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Tillägg.
Under tryckningen har följande kommit till Statistiska Centralbyråns
kännedom:
Sid. 8, anm. 15. Enligt K. bref d. 2 febr. 1894 skola de särskilda delarne
af ängen Rymningen införas i jordeboken för Fröslunda (eller Fröjeslunda) Bocken.
Sid. 8, anm. 24 o. 26. Förslag att i jordeboken öfverflytta hemmanet Kullviken till Jumkils socken och hemmanet L. Botandet till Bålinge socken, äfvensom
att till Ulleråkers härad förlägga den till Bälinge härad hörande delen af Jumkils
socken, blef af K. Maj:t d. 2 mars 1894 ej bifallet.
Sid. 8, anm. 27. Förslag att i allo förlägga delarne af forna häradsallmän¬
ningen till de socknar, dit delarne höra, blef af K. Maj:t d. 7 april 1893 ej
bifallet.
Sid. 8, anm. 28 (äfvensom texten sid. II och III). Enligt K. bref d. 2 mars
1894 skola vid 1895 års ingång från Harbo socken i allo öfverflyttad hemmanen
Håcksbo, Nolmyra och Näfverbo till Björklinge socken samt Risbo utjord till
Skuttunge socken och Bälinge härad, skolande oriktigheterna i afseende på mantalsskrifningen för Risbo utjord samt torplägenhet erna Gråmuren, Persbo och Kämpebo
undanrödjas, men deremot bifölls ej väckt förslag att förlägga hemmanet Vissbo
till Jumkils socken, i följd hvaraf Harbo kyrkosocken (men icke kommun) har
fortfarande en del (Vissbo) tillhörande Uppsala län och Bälinge härad.
Sid. 11, anm. 16. Förslag att öfverflytta de nämnda hemmanen och torpen
i kyrkligt hänseende och i jordeboken från Gåsinge till Dillnäs socken blef af
K. Maj:t d. 4 febr. 1892 ej bifallet. Hemmanen tillhöra i kommunalt hänseende
Gåsinge socken. Torpen å Heby egor upptagas ej vidare i jordeboken. Enligt
K. bref d. 6 april 1894 skall lägenheten Nyängen eller Ängstugan i jordeboken
öfverföras från Dillnäs till Gåsinge socken, dit den i kyrkligt och kommunalt hänseende redan förnt räknats.
Sid. 13 o. 14. Enligt K. bref d. 11 okt. 1893 skola med 1894 års ingång
utjorden Viby N:o 15, kallad Klockareflotten, och ängen Viby N:o 16 i allo öfverföras från Viby socken och Vifolka härad till Sjögestads socken och Valkebo härad
Sid. 16, anm. 19. Enligt K. bref d. 20 okt. 1893 skola med 1894 års ingång de till Kristbergs sockens Gullbergs-del äfven hörande ängen och notfisket
Bölnorp N:o 2 och torpet Öna, brakade under hemmanet Bölnorp (Björnorp) N:o 1,
samt utjorden Önshult öfverföras till Bobergs härad.
Sid. 16, anm. 20. Enligt K. bref d. 9 febr. 1894 skall från 1895 års ingång till Valkebo härad i jordeboken öfverföras den till Vifolka härad hörande
delen af Rappestads socken (bestående delen enligt jordeboken af hemmanen Herrestad N:is 1—6, hvartdera 1 mtl, och ängen Åsarp).
Sid. 13 (Hammarkinds härad), sid. 15 (Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga) samt sid. 17, anm. 43 o. 45. Förslag att de till Hammarkinds
härads tingslag hörande delarne af Gryts och S:t Anna socknar måtte förläggas
till Stegeborgs skärgårds tingslag, blefvo af K. Maj:t d. 27 okt. 1893 ej bifallna,
enär de båda tingslagen s. d. förenats till ett tingslag. Såsom valkretsar för
landstingsmannaval ega dock de gamla tingslagen ännu bestånd (jfr anm. 11 å
sid. 4). Deremot föreskrefs, att 1 mtl Strand skall i jordeboken öfverföras från
Ringarums till Gryts socken, hvarjemte S:t Anna skall i jordeboken upptagas såsom särskild socken, när den beslutade pastoratsdelningen trädt i verkställighet.

