkm., må anmärkas, att blott få af dem 
äro att hänföra till landsbygd i den mening detta ord tages i 
dagligt tal. Framför allt gäller detta om de båda tätast befol-
kade socknarna, Lysekils köping, som numera är stad, och Tida-
holm. Nya Varfvet utgöres egentligen af ett centralfängelse och 
varf samt kan betraktas såsom ett kvarter af Göteborg. Lund-
by, som skall införlifvas med Göteborg, har länge varit att räkna 
som en förstad till nämnda stad; detsamma gäller om större 
delen af Örgryte socken. Karlsborg är en garnisonsförsamling. 
Hyllie bildar jämte en liten del af Fosie från och med år 1906 
en ny köping, Limhamn, och Trollhättans förvandling till stad 
är påtänkt. Af de återstående äro Solna, Fors, Västra Skref-
linge, Trelleborgs landsförsamling och delvis Skön att betrakta 
som förstäder till angränsande städer; de flesta återstående inne-
sluta något industrisamhälle, medan Vikens socken hufvudsakligen 
utgöres af ett stort fiskeläge. Äfven de socknar, som hafva en 
folkmängdstäthet af 100—200 inv. på kvkm., innesluta i all-
mänhet industriorter, förstadssamhällen eller fiskelägen; högst få, 
om ens några, kunna räknas till jordbruksocknar. 

En jämförelse med förhållandena år 1890 visar, att antalet 
socknar med mycket tät befolkning ökats. 1 den befolknings-
statistiska berättelsen för år 1890, andra afdelningen, upptagas 
tio socknar med tätare folkmängd .än 200 pr kvkm.; till dessa 
skulle emellertid hafva lagts Lysekils köping, ifall möjlighet 

hade funnits att beräkna dess folkmängdstäthet, skild från Lyse 
sockens. Antalet socknar inom den högsta täthetsgruppen har 
således ökats med 9, bland hvilka Tidaholm är nybildad under 
tioårsperioden; de öfriga hafva ryckt upp ur gruppen med 100 
—200 inv. pr kvkm., med undantag af Käflinge (med 93 inv. 
pr kvkm. år 1890). Sistnämnda grupp räknade år 1890 trettio 
socknar; af dessa hafva, såsom nyss nämnts, 7 ryckt upp i 
gruppen med öfver 200 inv. pr kvkm., en socken, Östra Nöbbe-
löf, har ej kunnat bibehålla sin plats, i det att dess siffra sjunkit 
från 100 till 99, hvaremot 14 nya socknar nu öfverskridit siff-

' ran 100. 
Den motsatta ytterligheten bildas af de socknar, som ej nå 

upp till en person på kvkm. Dessa voro år 1900 till antalet 
18, nämligen: 

Är 1890 omfattade motsvarande grupp samma socknar och 
dessutom Fredrika (i Västerbottens län), Dorotea (i d:o) och -
Pajala (i Norrbottens län), hvilka nu nått upp till 1 inv. pr 
kvkm eller något däröfver. 

Alla dessa socknar i Väster- och Norrbottens län tillhöra 
Lappland. En blick på kartan bekräftar det förut påpekade 
förhållandet, att den folktommaste regionen såsom ett bredt 
bälte följer norska gränsen genom hela Lappland och sedan, 
ehuru förminskadt och delvis afbrutet, genom Jämtlands län. 

De här uppräknade socknarna äro i allmänhet till omfånget 
stora, omfattande sammanlagdt mer än en femtedel af Sveriges hela 
areal, och skulle, om de vore lika tätt befolkade som riket i ge-
nomsnitt, tillsammans innesluta en folkmängd på mer än en 
million, medan de nu blott räkna omkring 55,000 inbyggare. 
Inom dessa stora vidder finnas emellertid orter med tät, samman-
trängd befolkning. Så är fallet med Gällivare socken, af livars 
till 11,745 personer uppgående befolkning ej mindre än 5,320 
bodde vid Malmberget och 1,981 i den närbelägna Gällivare 
kyrkostad. Öfverhufvud är i Norrland befolkningen hopad i älf-
dalarna samt vid grufvor, sågverk o. d., medan däremellan ligga 
stora, folkfomma sträckor. Men äfven i södra Sverige är befolk-
ningens fördelning ganska ojämn. Hur olika tätt befolkade när-
liggande socknar kunna vara, visas, för att blott anföra ett 
enda exempel, af de tre socknar, som bilda Bråbo härad i Öster-
götlands län. Östra Eneby socken, hvilken innesluter Norrköpings 
norra förstäder, har en folkmängdstäthet af 135 personer pr kvkm.; 
den omedelbart därintill stötande Kvillinge, som till största delen 
är belägen å Östgötasiätten, har en folkmängdstäthet af 35, 
men tor dess grannsocken Simonstorp, som är belägen å Kol-
mårdens skogsås, sjunker siffran till 7; Kvillinge är alltså 5 och 
Östra Eneby t. o. in. 19 gånger så tätt befolkadt som Simons-
torp, och detta ehuru socknarna icke äro så små, att tillfällig-
heter alldeles kunna förrycka siffronias användbarhet. 
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Städernas områden äro i allmänhet väl små för att jämföras 
med socknarna; dock bör anmärkas, att de omfatta icke allenast 
de egentliga stadstomterna, utan äfven tillhörande, mera landt-
liga områden eller s. k. stadsjordar, där sådana finnas. Då vid 
beräkningen af folkmängdstätheten invånarna fördelats å hela 
området, blir följden den, att städer med små eller inga dylika 
landtområden förete en relativt tätare befolkning än andra, som 
eljes kunde antagas vara fullt så tätt bebyggda. Ar 1890 var 
Oskarshamn (ined 11,476 inv. pr kvkm.) Sveriges tätast be-
folkade stad. Sedan stadens område blifvit ej oväsentligt ut-
vidgadt, har folkmängdstätheten, trots befolkningens absoluta 
tillväxt, sjunkit till 4,656 pr kvkm., och Oskarshamn står nu-
mera i detta afseende tillbaka för Stockholm (9,638), Eskils-
tuna (9,109), Göteborg (5,749), Motala (5,540) och Norrköping 
(5,347). Den motsatta ytterligheten bilda de städer, som icke 
ens nå upp till 100 inv. på kvadratkilometern, och hvilka så-
ledes äro mindre tätt bebyggda än åtskilliga landssocknar. 
Lägst bland dessa städer står numera (med 57 inv. pr kvkm.) 
Skanör med Falsterbo, därnäst följa Piteå (61), Säter (65), 
Mariefred (82), Haparanda (86), Sala (Sveriges till arealen 
största stad; 87) och Vimmerby (96). 

Beträffande folkmängdstätheten i de större förvaltningsom-
rådena, såsom häraden, fögderierna och länsmansdistrikten äf-
vensom domsagorna och tingslagen, blir denna naturligtvis icke 
så mycket växlande inom hvarje ort, som då man håller sig till 
de särskilda socknarna. Tab. 1 innehåller detaljupplysningarna 
i detta hänseende inom hvarje län och tab. 2 en öfversikt för 
själfva länen liksom för hela riket. 

Då Stockholms stad ej inräknas bland länen, blir Malmö-
hus län (med talet 87) det folktätaste, hvaremot såsom andra 
ytterlighet står Norrbottens län (i·4). Rikstalet är nu 12·5, 
mot 11-7 år 1890. Beräknas folkmängdstätheten å hela arealen 
(land och vatten), når den ej fullt upp till 11·5. 

De svenska förhållandena torde bäst belysas, om de jäm-
föras med följande tal, hämtade ur »Statistiska öfversiktstabeller 
för olika länder», af Gustav Sundbärg (i Statistisk Tidskrift 
årg. 1901) och gällande för år 1900 eller närmast därintill: 

Malmöhus län (med 87 inv. på kvkm.) är alltså tätare 
befolkadt än Schweiz (80) ehuru icke så tätt som Preussen (99), 
Göteborgs och Bohus län (69) nästan lika tätt som Österrike-
Ungern (70), och Sveriges rike (ll-ö) har i det närmaste samma 
folkmängdstäthet som den, hvilken beräknas för hela jorden 
(12.0). Jämföres Sverige i detta afseende med sina närmaste 
grannar, så visar det sig, såsom naturligt är, mycket under-
lägset Danmark (hela den danska monarkien i Europa, således 

med inräknande af Färöarna och Island, har emellertid endast 
en folkmängdstäthet af 18 inv. på kvkm. att uppvisa). Gent-
emot Norge eller Finland är Sverige öfverlägset, men denna öf-
vervikt kan sägas vara helt och hållet beroende af den del af 
Sverige, som skjuter söder om dessa grannländer, ty om nämnda 
del eller Götaland frånräknas, blir återstoden, eller Svealand 
och Norrland, såväl till areal och folkmängd som folkmängds-
täthet i det närmaste lika med Norge och Finland hvart för 
sig. Den del af Sverige åter, som är närmast jämförlig med 
Danmark, eller Skåne, stannar (med 56 inv. på kvkm.) något under 
den folkmängdstäthet, som angifvits för det egentliga Danmark. 

b) Församlingars äfvensom administrativa och judiciella områdens 
antal och folkmängd (tab. 1 och tab. 2). 