seende lydande del af utjorden Elgerum i Tryserums socken har ingått i skifte
med byns öfriga egor, utan att numera kunna å marken återfinnas. Förslag att i
allo öfverflytta denna del af utjorden till Ringarum blef af K. Maj:t d. 20 okt.
1893 ej bifallet.
Sid. 18, anm. 54. Enligt K. bref d. 9 febr. 1894 skall från 1895 års
början 1/4 mtl Fjällmåsen i jordeboken öfverföras från Östra Stenby socken och
Östkinds härad till Krokeks socken och Lösings härad samt räknas till Krokeks
kommun. Härigenom kommer Krokeks socken att hädanefter odelad tillhöra
Lösings härad, men få en del (Fjällmåsen) belägen inom Qvarsebo socken i
Östkinds härad.
Sid. 18, anm. 66. Förslag att till Häradshammars socken öfverflytta hemmanet Falketorp jemte lägenheter, blef af K. Maj:t d. 15 juni 1892 ej bifallet.
Rätta belägenheten synes ej vara till fullo utrönt.
Sid. 19, anm. 92, och sid. 23, anm. 12 (äfvensom texten sid. II och III).
Enligt K. bref d. 13 april 1894 skall från 1895 års början dels i kyrkligt och
kommunalt hänseende från Trehörna socken öfverföras till Linderås socken lägenheten Risabo eller Orretorp samt till Säby socken 1/16 mtl Boshem eller Bygget
N:o 1 och lägenhet N:o 2, 1/16 mtl Säfsjön N:o 1 och lägenhet N:o 2, 3/16 mtl
Skärpan N:o 1 och N:o 2, samt lägenheten Maskekärret eller Skärpan Na) 1, dels
i jordeboken öfverflyttas samtliga öfriga hemman och lägenheter af Trehörna kyrkosocken i Norra Vedbo härad och Jönköpings län till Trehörna socken i Lysings
härad och Östergötlands län, hvarefter Trehörna socken odelad tillhör endast sistnämnda län.
Sid. 19, anm. 102. Hemmanet 3/8 mtl Qvissberg, tillhörande i allo S:t Pers
socken och Aska härad, är beläget inom Vadstena stads område, hvaremot de till
staden i allo hörande jordlägenheterna Löterna ligga inom S:t Pers socken. De
staden likaledes tillhörande lägenheterna Qvissbergajorden N:is 1—6 samt Klosterjorden i Vadstena upptagas i jordeboken för S:t Pers socken och Aska härad.
Förslag att reglera dessa oregelbundenheter blef af K. Maj:t d. 17 febr. 1894 ej
bifallet. S:t Pers kyrkosocken är sålunda, oaktadt förnt verkstälda regleringar,
fortfarande delad på Dals härad (med största delen) och på Aska härad (med §
mtl Qvissberg).
Sid. 22, anm. 4, och sid. 56, anm. 39, samt sid. 63, anm. 43. Enligt K.
bref d. 20 april 1894 skola från 1895 års början öfverflyttas dels i kyrkligt och
kommunalt hänseende från Bottnaryds till Bjurbäcks socken inom Skaraborgs län
1 mtl Bönared, \ Gaståsen, { Grytered, 4 Kråmered, i Källekulla, ^ Snndsered
norra N:o 1 och 1 Sundscred Södergård N:o 2, dels i jordeboken till Bottnaryds
socken och Mo härad i Jönköpings län de nu till Skaraborgs län hörande g mtl
Mohemmet och J Oset samt 4 Tolabo N:o 1 eller Stora Tolabo, som efter öfverförningen betecknas med N:o 2, äfvensom hela den till Elfsborgs län hörande delen
af Bottnaryds socken, hvarefter denna socken tillhör endast Jönköpings län.
Sid. 28, andra spalten, kol. 2.
Oskarshamn skall vara 50, ej 59.
Sid. 30, aum. 32.
maj 1891.

Anmärkningen för Mosaiska församlingen i

Örsjö församling är att räkna såsom färdigbildad d. 1

Sid. 32, kol. 1 i tabellen. Står: Hallinge ting; läs: Hablinge ting.
Sid. 17, anm. 42 o. 45. Enligt K. bref d. 27 okt. 1893 skall med 1895
års ingång 1 mtl Lilla Näset öfverflyttad i kyrkligt och kommunalt hänseende
från Barrums socken samt i jordeboken från Mor/nia socken till S:t Anna socken.
Sid. 17, anm. 41, och sid. 29, anm. 3. En till Fallingebergs by i Ringarums socken hörande och till denna socken i kyrkligt men ej i kommunalt hän-

Sid. 32, anm. 1. Uppgifterna i anmärkningen om Visby landsförsamling
äro i vissa delar icke fnllt riktiga, såsom framgår af K. brefvet d. 2 febr. 1894,
hvari förordnas:
att holmen Skälsö med fiskeriet Skälsö, som förr räknats till Visby socken
inom norra häradet, skall i alla hänseenden tillhöra Vestkinde socken;

att lägenheterna Nybergska betningen, Slottsåkra, en kalkugn, ocb Slottsbetningen »kola med 1895 års ingång uteslutas nr landets jordebok, de två förstnämnda för Visby socken i norra häradet och den sistnämnda för Visby socken i
södra häradet, för att i alla hänseenden förenas med Visby stad;
att hemmanen Stora och Lilla Hästnäs, hvartdera om 1 J mtl, skola under
namn af Visby norra socken fortfarande ntgöca särskild kyrkoförsamling och
kommun;
att af kungsladugården Visborg, om 2 | mtl, den del, som utgör den inom
Vestergarns socken belägna Vestergarns holme eller Kronolandtholmen, skall med
l 3 ' j mtl vid 1895 års ingång i jordeboken öfverföras från Visby till Vestergarns
socken, dit (och icke till Visby södra landsförsamling) denna del af kungsgården
redan förut i kyrkligt och kommunalt hänseende räknats;
att den till kungsladugården hörande, inom Veslerbejde sockens område
belägna lägenheten Kalfhagen och Hundlundsäng eller Hunnelundstofp om 54'620
hektar skall med dera satt mantal vid 1895 års ingång från hufvudgården utbrytas för att i jordeboken samt i kyrkligt ocb kommunalt hänseende öfverflyttas
från Visby socken till Vesterhejde socken i södra häradet; samt
att återstående delen af kungsladugården skall med 1895 års början från
landets jordebok uteslutas för att i alla hänseenden förenas med Visby stad.
Genom denna reglering kommer således att finnas en Visby norra socken
eller landsförsamling, men icke vidare någon Visby södra socken eller landsförsamling.
Sid. 35. Enligt K. bref d. 6 dec. 1893 må under vissa vilkor Hessleholms
stationssamhälle såsom en kommun för sig bilda en, jemväl i fattigvårdshänseende,
från Stoby och Vankifna socknar afskild köping, benämnd Hessleholm.
Sid. 45, anm. 96. Landskrona slotts- och straffängelse har 1884 faktiskt
upphört såsom församling, sedan derstädes skrifvet befäl och bevakning då låtit
kyrkoskrifva sig i stadsförsamlingen.
Sid. 51, anm. 20. En till Marstrand hörande församling, Karlstens slottsförsamling, har genom garnisonens förflyttning år 1882 upphört.
Sid. 53, Marks härad. Förslag att förlägga ett till Ilysna socken hörande
hemman af Friaryds by till flajoms socken, dit byns öfriga del hör, blef af K.
Maj:t d. 28 febr. 1890 ej bifallet.
Sid. 56, anm. 37, och sid. 63, anm. 41. K. Maj:t har d. 17 febr. 1894 ej
funnit skäl att för det dåvarande bifalla väckt förslag att öfverflytta Skaraborgs
länsdel af Kylingareds socken till Elfsborgs län.
Sid. 61, kol. 7 å andra spalten: länets folkmängdstäthet skall vara 31, ej 35.
Sid. 62, anm. 26. Enligt K. bref d. 26 jan. 1894 skall Falköpings socken
inom Vartofta härad benämnas Falköpings Östra socken och Falköpings socken
inom Gudhems härad Falköpings Vestra socken.
Sid. 63, anm. 66. Förslag att öfverflytta qvarnen Forshall eller Forsöle
Vestra jemte qvarntomt till Flo socken, blef af K. Maj:t d. 29 maj 1891 ej bifallet.
Sid. 66. Ihitsand upptages i jordeboken ej som kapell utan som en socken.
Sid. 67, anm. 13. Borgvik benämnes i jordeboken kapell och anses äfven i
kyrkligt hänseende vara blott en kapellförsamling.
Sid. 68, u n . 21. Förslag att reglera dessa ore^elbundenheter blef af K.
Maj:t d. 3 nov. 1893 ej bifallet.
Sid. 68, anm. 22. Förslag att i kyrkligt hänseende förlägga torpen till
Fryksände. blef af K. Maj:t d. 18 aug. 1892 ej bifallet, och böra åboarna å torpen,