De särskilda lands- och stadsförsamlingarna, för hvilkas 
folkmängd redovisas i kol. 6 af tab. 1, äro i här efterföljande 
tab. A fördelade efter folkmängdens storlek. 

Enligt denna gruppering skulle i riket finnas 2,417 lands-
och 131 stadsförsamlingar, eller tillsamman 2,548 särskilda för-
samlingar, hvarvid dock erinras, att antalet är i det hela ganska 
svårt att bestämma, enär man härvid icke sällan stannar i vill-
rådighet, hvilka områden eller menigheter äro att räkna som 
verkliga församlingar. Huru de här räknats, upplysa de till 
tabellen fogade anmärkningarna. 

Fördelas rikets landtbefolkning, 4,032,490 personer, på de 
2,417 landsförsamlingarna, erhålles i medeltal för hvar försam-
ling 1,668 invånare, men i själfva verket äro växlingarna från 
detta medeltal mycket stora. Den minsta församlingen eller 
socknen var nu liksom år 1890 Bjärshög i Malmöhus län; dess 
folkmängd hade under det gångna årtiondet minskats från 116 
till 102. Ganska många just af de mindre landssocknarna hafva 
under tioårsperioden lidit folkminskning, hvilket synes bl. a. 
däraf, att antalet landsförsamlingar inom den minsta storleks-
gruppen i Tab. A, eller sådana som hafva mindre än 500 in-
vånare, ökats från 343 till 370. Socknar med endast några 
hundra invånare finnas på mångfaldiga ställen i riket, men i 
synnerhet å Gottland, i Skåne och i Västergötland, där de rent 
af bilda flertalet. De folkrikaste socknarna förekomma mest i 
nordliga delarna af riket, och är Skellefteå landsförsamling i 
Västerbottens län med 19,754 människor den största af alla. 
Utom den funnos tre andra landsförsamlingar, som räknade mer 
än 15,000 invånare, nämligen Stora Tuna i Kopparbergs län 
(15,922 inv.), Umeå landsförsamling i Västerbottens län (15,057 
inv.) och Piteå landsförsamling i Norrbottens län (med 17,951 inv.). 
Upp till 20,000 invånare nådde ingen landsförsamling år 1900, 
ehuru siffran sedermera öfverskridits af Skellefteå landsförsamling. 

I städerna däremot funnos vid 1900 års slut 14 försam-
lingar med mer än 20,000 invånare, bland hvilka Hedvig Eleo-
nora församling i Stockholm stod främst med ett folktal om 
59,698; därnäst kommo församlingarna Adolf Fredrik (48,084), 
Katarina (44,762) och Maria Magdalena (38,508), alla i samma 
stad. Den största stadsförsamlingen utanför Stockholm var 
Göteborgs domkyrkoförsamling med 36,100 invånare; den folk-
rikaste stad, som ej blifvit delad i flera (svenska kyrkans) för-
samlingar, var Gäfle, hvars stadsförsamling räknade 29,460 in-
vånare. Den minsta såsom särskild församling i stad år 1900 
räknade var K. Svea Trängbataljons församling i Stockholm. 
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Tab. A. Antal församlingar, länsvis fördelade efter folkmängden, äfvensom antal kommuner år 1900. 

Anm. Såsom församlingar (och kapellförsamlingar) äro här räknade de i tab. 1, kol. 2, upptagna med uteslutande af samtliga därstädes inom [ ] införda, i 
följd hvaraf och af den osäkerhet, tom råder i uppgifterna oro vissa församlingars egenskap att Tara annex eller kapell (jfr anm. å. sid. 79), kapellförsamlingarna an-
tagligen äro flera än de här angifna. Enär endast de hospitals- ovh dylika församlingar äro i tab. 1 namngifna, hvilka måst påföras särskild folkmängd, äro dessa 
församlingar i själfva verket flera än här angifves. 

Församlingar, delade på län, äro upptagna h. o. h. på det län, som omfattar den större länsdelen, hvarför den mindre delen ej är särskildt räknad. 
¹) Bland kapellförsamlingarna äro inräknade i Malmöhus län 1 bruksförsamling, i Kopparbergs län 1 d:o, i Västernorrlands län 4 d:o, i Jämtlands län 1 d:o 

och 4 lappförsamlingar samt i Västerbottens län 1 bruksförsamling eller tillsammans 8 bruks- och 4 lappförsamlingar. 
2) Såsom landskommuner äro räknade två köpingar, nämligen Malmköping i Södermanlands län och Figeholm i Kalmar län, samt såsom stadskommuner fem-

ton köpingar, nämligen Sandbyberg i Stockholms län, Tranås och Värnamo i Jönköpings län, Mönsterås, Nybro och Mörbylånga i Kalmar län, Eslöf och Hörby i 
Malmöhuslän, Lysekil i Göteborgs och Bohus län, Vara, Tidaholm och Grästorp i Skaraborgs län, Arvika och Seffle i Värmlands län samt Borlänge i Kopparbergs län. 
Öfriga sju köpingar ingå i de landskommuner, inom hvilka de ligga. Tidaholm och Lysekil äro, ehuru utgörande stadskommuner, upptagna bland landsförsamlingarna; 
Själevads församling, som omfattar en lands- och en stadskommun, är upptagen endnst bland landsförsamlingarna. Kopparbergs stads- och landsförsamling, betraktas 
»om två skilda församlingar. 
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med 244 personer; därnäst kom Falsterbo stadsförsamling med 
266 personer. Rikets hela stadsbefolkning, 1,103,951 personer, 
fördelad på 131 stadsförsamlingar, gifver åt hvarje sådan en 
folkmängd af 8,427 personer, men numerären växlar ännu mer 
än i fråga om landsförsamlingarna. 

Enligt kommunallagarna skall hvarje socken på landet och 
hvarje stad utgöra en kommun för sig, och skulle därför, om 
hvarje af de ofvannämnda landsförsamlingarna vore en socken 
för sig, hvar och en af dessa utgöra en landskommun, och så
ledes antalet landsförsamlingar och landskommuner vara lika 
många. Vid jämförelse mellan de i tab. A angifna antalen för 
landsförsamlingarna och landskommunerna anträffas dock här 
och hvar små skiljaktigheter dem emellan, beroende dessa huf-
vudsakligen därpå, att, såsom ofvan är nämndt, en kyrkoför
samling kan stundom omfatta tvenne gamla kommunalt skilda 
socknar, eller ock att två eller flere församlingar (t. ex. en 
moder- eller annexförsamling med sitt kapell) äro förenade om 
gemensara kommunalförvaltning. 

Köpingarna äro i kommunalt hänseende antingen helt och 
hållet ingående i den socken, hvarest de äro belägna, eller ock 
hafva de erhållit tillståtid att bilda själfständiga kommuner, 
hvarvid några äro att räkna som landskommuner, andra som 
stadskommuner, allt efter som nådiga förordningarna om kom
munalstyrelse på landet eller i stad blifvit för dem gällande (jfr 
anm. 2 till tab. A). 

Antalet landskommuner räknades år 1900 vara 2,386, däri 
inräknade såsom särskilda kommuner 2 köpingar, och antalet 

'stadskommuner 107, hvartill då räknades utom 92 städer äfven 
15 köpingar. De förr såsom skilda städer ansedda Skanör och 
Falsterbo, hvilka hafva gemensam kommunalförvaltning, äro här 
räknade såsom en enda stad. Lands- och stadskommunerna 
tillsammans utgjorde ett antal af 2,493. Angående de fall, där 
socknen (eller församlingen) och kommunen icke med hvarandra 
sammanfalla, upplysa anmärkningarna till tab. 1. 

Klassifikationer efter. folkmängden af de administrativa och 
judiciella områden å landsbygden, hvilka uppkomma genom 

.socknars förening till härad, länsmansdistrikt, fögderier, tingslag 
och domsagor, äro gjorda i här intagna tabeller B—F, med er
inran att motsvarande klassifikationer för de ecklesiastika om
rådena, pastorat och kontrakt, meddelas i efteråt följande tabel
lerna H och I. Dessa tabeller äro uppställda med hänsyn en
dast till folkmängden, men för den, som skulle vilja göra dylik, 
uppställning äfven efter arealen, innehåller den bifogade tab. 1 
(i kol. 3—5) nödiga materialier. 

Beträffande särskildt häraden, för hvilka redovisas i tab. B, 
är att erinra, det sådana ej finnas i något af de fem norr
ländska länen, ej heller i Kopparbergs län, med ett enda undan
tag, Folkare härad. I tabellen hafva därför motsvarande tings
lag räknats som härad, likasom det skett med sex s. k. skepps
lag i Stockholms län och med fem s. k. bergslag i Örebro län 
äfvensom två bergslag i Västmanlands län. Antalet härad i 
denna mening var vid 1900 års slut 315 och hade under det 
gångna årtiondet ökats med 1, då det förutvarande Piteå tings
lag delades på tvenne. Piteå tingslag och Älfsby tingslag. 

Nu liksom år 1890 är Vadsbo härad i Skaraborgs län det 
folkrikaste häradet (med 56,937 inv. år 1900) och därnäst Lug-
gude härad i Malmöhus län (53,880 inv.). Minsta folkmängden 
(1,266 inv.) träffas i Enontekis tingslag i Norrbottens län och 

därnäst i Säters tingslag i Kopparbergs län (1,689 inv.). För
delas landtbefolkningen på de 315 häraden, erhålles i medeltal 
för hvart och ett en folkmängd af 12,801. 