29 personer vid 1890 års utgång, frånräknas Fryksände församling och tilläggas
Lekvattnets kapell.
Sid. 69. För Askers församling är fullständiga namnet: Asker [med Brefvens
brnk].
Sid. 71, anm. 25. Äfven för den till Grangärde socken hörande delen af
Grängesberq-IIörken har prestmannen erhållit uppdrag att föra kyrkoböckerna.
Kapellagets delar äro i kommunalt hänseende ej frånskilda vederbörande socknar.
Sid. 73, anm. 3. Förslag att förlägga till Tuhundra härad den till Norrbo
härad hörande delen af S:t llians socken blef af K. Maj:t å. 17 mars 1894 ej
bifallet.
Sid. 75, andra spalten, kol. 6, rad. 4 o. 5 nedifrån.
(6,109 och 1,901) skola byta plats.

Folkmängdssiffrorna

Sid. 76. Står: Neder-Siljans fögderi, läs: Nedan-Siljans fögderi.
läses: Nedan-Siljans domsaga.

Likaledes

Sid. 77, anm. 10. Förslag att reglera förhållandena i afseende å hemmanen
Tjelbo och Vikby blef af K. Maj:t d. 3 nov. 1893 ej bifallet.
Sid. 77, anm. 16. Förslag att i allo förlägga Vrebro by till Als socken
blef af K. Maj:t d. 26 mars 1892 för det dåvarande ej bifallet. '
Sid. 79. Fullständiga namnet för Högbo församling är numera: Högbo [med
Sandvikens brnk], och för Söderala församling: Söderala [med Ljnsne och Maråkers kapell].
Sid. 81, anm. 21. Enligt K. bref d. 9 febr. 1894 skola med 1895 års ingång öarna Limön, Granskär och Rönnmalen i allo förläggas till Gefle stad, men
deremot bifölls ej förslag att med Hille socken i allo förena derinom belägna
stadens s. k. fasta vretar. Likaledes blef s. d. ej bifallet förslag om reglering i
afseende å de inom Valbo socken belägna stadens jordar och vretar.
Af det till Hille socken hörande \ mtl Nynäs, bestående af ett invid Gefle
stad beläget inegoskifte och ett ntmarksskifte, skall enligt K. bref d. 9 febr. 1894
inegoskiftet, fr. o. m. året näst efter det hvartdera skiftet åsatts särskildt mantal,
i allo öfverflyttas till staden.
Sid. 87, anm. 14. Enligt K. bref d. 9 febr. 1894 skall vid 1895 års ingång hemmanet Löfdalen i kyrkligt hänseende förläggas till Ovikens församling,
hvaremot ej för det dåvarande bifölls väckt förslag att i allo förena hemmanet
Tossåsen med Storsjö kapellförsamling. Sistnämnda församling är derför fortfarande delad på Hede tingslag (med Tossåsen) och på Ovikens tingslag.
Sid. 89, anm. 13. I K. bref d. 8 mars 1894 är förordnadt, dels att hemmanen Långsele N:is 2 och 6 samt Söderås N:o 1 skola från 1895 års början i
kommunalt hänseende förläggas från Lycksele till Örträsk, dels att de till Örträsks
pastorat nn hörande hemman och lägenheter, deri inräknade nämnda hemman,
skola i jordeboken utbrytas från Lycksele socken till särskild socken, benämnd
Örträsk. Derjemte anbefaldes K. Svea Hofrätt att inkomma med förslag till reglering af den oregelbundenheten, att de till Örträsks by hörande ökeskatter om {
mantal lyda till Lycksele tingslag, under det att af Bjurholms och Degerfors
socknar, dit ökeskatterna i öfrigt räknas och der de äro belägna, den förra tillhör
Nordmalings och Bjurholms tingslag och den senare utgör eget tingslag.
Sid. 117, tabellen, Södra Lappmarks kontrakt. Gamla namnet för Vilhelmina lappmarksförsamling är Volgsjön (icke Viska) och för Fredrika församling
Viska (icke Volgsjön).