Länsmansdistrtkten, som år 1890 voro till antalet 519, 
hafva under tioårsperioden undergått åtskilliga förändringar, så
väl till omfattning som gruppering på de olika fögderierna. I 
Östergötlands och Hallands län har en tämligen fullständig om
reglering af den administrativa indelningen ägt rum, i det förra 
länet sökte man därvid bringa den administrativa indelningen i 
större likhet med den judiciella. Inom Stockholms läns Västra 
fögderi samt inorii Salbergs-Väsby fögderi af Västmanlands län 
hafva länsmansdistrikten likaledes omreglerats, hvarom anmärk
ningarna till Tab. 1 närmare upplysa. Vidare hafva Hedesunda 
och Arsunda länsmansdistrikt i Gäfleborgs län förenats till ett, 
hvaremot Tärna i Västerbottens län utbrutits till ett särskildt 
distrikt. Efter år 1900 hafva likaledes ett par utbrytningar skett. 

De folkrikaste länsmansdistrikten äro Älfdals härads Nedre 
tingslags distrikt i Värmlands län, med 20,335 invånare, Valbo 
och Högbo distrikt i Gäfleborgs län, med 18,892 inv., och Färne-
bo härads distrikt i Värmlands län, med 18,164 inv. De minst 

Tab. B. Antal härad1), fördelade efter folkmängden år 1900. 

¹) Bland häraden äro inräknade ak 
eppslag och bergslag samt tingslag, dür 

motsvarande härad ej finnas. 
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folkrika distrikten åter äro Hvens länsmansdistrikt i Malmöhus 
län med 1,104 invånare, Tärna distrikt i Västerbottens län 
med 1,190 inv., Visingsö distrikt i Jönköpings län med 1,210 
inv. och Enontekis distrikt i Norrbottens län med 1,266 inv. 
Medelfolkmängden i ett länsmansdistrikt utgjorde 7,785. 

Fögderierna, för hvilkas klassifikation efter folkmängden 
redogöres i tab. D, voro vid periodens början och sint 117 till 
antalet, men, såsom redan är nämndt, hafva inom Östergötlands 
och Hallands län fögderiernas områden undergått regleringar, 
hvilka i det förra länet voro ganska genomgripande. Med 1901 
års ingång blef emellertid fögderiernas antal ökadt, i det att 
Norra Ångermanlands fögderi delades i tvenne, Norra Ånger
manlands Öfre fögderi och Norra Ångermanlands Nedre fögderi. 

Ölands Södra mots fögderi är det minsta i riket, med 
13,420 invånare år 1900, hvaremot Gästriklands fögderi, som 

Tal». C. Antal länsmansdislrikt, fördelade efter folkmängden 
år 1900. 

¹) I de full, di tvenne länsmaaidistrikt hafva i tab, 1 gemensam folkmängds-
summa, därför att folkmängden i någon till bada distrikten hörande socken ej kun
nat behörigcn fördelas, har för klassificeringen bär i tab. C en fördelning gjorts, 
enligt regel genom att klyfva sockensiffran midt i tn. — Risinge samt Hällestads 
och Vånga länsmansdistrikt, ehnrn egentligen åtskilda först den 1 jan. 1901, hafva 
här räknats för trenne distrikt. 

är det största, hade 64,920 invånare. I medeltal kom på hvarje 
fögderi i riket en folkmängd af 34,466 personer. 

Af tingslagen, hvilka år 1890 voro till antalet 280, hafva 
under årtiondet flera sammanslagits, för vinnande af en snabbare 
rättskipning. Sålunda hafva förenats: Hammarkinds härads 
tingslag och Stegeborgs skärgårds tingslag i Östergötlands län 
till ett tingslag; Tveta, Vista och Mo härad i Jönköpings län 
till ett tingslag; Gärds och Albo härad i Kristianstads län till 
ett tingslag; Torna och. Bara härad i Malmöhus län till ett 
tingslag; Flundre, Vane och Bjärke härad i Älfsborgs län till 
ett tingslag; Åse och Viste härads tingslag samt Barne och 
Laske härad i Skaraborgs län till ett tingslag samt Binnebergs 
tingslag och Valla tingslag i samma län till ett tingslag; Nya 
Kopparbergs bergslag, Lindes och Ramsbergs bergslag samt Fel-
lingsbro härad i Örebro län till ett tingslag; Tuhundra, Siende 
och Ytter-Tjurbo härad i Västmanlands län till ett tingslag 
samt Gamla Norbergs bergslag och Vagnsbro härad i samma 
län till ett tingslag. Samrnanlagdt hafva således under tioårs
perioden 25 tingslag hopslagits till att utgöra endast 10, men 
då å andra sidan Älfsby socken i Norrbottens län utbrutits 
från Piteå tingslag till ett eget dylikt, uppgår hela minskningen 
i tingslagens antal till 14 och de voro vid 1900 års slut 266. 

Tab. D. Antal fögderier, fördelade efter folkmängden år 1900. 
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Efter nämnda tidpunkt hafva ytterligare åtskilliga sammanslag
ningar ägt rum, hvarom anmärkningarna till tab. 1 närmare 
upplysa. Antalet tingslag blir genom dessa förändringar allt 
mera underlägset antalet härad eller säsom härad räknade om
råden. 

I allmänna anmärkningarna till tab. 1 är påpekadt, att då 
enligt Kungl. brefvet den 3 mars 1884 förordningen den 17 maj 
1872, på grund af hvilken ofvannämnda hopslagningar skett, 
icke afser någon rubbning i de äldre häradenas eller tingslagens 
egenskap af valkretsar vid landstingsmannaval, böra därför de 
tingslag, som med andra förenats till nytt tingslag enligt nyss
nämnda förordning, anses fortfarande äga bestånd. Dessa äldre 
tingslag pläga därför, där de ej såsom härad utgöra delar af 
det nya tingslaget, i Statistiska Centralbyråns berättelser be
nämnas »gamla tingslag». Från dessa böra noga skiljas några 
andra" tingslag, som också äro sammanslagna, men före år 1872. 
Sistnämnda tingslag äro: Ölands Norra mots tingslag och 
Ölands Södra mots tingslag i Kalmar län, som hvartdera om
fatta tre härad ; Västra och Ostra Hisings härads tingslag i 
Göteborgs och Bohus län, hvilket af två härad bestående tings
lag sedermera dock förenats med andra härad till nytt tingslag 
enligt 1872 års förordning; Orusts och Tjörns härads tingslag 

Tab. E. Antal tingslag, fördelade efter folkmängden år 1900. 

äfvensom Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs härads 
tingslag i samma län; Åse och Viste härads tingslag i Skara
borgs län, hvilket tingslag emellertid, såsom ofvan är nämndt, 
nu förenats med andra härad till nytt tingslag enligt ofvan åbe
ropade förordning. 

Den gamla indelningen af häraden eller tingslagen å Gott-
land i >ting» har allt intill nyare tider ägt bestånd, dock icke i 
någon judiciell betydelse, utan endast i administrativt hänseende, 
så att hvart länsmansdistrikt omfattade tvenne ting, men då 
genom reglering af länsmansdistrikten flera ting söndersprängts, 
torde tingsindelningen å Gottland numera få anses vara blott 
geografisk, ungefärligen såsom rikets indelning i landskap. 

Fördelas på de 266 tingslagen 1900 års befolkning i lands
bygden Jämte de under landsrätt lydande städerna Borgholm och 
Haparanda, kommer i medeltal på hvart och ett tingslag 15,169 
människor, varierande mellan å ena sidan folktalet 1,266, hvil
ket tillkom det minsta tingslaget eller Enontekis lappmarks 
tingslag i Norrbottens län samt å andra sidan talet 53,880 för 
Luggude tingslag i Malmöhus län. 

Rikets indelning i domsagor har under tioårsperioden icke 
undergått annan förändring, än att den förutvarande Västra 
Värends domsaga i Kronobergs län indelats, och utgjorde år 1900 

Tab. P. Antal domsagor, fördelade efter folkmängden år 1900. 
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hela antalet .dorasagor, enligt tab. F, 117. Sedermera hafva 
emellertid flera nya domsagor tillkommit genom delning af 
de förutvarande Väster-Dalarnes och Norra Ångermanlands dom
sagor samt utbrytning af Gällivare domsaga i Norrbottens län. 

Den till folkmängden minsta domsagan med 18,769 invånare 
år 1900 var Härjedalens domsaga i Jämtlands län, den största 
åter, med 64,920 invånare, var Gästriklands domsaga i Gefle
borgs län. Medelfolkmängden för en domsaga utgjorde 34,487, 
då folkmängden i Borgholms och Haparanda städer medräknas, 
eljest 34,466, eller samma siffra som för fögderierna. 

Städerna hafva till antalet under tioårsperioden ökats med 
en, nämligen den förutvarande köpingen Örnsköldsvik, som från 
och med år 1894 är stad. Äfvenledes hafva stadsrättiglieter bevil
jats år 1900 åt köpingen Lysekil, men de trädde i kraft först 
år 1903. Vid 1900 års slut voro städerna till antalet 92, då 
nämligen Skanör med Falsterbo räknas som en enda stad (jfr 
sid. 35, anm. 56). 

Fördelas rikets hela stadsbefolkning vid 1900 års slut» 
1,103,951 personer, på de sålunda räknade 92 städerna, kommer 
på hvar och en af dem 11,995, under det att högsta och lägsta 
folkmängdstalen voro 300,624 och 568. Växlingarna äro sålunda 
mycket stora. Af samtliga städer hade sju mindre än 1,000 invånare, 
nitton 1,000—2,000, tjugufem 2,000—5,000, nitton 5,000—10,000, 
tolf 10,000—20,000, sju 20,000—50,000, en 50,000—100,000 
samt tvenne (Göteborg och Stockholm) öfver 100,000 invånare-
De till folkmängden minsta städerna voro Sigtuna med 568 och 
Säter med 627 invånare. De förenade Skanör och Falsterbo 
hade tillsammans 933 invånare, hvaraf Falsterbo ensam 266, så 
att Falsterbo skulle, om den räknades som en stad för sig, vara 
den minsta i riket. 

Ar 1890 funnos i riket 20 köpingar. Af dessa har under 
tioårsperioden en, Örnsköldsvik, inträdt i städernas klass, men 
i stället hafva åtskilliga nya köpingar tillkommit, nämligen 
Hörby i Malmöhus län, Vara, Tidaholm och Grästorp i Skara
borgs län samt Borlänge i Kopparbergs län. De vid 1900 års 
slut befintliga köpingarna voro således 24, nämligen Sundbyberg 
(i Stockholms län), Malmköping (i Södermanlands län), Valde
marsvik (i Östergötlands län), Värnamo och Tranås (i Jönkö
pings län), Ljungby (i Kronobergs län), Gamleby, Figeholm, 
Påskallavik, Mönsterås, Pataholm, Nybro och Mörbylånga (i 
Kalmar län), Kristianopel (i Blekinge län), Bästad (i Kristian
stads län), Eslöf och Hörby (i Malmöhus län), Lysekil (i Göte
borgs och Bohus län), Vara, Tidaholm och Grästorp (i Skara
borgs län), Arvika och Seffle (i Värmlands län) samt Borlänge 
(i Kopparbergs län). 

Tillsammans hade dessa 24 köpingar en folkmängd af 
28,139, eller i medeltal för hvardera 1,172. Fjorton köpingar 
hade hvardera mindre än 1,000 invånare, sex hade 1,000— 
2,000, en hade mellan 2,000 och 3,000 och tre hade hvardera 
mer än 3,000 invånare. De minsta köpingarna voro Kristianopel 
med 108 och Pataholm med 116 invånare; de största voro Tida
holm med 3,877, Lysekil med 3,195 och Arvika med 3,083 in
vånare. 

Al de 24 köpingarna voro 15 att räkna som stadskom
muner och 2 landskommuner. De öfriga sju ingå i kommunalt 
hänseende uti de socknar, där de äro belägna. 

Vid 1901 års början tillkommo tre nya köpingar, nämligen 
Djursholm i Stockholms län, Elmhult j Kronobergs län och 

Hessleholm i Kristianstads län. Sedermera hafva dessutom till
kommit Sollefteå köping i Västernorlands län, år 1902, Åbus 
köping i Kristianstads län, år 1905, och med 1906 års ingång 
ökas köpingarnas antal med Limhamn i Malmöhus län och 
Bollnäs i Gäfleborgs län. A andra sidan afgår Lysekil, som nu
mera är stad. 

Förutom de nu nämnda orterna hafva flera andra samhällen 
fått köpingsrättigheter sig beviljade, ehuru icke dessa trädt i 
kraft; härom finnas närmare upplysningar i anmärkningarna till 
tab. 1. 

Oafsedt köpingarna finnes å landsbygden ett betydande 
antal samhällen med större sammanträngd befolkning. För åt
skilliga af dessa samhällen galla ordningsstadgan, byggnads
stadgan, brandstadgan för rikets städer äfvensom hälsovårds
stadgans bestämmelser i fråga om stad; och hafva ifrågavarande 
samhällen genom tillägget af den 27 maj 1898 till 1862 års 
torordning om konununalstyrelse på landet "erhållit det gemen
samma namnet municipalsamhällen. (Angående dessa samhällens 
uppkomst, tillämpningen af de olika stadgarna m. m. se en 
uppsats om »Sveriges municipalsamhällen» i årgången 1902 af 
Statistisk Tidskrift). I Statistiska Centralbyråns cirkulär den 
1 okt. 1900 angående folkräkningen begärdes bland annat, att i 
de till ämbetsverket ingående utdragen ur församlingsböckerna 
skulle tilläggas ordet municipahamhålle för sådant område å 
landsbygden, hvars medlemmar äga att, oberoende af kommunen 
i öfrigt, själfve vårda sådana för samhället gemensamma ordnings-
och hushållningsangelägenheter, som afses i ordningsstadgan, 
byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer samt hälso
vårdsstadgan för riket i hvad den gäller stad; och borde dess
utom angifvas, om i utdraget särskildt upptagen lägenhet voro 
att räkna till sådant municipalsamliälle. 

Emellertid visade det sig, att församlingsboksutdragens 
uppgifter i detta afseende stundom voro ganska otydliga och 
ofullständiga, och i ett par församlingar hafva pastorsämbetena 
på tillfrågan förklarat sig ur stånd att lämna uppgift om veder
börande municipalsamhälles omfång eller befolkning. Under så
dana förhållanden låter det sig icke göra att fullt tillförlitligt 
bestämma 1900 års kyrkoskrifna folkmängd i municipalsamhäl-
lena, såsom t. ex. i köpingarna, men i en i årgången 1903 af 
Statistisk Tidskrift intagen uppsats (»Folkmängden i Sveriges 
köpingsliknande samhällen enligt folkräkningen år 1900»), till 
hvilken härmed hänvisas för närmare detaljer, är ett försök 
gjordt att åtminstone tillnärmelsevis angifva folkmängden såväl 
för municipalsamhällena som för öfriga köpingslika platser å 
landsbygden. Enligt denna beräkning skulle sammanlagda folk
mängden, vid 1900 års slut i de då befintliga 108 municipal
samhällena hafva utgjort 158,129. Efter storleken grupperade 
sig samhällena så, att 57 hade hvartdera mindre än 1,000 in
vånare, 27 hade 1,000-2,000 invånare och 24 öfver 2,000 
invånare. Det minsta municipalsamhället var Hasselösund (i 
Göteborgs och Bohus län) med 169 invånare: de största åter 
voro Lundby1) (i Göteborgs och Bohus län) med 9,730, Nyfors 
(i Södermanlands län) med 5,837, Trollhättan ¹) (i Älfsborgs län) 
med 5,803 och Limhamn (i Malmöhus län) med 5,304 invånare. 

Förutom municipalsamhällena funnos å landsbygden åtskil
liga andra orter — bruk, sågverk, järnvägsstationer m. fl, — 

¹) LnEtSbj och Trollhättan omfattade hvartdera sin kommun i dess helhet. 
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med större sammanträngd befolkning. Af dessa orter hade 52 
hvardera 1,000—2,000 invånare och 10 mer än 2,000 invånare. 
De största voro Sandviken (i Gäfleborgs län) med 6,074 och 
Malmberget (i Norrbottens län) med 5,320 invånare. Såväl 
bland municipalsamhällena som bland öfriga köpingslika platser 
finnas alltså orter, för hvilka i fråga om folkmängd hvar och en 
af köpingarna och mer än halfva antalet af rikets städer måste 
stå tillbaka. 

C) Areal och folkmängd i Landstings och Hushållnings
sällskaps områden. 

[Tab. 3.] 

Enligt § 1 i nådiga förordningen om Landsting den 21 
mars 1862 med ändring af den 31 dec. 1894 skall i hvarje län 
finnas ett landsting, dock att detta stadgande icke äger sin 
tillämpning å stad, som har en folkmängd af minst en etthundra-
femtiondedel af rikets hela invånareantal eller å stad, som ut-
trädt ur landsting och hvars invånareantal ej minskats under 

' det, som berättigat staden till utträde. 1 följd häraf skulle i 
riket finnas tjugufyra landsting, ett för hvart län, men då jäm
likt nådiga förordningens § 63 Kalmar län blifvit genom Kungl. 
bref den 30 dec. 1864 fördeladt i tvenne landstingsområden, 
finnas i riket 25 landsting, omfattande hvartdera ett helt län 
(landsbygd och städer), utom i Kalmar län, där två landsting 
finnas, och utom i Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus 
samt Gäfleborgs län, där städer med så stor folkmängd, som i 
förordningens § 1 angifves, äro frånskilda landstingsområdena, i 
följd hvaraf dessa fyra län, hvart för sig, hafva större areal och 
folkmängd an motsvarande landstingsområden. 

De städer, som icke deltaga i landsting, äro fem, nämligen 
Stockholm, Norrköping, Malmö, Göteborg och Gäfle. 