TILL

K O N U N G E N .

X likhet med hvad som förut iakttagits vid afgifvande af underdåniga redogörelser for folkräkningarna, skall enligt planen den
motsvarande redogörelsen för 1890 års folkräkning och befolkningsförhållanden fördelas i följd af ämnets stora omfattning å
trenne afdelningar, redogörande den första för folkmängdens förändringar under närmast föregående tid, den andra för invånareantalet i rikets olika administrativa m. fl. indelningar
samt den tredje för folkets beskaffenhet under vissa synpunkter.
Den första afdelningen (A. XXXII: 1), hvilken redan är i
underdånighet inför Eders Kungl. Maj:t framlagd, innehåller alltså,
jemte en summarisk uppgift om länens folkmängd, redogörelse
för vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter under
året 1890, hvarjemte uti ett bihang är redogjordt för motsvarande
förändringar hos befolkningen under tioårsperioden 1881—1890
äfvensom under åren 1816—1890.
Den andra afdelningen (A. XXXII: 2), eller den som nu
här Underdånigst framlägges, redovisar för invånareantalet vid
1890 års slut i rikets administrativa, judiciela, kommunala 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
denna afdelning med ett register öfver alla de särskilda indelningarna i riket. I denna afdelning har synnerlig uppmärksamhet egnats åt de många regleringar af oregelbundenheterna i rikets
indelningar, som af Eders Kungl. Maj:t under senaste tiotal år
Be/olknmgistatutik

för

år 1890.
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anbefalts genom en stor mängd nådiga beslut, om hvilket allt
de till folkmängdstabellerna nu tillagda anmärkningarna närmare
redogöra.
Andra afdelningen af redogörelsen för 1880 års folkräkning,
likasom för äldre sådana, redovisar äfven för antalet vigde,
födde och döde i de särskilda församlingarna under den förutgångna tioårsperioden, men har detta äfvensom uppgifter om
antalet emigranter och immigranter, såsom mer tillhörande första
afdelningen, dit nu öfverflyttats (tab. XXIX i bihanget). Likaledes komma uppgifter om församlingarnas folkmängdsfördelning
efter kön och civilstånd att sammanföras med andra motsva-rande uppgifter i tredje afdelningen, dit nu äfven förflyttats
redogörelsen om hushåll eller matlag.
Tredje och sista afdelningen (A. XXXII: 3) af den underdåniga berättelsen om 1890 års folkräkning kommer alltså att
innehålla, förutom en redogörelse för sjelfva operationen vid
folkräkningen, uppgifter om folkmängden efter kön, ålder och
civilstånd, hushåll, födelseorter, nationalitet, yrken och lyten,
hvarjemte meddelas uppgifter om frånvarande och obefintliga
personer, samt kommer berättelsen att såsom vanligt afslutas
med dödlighets- och lifslängdstabeller, beräknade på grand af
det nyförvärfvade materialet.
Statistiska Centralbyrån utbeder sig nu att få med några ord
belysa innehållet af de här till berättelsens andra afdelning
bilagda tabellerna.
A

II

Tab. 1 o. 2.