Hushållningssällskapen, hvilka tid efter annan hvart för 
sig erhållit sina stadgar af Kungl Maj:t fastställda, äro till an
talet 26, omfattande hvartdera sällskapet ett län (landsbygd 
och städer), med undantag af att Kalmar län och Älfsborgs län 
äro delade i tvenne hushållningssällskap, det förra länet genom 
Kungl. bref den 23 april och den 15 oktober 1858 samt det 
senare genom Kungl. bref den 1 oktober 1844, allt på satt de 
till tab. 3 här fogade anmärkningarna närmare utvisa. Såsom 
ofvan är nämndt, är Kalmar län äfven fördeladt i tvenne lands
tingsområden, men dessa sammanfalla ej med motsvarande hus
hållningssällskaps områden, i det att Aspelands härad hör till 
Norra landstinget men till Södra hushållningsällskapet (jfr anm. 
2 å sid. 75). För öfrigt kan erinras att Älfsborgs län, som är 
fördeladt i tvenne hushållningssällskap, utgör blott ett landsting, 
i följd hvaraf hushållningssällskapen äro till antalet 1 mera än 
landstingen. 

Stockholms stad tillhör icke något hushållningssällskap, dock 
kunna enligt stadgarna för Stockholms lans hushållningssällskap 
i Stockholm boende personer väljas till ledamöter af nämnda 
sällskap. 

D) Större öars areal och folkmängd samt folkmängds-
tåthet. 

[Tab. 4.] 

Uti den i 1876 års årgång af Statistisk tidskrift intagna 
redogörelsen om Sveriges areal, beräknad af Generalstabens topo
grafiska afdelning, är skillnad gjord ej allenast mellan fastland 
och vatten, utan äro äfven öar, holmar och skär särskildt be
räknade, dock endast de som äro belägna i hafvet och i de fyra 
s. k. stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren), 
hvaremot öar och holmar uti de mindre insjöarna inräknades i 
fasta landets areal. Enligt dessa beräkningar utgör arealen för 
samtliga öar och holmar: 

Någon beräkning af den folkmängd, som bebor alla dessa 
öar och holmar, har däremot veterligen aldrig blifvit gjord och 
skulle för öfrigt mota synnerligen stora svårigheter, om man skulle 
taga hvarje äfven den minsta holme med i beräkningen. Pro
blemet blifver något lättare, om man fäster sig vid endast de 
större öarna. Likasom i 1890 års berättelse meddelas här, i 
tab. 4, uppgift å areal, folkmängd och folkmängdståthet för så
dana öar, som hafva en areal af minst 20 kvadratkilometer. 
Det bör framhållas, att en af de öar, som äro upptagna i tab., 
4 af 1890 års berättelse, nämligen Fogdö i Mälaren, här ute
slutits, emedan den såsom numera sammanhängande med fast
landet bör anses som halfö och icke som ö. 

Enligt tabellen blifva för de där upptagna större öarna 
jämte tillhörande småöar areal- och folkmängdstalen år 1900 
följande: 

Jämföras dessa större öars arealer med motsvarande arealtal 
för samtliga öar, befinnes det, att de större öarna i Östersjön 
med Ålands haf och Bottniska viken omfatta en yta om nära 
87 •/, af samtliga öar, holmar och skär i dessa haf, hvilket 
procenttal motsvaras af 78 % i fråga om öarna i Öresund och 
Kattegatt samt af 74 % beträffande Vänerns, Vätterns, Mälarens 
och Hjälmarens öar. Öfver hufvud taget synas alla öar, som 
äro större äu 20 kvkui., i anseende till ytvidden utgöra vid 
pass 84 i. af samtliga till Sverige hörande öar, holmar och skär, 
såväl de som finnas i vara omgifvande haf som i vara större 
innanvatten. 

De stora öarnas samfällda areal (7,442-13 kvkm.) utgör af 
hela rikets Sandareal (411,011-93 kvkm.) 1-8 % Dessa öar be
boddes å r 1900 af 185,947 människor, motsvarande 3.6 % af 
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rikets folkmängd. Häraf torde man dock ej få draga den slut-

satsen, att öarna voro i allmänhet —- eller 2 gånger så tätt 
1.8 

bebyggda som riket i öfrigt, enär i riksarealen ingå Norrlands 
vidsträckta obygder, hvartill öarna icke hafva någonting mot
svarande. Jämför man däremot de i kol. 5 af tab. 4 angifna 
folkmängdstätheterna för hvarje särskild ö med de i ko!. 7 af 
tab. 1 för närliggande socknar å fastlandet beräknade täthets
talen, skall man i det stora hela finna ganska nära öfverens
stämmande förhållanden,, måhända dock med en ringa öfvervikt 
för öarna. 

Sveriges största 8, Gottland, hyser 1 stad och 91 socknar 
eller, om Fårö äfven inräknas, 92 socknar. Öland, som kommer 
i storlek därnäst, har ock 1 stad samt 33 socknar. Den till 
storleken tredje i ordningen är Orust, som omfattar 8 socknar 
jämte 3 kapell. "Värmdö, Hisingen, Tjörn och Väddö komma 
härnäst, hvarom likasom om öfriga stora öar tab, 4 lämnar 
närmare upplysningar. 

E) Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift. 

[Tab. 5.] 

Efter den redogörelse, som i tab. 1 är lämnad länsvis för 
hvarje särskild sockens eller församlings areal och folkmängd, 
äro församlingarna i tab. 5 sammanförda stiftsvis på grund af 
indelningen i pastorat och kontrakt, med angifvande af deras 
storlek i omfång och invånareantal. 

Öfver antalet församlingar i hvarje stift meddelar nedan
stående tab. G upplysning, hvarmed kan jämföras den i tab. A 
länsvis gjorda klassifikationen, hvilken dessutom fördelar för
samlingarna efter folkmängdsbeloppet. Beträffande pastoraten och 
kontrakten lämnas i tab. II och tab. I likartade grupperingar 
stiftsvis, hvarvid erinras, att tab. 5 äfven innehåller material 
för en motsvarande klassifikation efter ytinnehållet. 

I tab. H är pastoratens antal hopsummeradt till att år 1900 
hafva utgjort ett antal af 1,390. Detta antal kan dock utfalla 
olika efter olika beräkningsgrunder, om man nämligen afser ute
slutande ett visst territorium eller jämväl en af territoriet mera 
oberoende pastoralvård. Såsom pastorat hafva i tabellen räknats 
ej blott de territoriella, utan ock de garnisons- och andra för
samlingar, hvilkas pastoralvård besörjes af egna prästmän. En 
på lika satt utförd räkning af pastoratens antal år 1890 gaf 
summan 1,379, och har sålunda antalet under tioårsperioden 
1891—1900 ökats med 11. 

Denna ökning betingas däraf, att såsom nya pastorat till
kommit: i Strängnäs stift Nacka; i Växjö stift Västra Torsås 
(jämte Härlunda) och K. Andra Göta Artilleriregementes för
samling; i Lunds stift Glumslöf, hvaremot Hälsingborgs garni
sonsförsamling indragits; i Härnösands stift Högsjö, K. Norr
lands Trängbataljons församling, Älfsby, Alnö, Timrå, Attmar, 
Östersunds garnisonsförsamling; i Stockholms stad: K. Andra 
Svea Artilleriregementes församling. 

Efter år 1900 hafva, såsom de till tab. 5 för hvarje stift 
fogade anmärkningarna närmare utvisa, flera nya pastorat till
kommit, hvarjämte beslut fattats om bildande af ytterligare 

andra; verkställigheten beror enligt regel af de nuvarande präst
männens afgång från sina befattningar. 

Fördelas rikets folkmängd på de 1,390 pastoraten, skulle 
öfver hufvud taget på hvart och ett falla ett invånareantal af 

Tab . G. Antal församlingar, stiftsvis år 1900. 

Anm. Såsom församlingar äro här räknade desamma, som i tab. A äro 
grupperade enligt tab. 1, hvarvid dock erinras, att här i tab. G äro kapell- och 
brnks- samt garnisonsförsamlingar ej inräknade nti antalet af vederbörande lands-
eller stadsförsamlingar såsom i tab. A. — Om främmande trosbekännares försam
lingar jfr tab. 6. 

Tab. H. Antal pastorat, fördelade efter folkmängden år 1900. 

¹) Ej inräknade: Vadstena hospitalsförsamling (Linköpings stift); Malmö 
hospitalsförsamling (Lunds stift); Danviks hospital, Borgerskapets ankhus, Sabbats-
bergs ålderdomshem (Stockholms stad). 
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3,695, men vida mer än hälften af pastoraten hafva en folk
mängd, som understiger 3,000. Bortsedt från den såsom eget 
pastorat räknade Norrlands Trängbataljons församling (med 162 
medlemmar) är Atlingbo pastorat å Gottland det minsta i riket, 
med ett medlemsantal år 1900 af blott 216. Så mycket folk-
rikare äro vissa stadspastorat. Främst bland dessa står Hedvig 
Eleonora församlings pastorat i Stockholm med 59,698 medlem
mar, eller flere än hela Visby stift. Därefter följa Adolf Fred> 
riks församlings pastorat med 48,084, Katarina församlings 
pastorat med 44,762 och Maria Magdalena församlings pastorat 
med 38,508 medlemmar, alla dessa pastorat i Stockholm; vidare 
Göteborgs domkyrkoförsamlings pastorat med 36,100 och Mast-
huggsförsamligens i samma stad pastorat med 34,155 medlemmar-
Skellefteå pastorat, som omfattade rikets största landsförsam
ling jämte en af de mindre bland dess städer, räknade 21,033 
personer. Det största bland de helt och hållet å landsbygden 
belägna pastoraten var Eksbärads i Karlstads stift, med 20,335 
medlemmar, men detta pastorat blef redan år 1901 deladt i 
tvenne. Närmast i folkmängd kom Stora Tana pastorat i Västerås 
stift, med 17,692 invånare. 

Antalet kontrakt har under tioårsperioden ökats med tre, i 
det att de .förutvarande Hälsinglands Norra kontrakt, Ångerman
lands Västra kontrakt och Medelpads kontrakt blifvit delade 
hvart och ett i tvenne. Antalet kontrakt eller prosterier har 
därigenom kommit att utgöra 186. 

Från- 1904 års ingång är från Härnösands stift utbrutet 
Luleå stift, omfattande församlingarna i Västerbottens och Norr
bottens län. Därvid flyttades Nordmalings och Bjurholms försam
lingar från Ångermanlands Nordöstra kontrakt till Västerbottens 
Första kontrakt. Sedermera bar en fullständig reglering af kon
trakten i det nya stiftet kommit till stånd. 

Antalet stift, som ännu år 1900 oförändradt var 12, utgör 
således i närvarande stund 13, men är det bestämdt, att då 

Tab. I . Antal kontrakt, fördelade efter folkmängden år 1900. 

någon af de nuvarande innehafvarne af biskopsämbetena i Växjö 
och Kalmar stift från sin befattning afgår, det stiftsområde, som 
den afgångne innehaft, skall tilläggas det andra stiftet, som där
efter skall bara benämningen Växjö stift och hafva biskopssäte 
i Växjö. Genom denna åtgärd komma stiften att åter nedbringas 
till det häfdvunna tolftalet. 

Den oregelbundenheten i den kyrkliga indelningen inom 
Lunds stift, där kontrakten i allmänhet sammanfallit med hära-
dena, att moder- och annexförsamlingar räknats till olika kon
trakt, var vid 1900 års slut upphäfd så när som på ett undan
tag, Fågeltofta, som först år 1904 öfverflyttades till Fars kon
trakt, dit moderförsamlingen Löfvestad hör. Däremot kvarstår 
ännu det missförhållandet, att i riket förefinnas två pastorat, så 
beskaffade, att pastor lyder under två biskopar, nämligen Hishults 
och Fagerhults pastorat, hvaraf moderförsamlingen tillhör Göte
borgs stift och annexförsamlingen Lunds stift, samt Amnehärads 
och Södra Rada pastorat, med den förra församlingen tillydande 
Skara stift och den senare Karlstads stift. 

Såsom af tab. I framgår, där kontrakten äro klassificerade 
efter folkmängdens storlek, hade 1 kontrakt (Hagunda kontrakt 
i ärkestiftet) mindre än 5,000, men däremot 10 kontrakt mera 
än 50,000 invånare. Bland dessa senare kontrakt ställer sig 
Göteborgs domprostens Södra kontrakt allra främst med den 
synnerligen höga folkmängdssiffran 173,630; därnäst kommo Oxie 
kontrakt i Lunds stift med 85,287 och Västerbottens Andra 
kontrakt med 82,509 invånare. Medelfolkmängden för ett kon
trakt i allmänhet utgjorde 27,615. 

Uti de till tab. 5 fogade anmärkningarna lämnas upplys
ningar om bland annat, huruvida församlingarna begagna kyrka 
gemensamt med annan församling. 

F) Främmande trosbekännare jämte odöpta namngifna 
barn. 

[Tab. 5 och tab. 6.] 

I nådiga förordningen den 31 oktober 1873 angående främ
mande trosbekännare och deras religionsöfning föreskrifves, bland 
annat, att främmande trosbekännare skola, där Konungen för viss 
församling ej annorlunda förordnar, för anteckning öfver deras 
borgerliga förhållanden, särskildt upptagas i kyrkoboken för den 
till svenska kyrkan hörande församling, inom hvars område de 
äro boende. Denna föreskrift har bekräftats genom den nu 
gällande förordningen (af den 6 augusti 1894) angående kyrko
böckers förande, där det i § 2 heter: »Alla, som inom försam
lingen bo och hafva sitt hemvist, skola, om de tillhöra svenska 
kyrkan, kyrkoskrifoas i församlingsboken samt, om de ej tillhöra 
svenska kyrkan, antecknas i den särskilda afdelning af nämnda 
bok, hvilken är afsedd för främmande trosbekännare.> I samma 
förordnings § 8 föreskrifves vidare, att främmande trosbekännare, 
tillhörande församling utan ratt till egen kyrkobokföring, eller 
sådana trosbekännare, tillhörande församling med dylik ratt, 
hvilka icke bo och vistas inom stad elier pastorat, där försam
lingen finnes bildad, och som alltså jämlikt förordningens § 2 
skola upptagas i särskild afdelning af församlingsboken, skola 
då denna bok föres efter bostad, till namn, yrke och födelseår 
antecknas under vederbörlig bostad i församlingsbokens hufvud-
afdelning, med hänvisning för enhvar Ull den sida, där de fall-
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ständigare anteckningarna om honom återfinnasi Då församlings
bok föres oberoende af bostad, göras motsvarande anteckningar 
i fastighetslängden. 

Af främmande församlingar med egen kyrkobokföring funnos 
vid 1900 års slut endast 12, hvaraf 4 romersk-katolska och 8 
mosaiska. Det är således i svenska kyrkans försarolingsböcker 
man har att söka det öfvervägande flertalet af främmande tros-
bekännare, nämligen a) alla medlemmar af andra främmande 
bekännelser än den romersk-katolska och den mosaiska; b) de 
romersk-katolska och mosaiska trosbekännare, hvilka äro bosatta 
å andra orter, än där resp. församlingar med egen kyrkobok
föring finnas bildade, samt slutligen c) utländska mosaiska tros
bekännare i Stockholm och Göteborg, hvilka icke tillhöra de 
därstädes bildade mosaiska församlingarna. 

Ar 1890 npptogos såsom församlingar med ratt till egen 
kyrkobokföring en baptistförsamling i Våmhus, Kopparbergs länf 

samt en fransk-reformert, en engelsk-episkopal och en grekisk
katolsk församling i Stockholm, men denna rättighet är, hvad 
baptistförsamlingen angår, afskaffad genom-nådig resolution den 
9 okt. 1891 och för de andra församlingarna genom den nya 
förordningen angående kyrkoböckers förande. 

Bortsedt från församlingarna med egen kyrkobokföring, 
grunda sig folkräkningens uppgifter om främmande trosbekännare 
på anteckningar i församlingsboksutdragen från svenska kyrkans 
församlingar eller, hvad Stockholm beträffar, i utdragen ur rote
listorna. Emellertid lider det knappast något tvifvel, att dessa 
anteckningar äro ganska ofullständiga. Till att börja med må 
i förbigående anmärkas, att församlingsboksutdragen så godt 
som aldrig meddela upplysning om personers anslutning till 
sådana trossamfund som Svenska missionsförbundet (de s. k. 
waldenströmarne) och Frälsningsarmén, hvilkas medlemmar nomi
nellt kvarstå i svenska kyrkan. Men äfven beträffande andra slag 
af dissenters är det tydligt, att församlingsboksutdragen på långt 
när icke angifva alla, som slutit sig till vederbörande trossam
fund — i vissa församlingars böcker synas såsom främmande 
trosbekännare vara antecknade endast sådana, som lagligen ut-
trädt ur svenska kyrkan, under det i andra församlingar vid 
motsvarande anteckningar en långt större utsträckning tydligen 
är gjord. Några försök från Statistiska Centralbyråns sida att 
genom skriftväxling med vederbörande kontraktsprostar och 
pastorsämbeten få vissa församlingsboksutdrag, som efter all 
sannolikhet voro mycket ofullständiga i nämnda hänseende, be-
hörigen kompletterade, hafva ej ledt till något resultat. Under 
sådana förhållanden blifva de här meddelade talen för främmande 
trosbekännare icke med hvarandra fullt jämförliga, och i allmän
het torde de få anses som endast minima; men i vissa fall långt 
understigande verkliga förhållandet. Exempelvis kan nämnas, 
att metodistsamfundet uppgifver antalet af sina medlemmar år 
1900 till 15,691, och baptisterna skola vid 1901 års ingång 
hafva utgjort 41,101. Skola folkräkningarna framdeles kunna 
lämna uppgift å verkliga antalet dissenters, synes det alldeles 
nödvändigt, att Statistiska Centralbyrån sättes i stånd att från 
annat hall inhämta upplysningar, hvarmed församlingsboksut-
dragens anteckningar kunna kontrolleras. 

I likhet med hvad som förut skett, hafva till främmande 
trosbekännare här räknats äfven namngifna odöpta ham (under 
15 år) samt äldre personer, om hvilka finnes antecknadt, att de 
äro odöpta eller ej konfirmerade. Af de odöpta barnen borde 

antagligen ett stort antal rätteligen hänföras till baptister, men 
då deras ställning till de främmande trossamfunden ej kunnat 
med tillräcklig noggrannhet bedömas af församlingsboksutdragen, 
hafva de här i tabellerna blifvit upptagna särskildt för sig. 