Oregelbundenheter i den administrativa indelningen.

A) Oregelbundenheter i den administrativa indelningen-

mannaval anses fortfarande ega bestånd, och har sålunda ett
slags nya och gamla tingslag uppkommit samt måste en del tingslag anses hafva två betydelser, allteftersom tingslaget å ena sidan
varit af ålder eller uppkommit genom delning af ett sådant,
eller å andra sidan bildats genom förening enligt nämnda förordning, och då ordet tingslag i allmänna författningar och
dylika handlingar användes utan nödigt särskiljande, så uppstå
lätt misstag.
Såsom följd af hvad nu anförts, måste, för att taga
ett exempel, oaktadt Åkers härad och Selebo härad i Södermanlands län blifvit från 1881 års början förenade till ett tingslag,
icke desto mindre Åkers tingslag och Selebo tingslag fortfarande
i och för landstingsmannaval anses ega bestånd, och då nu dessutom de lika benämnda häraden och tingslagen icke härstädes
med hvarandra sammanfalla, så har denna oregelbundenhet, som
berör flere socknar, icke, såsom först antagits, blifvit genom
tingslagens förening upphäfd, utan qvarstår den allt fortfarande,
tills den blifvit rättad.
På detta jemte flere andra liknande förhållanden har Statistiska Centralbyrån uti en särskild underdånig skrifvelse den
26 oktober 1887 fäst Eders Kungl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet.
Uti de till tab. 1 härstädes fogade anmärkningarna äro angifna de fall, der nödig skilnad måste göras i afseende på de
före 1872 befintliga, men sedermera med andra förenade tingslagen, och hafva sådana äldre tingslag der benämnts »gamla»
tingslag.