Uti tab. 5 redovisas (i kol. 4—7), på samma satt som skett 
vid 1890 års folkräkning, för det i hela folkmängden för hvarje 
pastorat inräknade antalet af främmande trosbekännare, hvarvid 
dock af utrymmesskäl endast metodister, baptister och odöpta 
barn specificerats, medan alla de öfriga, under rubriken »Andra», 
tillagts i en summa. Den närmare specifikationen af samtliga 
dessa i församlingsboksutdragen upptagna främmande trosbekän
nare meddelas stiftsvis i tab. G under afd. b), medan afd. a) af 
samma tabell redogör för dem, som äro skrifna i församlingar 
med egen kyrkobokföring. Hela det kända antalet främmande 
trosförvanter redovisas länsvis i samma tab. G under afd. c). 

De legaliserade församlingarna af främmande trosbekännare 
voro vid utgången af år 1900 följande: 

a) 85 meiodist-epi8hopal-ïors&m\\ïiga.r, af hvilka 38 blifvit 
af staten erkända under åren 187G—1880, 31 under åren 1881 
—1890 och IG under åren 1891—1900, hvarjämte ytterligare 10 
sådana församlingar blifvit efter år 1900 erkända, så att för 
närvarande (i slutet af år 1905) skulle i rikets olika delar 
finnas icke mindre än 95 metodist-episkopalforsamlingar, såframt 
icke någon af dem upphört. Ät ingen af dessa församlingar 
har tillstånd meddelats att föra kyrkoböcker, men de vid för
samlingarna anställda ordinerade predikanter må med laga verkan 
förrätta vigsel. . -

b) 2 Nya kyrkans församlingar, eller bekännare af Svedon-
borgska läran, bada i Stockholm, erkända år 1885 och år 1887, 
men utan egen kyrkobokföring; deras prästerskap har år 1892 
och år 1893 erhållit tillstånd att med laga verkan förrätta 
vigsel. 

c) 1 fransk-reformert församling i Stockholm, som år 1895 
erhållit rättighet, för sitt prästerskap att förrätta vigsel med 
laga verkan. Församlingen, hvilken är äldre än nu gällande 
förordning om främmande trosbekännare, ansågs förr hafva 
kyrkobokföringsrätt, men är, såsom ofvan nämnts, denua ratt nu 
upphäfd. 

d) 2 engelsk-episkopala eller anglikanska församlingar, den 
ena i Stockholm, den andra i Göteborg; deras medlemmar upp
tagas numera i statskyrkans kyrkoböcker. Åt deras prästerskap 
har beviljats rättighet att med laga verkan förrätta vigsel, en 
rättighet som genom nådigt bref den 19 maj 1899 utsträcktes 
till anglikanska kyrkans prästerskap i allmänhet. 

e) 2 katolsk-apostoliska eller irvingianska församlingar, den 
ena i Stockholm, erkänd år 1877, och den andra i Norrköping, 
erkänd år 1883, bada utan ratt till egen kyrkobokföring och 
utan ratt för deras prästerskap att förrätta vigsel. 

f) 4 romersk-katolska församlingar, nämligen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Gäfle; alla hafva numera ratt till egen 
kyrkobokföring. Genom nådig resolution den 25 januari 1895 
har romersk-katolska kyrkans prästerskap förklarats berättigadt 
att förrätta vigsel med laga verkan. 

g) 1 grekisk-katolsk (ortodox) församling i Stockholm, utan 
erkänd ratt till egen kyrkobokföring. 

h) 8 mosaiska församlingar, nämligen en i hvardera af stä
derna Stockholm, Norrköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Karls
krona, Malmö och Göteborg. Församlingen i Växjö upprättades 
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år 1897; dessförinnan räknades de därstädes bosatta mosaiska 
trosbekännarne till Kalmar mosaiska församling. Alla dessa 
forsamlingar hafva kyrkoskrifhingsrätt och fora egna kyrkoböcker, 
i tillämpliga delar lika med statskyrkans. — Ytterligare tvenne 
mosaiska församlingar, i Sundsvall och i Halmstad, hafva blifvit 
af staten erkända, men desamma kunde först år 1903 anses som 
färdigbildade, och församlingen i Halmstad upphör ånyo med 1905 
års utgång. 

Någon lagligen erkänd baptistförsamling finnes numera icke 
i riket, sedan baptistförsamlingen i Våmhus upphört. Detta 
förhållande torde ej vara utan inflytande på beskaffenheten af 
de uppgifter om baptisterna, som folkräkningsmateriaiet inne
håller; efter all sannolikhet äro nämligen anteckningarna om 
baptisterna i särskildt hög grad ofullständiga, hvilket ofta torde 
befo därpå, att vederbörande pastorsämbete saknar kännedom om, 
huruvida en person verkligen tillhör baptistiskt samfund eller icke. 

Såsom af ofvanstående öfversikt framgår, utgöra de försam
lingar af främmande trosbekännare, som hafva egen kyrkobok
föring, endast en ringa del af hela antalet legaliserade försam
lingar, hvilka för närvarande (i slutet af år 1905) skulle uppgå 
till 117, såvida nämligen alla de, som blifvit af staten erkända, 
fortfarande äga bestånd, hvarom dock upplysning saknas. 

Utom dem, som bekänna sig till lärorna inom de nu sär
skildt nämnda församlingarna, finnas många, som hylla andra 
separatistiska meningar anda till fullständig religionslöshet, hvar
om allt tab. 6 med därtill fogade anmärkningar lämnar närmare 
upplysningar, för såvidt dessa kunnat ur folkräkningsmateriaiet 
insamlas. 

En jämförelse för åren 1880, 1890 och 1900 mellan hela 
det uppgifna antalet främmande trosbekännare med häribiand 

Tab. K. Uppgifna antalet främmande troshehännare åren 1880, 
1890 och 1900. 

inräknade odöpta namngifva barn. (under 15 år) och äldre odöpta 
samt ej konfirmerade framlägges i tab. K. Därvid torde böra 
anmärkas, att de vid 1890 års folkräkning anträffade adventister, 
hvilka i berättelsen för år 1890 sammanräknats med baptisterna, 
här äro upptagna särskildt, samt att bland de 988 separatisterna 
år 1890 äro inräknade 287 personer, som tillhörde Frälsnings
armén. 

Under de 20 år, som tabellen omfattar, har såsom synes 
söndringen från statskyrkan allt mer ökats, men har likväl slut
summan 63,649 år 1900 icke kommit längre än att omfatta 
1-24 •/. af hela rikets folkmängd, hvadan, äfven om man måste 
antaga, att siffran är för låg, det öfvervägande flertalet af svenska 
folket fortfarande tillhör svenska kyrkan. Af hela antalet främ
mande trosbekännare äro endast 6.4 •/, kyrkoskrifna i egna för
samlingars böcker och återstående 93-6 % upptagna i stats
kyrkans. Efter könet räknadt fördela sig bekännarne af främ
mande lära i ungefär samma proportion som rikets inbyggare 
öfver hufvud, således med någon öfvervikt för kvinnkönet. 

I betraktande af den osäkerhet, som vidlåder siffrorna, äro 
undersökningar rörande de särskilda denominationernas tillväxt 
eller minskning af foga värde; åtminstone gäller detta de prote
stantiska sekterna. Något större tillförlitlighet torde niau kuuna 
tillskrifva uppgifterna rörande så skarpt begränsade trossamfund 
som de romersk-katolska och mosaiska. Bada dessa samfund 
visa under den sist gångna tioårsperioden eu stark ökning, for 
de mosaiska trosbekännarne uppgående till 15 % och för de 
romersk-katolska anda till 71 %. Anmärkningsvärd är äfven den 
betydliga ökningen af äldre odöpte. Helt säkert har deras antal 
i verkligheten tillväxt starkt, men i någon mån torde ökningen 
få tillskrifvas större noggrannhet i uppgifterna, beroende på en 
särskild anvisning i det vid sista folkräkningeu begagnade formu
läret, att orden »icke döpt» skulle i vederbörande fall antecknas 
i kol. 1 af församlingsboksutdraget. Enligt 1890 års formulär 
meddelades motsvarande upplysning i samma kolumn som an
teckning om främmande religion och torde i åtskilliga fall hafva 
blifvit uteglömd. 

Nu liksom år 1890 har ett försök gjorts att erhålla känne
dom om befintliga antalet af dem, som lagligen utträdt ur 
svenska kyrkan. Dessa, hvilka äro inräknade i hela antalet 
främmande trosbekännare, uppgifvas i försaralingsboksutdragen 
till 4,442 personer (mot 4,277 år 1890). Antagligen är dock 
äfven denna siffra för låg. För ^vidare detaljer hänvisas till 
kol. 53—76 af tab. 6. 

G) Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis. 
[Tab. 7.] 

Med 12 stift och 24 län, i bada fallen Stockholms stad ej 
inräknad, skulle vid en jämn fördelning hvarje stift omfatta 
tvenne län, men i själfva verket ställa sig förhållandena mycket 
olika. Sålunda upptager Kalmar stift endast en del af ett enda 
län, Visby stift motsvarar jämnt ett län, Växjö stift omfattar 
ett helt län och större delen af ett annat län, hvaremot Skara, 
Västerås, Lunds och Karlstads stift upptaga hvartdera tre län, 
antingen helt och hållet eller delvis, under det att Uppsala, 
Linköpings och Göteborgs stift på samma satt upptaga fyra län 
eller delar däraf, och Strängnäs stift sträcker sig genom fem 
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län. Härnösands stift, i den utsträckning det hade år 1900, 
omfattade fyra län och en liten sockendel af ett femte. Tab. 7 
upplyser närmare om, huru länen fördela sig å stiften. 

Till omfånget var Härnösands stift afgjordt det största, 
ined 241,380 kvkm. Efter delningen af detta stift är Luleå 
stift, med 164,875 kvkm., det största, och därnäst det nu
varande Härnösands stift med 76,505 kvkm. I tredje rummet 
kommer Västerås stift med 38,809 kvkm. Efter folkmängden 
räknadt stod Lunds stift främst med 774,168 invånare. Såväl till 
areal (3,160 kvkm.) som till invånareantal (52,781) var Visby 
stift det minsta af alla. 

H) Register 

öfver samtliga i denna underdåniga redogörelse omförmälda admi
nistrativa, judiciella och kommunala samt ecklesiastika indelningar 
är slutligen till redogörelsen fogadt, hvarigenom denna kan tjäna 
till uppslagsbok uti ifrågavarande hänseenden. 

För de under tryckningens fortgång verkställda och till 
Statistiska Centralbyråns kännedom komna förändringar i, rikets 
indelningar m. ni. redogöres uti ett före berättelsen intaget 
tillägg. 

Stockholm den 18 december 1905. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

e. f. 

E. Arosenius. 
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Tab. 1. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet i socknar och städer, äfvensom i härad, 
länsmansdistrikt och fögderier samt i tingslag och domsagor år 1900. 

1) Stockholms stad. 



2 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — a) Stockholms län. 



3 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 2) Stockholms län. 



4 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 2) Stockholms län. 



5 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 3) Uppsala län. 



6 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900.— 3) Uppsala län. 



7 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 4) Södermanlands län. 



8 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. - 4) Södermanlands län. 



9 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 4) Södermanlands län. 



10 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 5) Östergötlands län. 



11 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 5) Östergötlands län. 



12 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 5) Östergötlands län. 



13 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 5) Östergötlands län. 



14 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. - 5) Östergötlands län. 



15 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 5) Östergötlands län. 



16 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 6) Jönköpings län. 



17 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 6) Jönköpings län. 



18 Tab. 1. (Forts) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 6) Jönköpings län. 



19 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. år 1900. — 7) Kronobergs län. 



20 Tab. 1. (Forts.) Areal,och folkmängd m. m. år l900. - 7) Kronobergs län. 



21 Tab. 1 (Forts.) Areal och folkmängd m. m. år 1900. — 8) Kalmar län. 



22 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. år 1900. - 8) Kalmar län. 



23 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 8) Kalmar län. 



24 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900.- 9) Gottlands län. 



25 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 9) Gottlands län. 



26 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 10) Blekinge län. 



27 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 10) Blekinge län. 



28 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900.—11) Kristianstads län. 



29 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 11) Kristianstads län. 



30 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 11) Kristianstads län. 



31 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 12) Malmöhus län. 



32 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 12) Malmöhus län. 



33-Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 12) Malmöhus län. 



34 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 12) Malmöhus län. 



35 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 12) Malmöhus län. 



36 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 13) Hallands län. 



37 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 13) Hallands län. 



38 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. —14) Göteborgs och Bohus län. 



39 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 14 Göteborgs och Bohus län. 



40 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 14) Göteborgs och Bohus län. 



41 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 15) Älfsborgs län. 



42 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 15) Älfsborgs län. 



43 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 15) Älfsborgs län. 



44 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900.— 15) Älfsborgs län. 



45 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. —16) Skaraborgs län. 



46 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 16) Skaraborgs län. 



47 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 16) Skaraborgs län. 



48 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 16) Skaraborgs län. 



49 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 16) Skaraborgs län. 



50 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 17) Värmlands län. 



51 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 17) Värmlands län. 



52 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 17) Värmlands län. 



53 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 18) Örebro län. 



54 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 18) Örebro län. 



55 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 18) Örebro län. 



56 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 19) Västmanlands län. 



57 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 19) Västmanlands län. 



58 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 20) Kopparbergs län. 



59 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 20) Kopparbergs län. 



60 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 20) Kopparbergs län. 



61 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 20) Kopparbergs län. 



62 Tab. 1. (Forts.). Areal och folkmängdm. m. 1900. — 21) Gäfleborgs län. 



63 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 21) Gäfleborgs län. 



64 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900.— 2l) Gäfleborgs län. 



65 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 22) Västernorrlands län. 



66 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 22) Västernorrlands län. 



67 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 23) Jämtlands län, 



68 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 23) Jämtlands län. 



69 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 23) Jämtlands län. 



70 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 24) Västerbottens län. 



71 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 24) Västerbottens län. 



72 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. -25) Norrbottens län. 



73 Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1900. — 25) Norrbottens län. 
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Tab. 2. Areal och folkmängd jämte folkmängdstäthet år 1900. Sammandrag länsvis. 



75 

Tab. 3. Areal och folkmängd i Landstings och Hushållningssällskaps områden år 1900. 



76 

Tab. 4. Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år 1900.¹) 



77 Tab. 4. (Forts.) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år 1900. 



78 

Tab. 5. Areal och folkmängd, äfvensom antalet uti församlingsböckerna antecknade främmande 
trosbekännare jämte odöpta barn, i pastorat, kontrakt och stift, den 31 dec. 1900. 



79 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 1) Uppsala ärkestift. 



80 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 2) Linköpings stift. 



81 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 2) Linköpings stift. 



82 Tab. 5. (Förts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 2) Linköpings stift. 



83 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 3) Skara stift. 



84 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 3) Skara stift. 



85 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 3) Skara stift. 



86 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 4) Strängnäs stift. 



87 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 4) Strängnäs stift. 



88 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 5) Västerås stift. 



89 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 6) Västerås stift. 



90 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 6) Växjö stift. 



91 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 7) Lunds stift. 



92 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 7) Lunds stift. 



93 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 7) Lunds stift. 



94 Tab. 6. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 7) Lunds stift. 



95 Tab. 6. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 8) Göteborgs stift 



96 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 8) Göteborgs stift 



97 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 9) Kalmar stift. 



98 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 10) Karlstads stift. 



99 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 11) Härnösands stift. 



100 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 11) Härnösands stift. 



101 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 11) Härnösands stift. 



102 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 12) Visby stift. 



103 Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1900. — 13) Stockholms stad. 
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Tab. 6. Främmande trosbekännare jämte 



105 

odöpta namngifna barn ¹) år 1900. 



106. Tab. 6. (Forts.) Främmande trosbekännare jämte odöpta namngifna barn år 1900. 



107 Tab. 6. (Forts.) Främmande trosbekännare jämte odöpta namngifna barn år 1900. 



108 

Tab. 7. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis år 1900. 

¹) Af Lillhärdals kyrkosocken, eljest tillhörande Jämtlands län, räknas en liten del till Kopparbergs län. Arealen för denna del har ej kunnat särskildt bestämmas. 
²) Häri ingå ej de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren; jfr sid. 74. 
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Register öfver rikets administrativa, judiciella och kommunala samt ecklesiastika indelningar. 

Där ej orden län, stift, härad, tingslag, kontrakt eller dylikt finnig i registret till namnen lagda, menas alltid socknar, församlingar eller kommuner. 

Siffrorna hänvisa: 

i första sifferkolumnen, betecknad med »Adm.», till den administrativa, judiciella och kommunala indelningen (tab. 1—3); 

i andra sifferkolumnen, betecknad med »Eckl.», till den ecklesiastika indelningen (tab. 5 och 6). 

Vanliga siffror hänvisa till första spalten i tabellerna eller anmärkningarna och små (engelska) typer till andra spalten. 

Häraden och tingslagen, hvilka enligt registrets anvisning npptagas för hvarje län i tab. 1 nnder afdelningen A), förekomma äfven under D) och E) i samma tabell. 

Fögderier och länsmansdistrikt samt domsagor, hvilka i tab. 1 upptagas för hvarje län nnder afdelningarna D) och E), angifves särskildt i registret endast i de fall, 

då området har annat namn än det eller de i registret angifna härad eller tingslag, hvaraf området (fögderiet, linsmansdistriktet eller domsagan) bestar. Länsmansdistrikt, som 

bära namn efter socknar, angifvas icke heller särskildt, och likaledes icke tingslag, sammansatta af flera härad och efter dessa benämnda. 

Socknar eller länsdelar af socknar, som med sina delar förekomma på flera ställen inom samma län, npptagas här med hänvisning endast till det ställe, där socknen 

först namnes inom länet, ined erinran att de öfriga ställena angifvas genom de till hvarje sockendel fogade anmärkningarna. 



110 Bjurholm—Ed. 



111 Ed—Fängelser. 



112 Färed—Göteborg. 



113 Götene -Hålta. 



114. Hånger—Karlskyrka. 



115 Karlskyrka—Landvetter. 



116 Lane härad—Mariæ. 



117 Mariæ—Norrköping. 



118 Norrköpings kontrakt—Rimbo. 



119 Ringamåla—Skeppsmalen. 



120 Skerike—Sventorp. 



121 Svinhult—Trängbataljon. 



122 Trängkår — Viksala. 



123 Viksjö—Vstad. 



124 Vstad— Östra Fågelvik. 



125 Östra Gerum—Öxnevalla. 
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