Vid kartografiska framställningar, folkmängdsberäkningar och
för öfrigt i allmänhet vid förvaltningen, har man länge i vårt land
haft stora olägenheter af de mångfaldiga oregelbundenheterna i den
administrativa indelningen, då ordet administrativ tages i den vidsträckta betydelsen att gälla äfven för judiciela och ecklesiastika
samt kommunala områden. En stor mängd af dessa olägenheter har
dock under senare tider blifvit afhjelpt genom flere Eders Kungl.
Maj:ts nådiga beslut, föranledda af det underdåniga betänkande
angående reglering af oregelbundenheter i rikets administrativa,
judiciela, ecklesiastika och kommunala indelningar, som den 9
oktober 1882 afgafs af den dertill i nåder förordnade komité.
Komiterade väckte förslag om rättelse af icke mindre än
867 oregelbundenheter i rikets indelning, de flesta i Östergötland
och Vestergötland samt i Skåne, varande dessa oregelbundenheter
ytterst att hänföra till bristen på öfverensstämmelse mellan
sockenområdet enligt kyrkoboken (kyrkosocknen) och motsvarande
sockenområde enligt jordeboken (jordebokssocknen), hvaraf som
följd uppkommit de mångfaldigt olika gestaltade oregelbundenheterna af socknars fördelning på olika härad, fögderier, tingslag,
domsagor eller län, eller, af kommunernas fördelning på olika
kyrkoförsamligar eller tvärtom. Komiterade uppvisade dessutom,
utan att dock väcka några bestämda förslag till rättelser, att i
riket funnos, såvidt utredas kunnat, 639 fall, der byar eller
hemman i vissa socknar hafva egor inom andra socknars områden,
hvilka oregelbundenheter förekomma synnerligen talrikt på GotI riket funnos vid 1880 års slut 55 kyrkosocknar så beland, men äfven mycket i Jemtland och för öfrigt i hvarje län.
De flesta af komiterades förslag hafva nu under årens lopp skaffade, att de voro delade på tvenne och i ett fall på trenne
efter vederbörandes hörande blifvit inför Eders Kungl. Maj:t län, hvarigenom uppkommo tillsammanlagdt 111 s. k. lånsdelar.
föredragna till slutlig pröfning och afgörande, hvarvid enligt Detta har nu genom de sedan dess företagna regleringarna
regel komiterades förslag i hvarje särskildt fall vunnit nådigt minskats till 24 socknar med 49 länsdelar vid 1890 års slut,
bifall och har, der detta icke skett, frågan då vanligen galt då de delade kyrkosocknarna voro följande:
delad mellan 3 län, nemligen:
blott någon geografisk oregelmässighet, men förekomma dock
fall, der verklig oregelbundenhet i indelningen qvarstår utan Jönköpings, Elfsborgs och Skaraborgs län: Bottnaryd;
delade mellan 2 län, nemligen:
anbefald rättelse, allt på det sätt, hvarom de till här bilagda
Uppsala och Vestmanlands län: [Järlåsa] ') och Harbo;
tab. 1 fogade många anmärkningarna närmare redogöra. •
För undvikande af förvexlingar och för erhållande af mera Uppsala och Gefleborgs län: Söderfors;
konseqvens i benämningarna föreslogo komiterade äfven vissa Östergötlands och Jönköpings län: Trehörna;
namnförändringar, och hafva äfven dessa, hufvudsakligen dock Östergötlands och Kalmar län: [Rumskulla och Yxnerum];
endast beträffande socknar, vunnit nådigt gillande, såsom nyss- Östergötlands och Örebro, län: Vestra Ny;
Kristianstads och Malmöhus län: [Svensköp, Stora Köpinge och
nämnda anmärkningar det också utvisa.
Tryde];
Efter det ofvannämnda komitébetänkande afgafs, har ett
Kristianstads och Hallands län: Hishult;
förhållande inträffat eller uppdagats, som ytterligare ökat förut
Elfsborgs och Skaraborgs län: [Norra Asarp, Smula] och Kylingared;
hända oregelbundenheter i den administrativa indelningen. Sedan
Elfsborgs och Vermlands län: [Svanskog];
nemligen Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Uppsala län
i underdånig skrifvelse begärt nådig förklaring, huruvida, der Vermlands och Örebro län: Nysund;
Örebro och Vestmanlands län: Ramsberg [och Fellingsbro];
flere härad eller tingslag blifvit, enligt nådiga förordningen den
17 maj 1872, till ett tingslag förenade, det oaktadt de äldre Vestmanlands och Kopparbergs län: Avesta;
Kopparbergs och Jemtlands län: Lillherdal;
häraden eller tingslagen skola bibehållas vid egenskapen af
valkretsar vid landstingsmannaval, eller om denna egenskap skall Vesternorrlands och Jemtlands län: [Hafverö och Ström];
tillkomma det nybildade tingslaget, så har (enligt Svensk för- Vesternorrlands och Vesterbottens län: [Dorotea].
Då bland ofvanstående 24 socknar 13, eller de inom ett [ ]
fattningssamling) Eders Kungl. Maj:t vid underdånig föredragning
häraf den 3 mars 1884, enär hvad nådiga förordningen den 17 satta, efter 1890 erhållit sin länsfördelning upphäfd, så finnas
maj 1872 innehåller allenast afser häradsting, funnit framställ- för det närvarande (vid 1894 års början) endast 11 socknar förningen icke till någon Eders Kungl. Maj:ts vidare åtgärd föranleda. delade å län, och då beträffande 4 bland dessa, nemligen BottI följd häraf måste det tingslag, som med andra förenats till
') De inom ett [ ] satta kyrkosocknarna hafva efter 1890 erhållit sin länsnytt tingslag enligt sistnämnda förordning, i fråga om landstings- fördelning npphäfd.
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naryd, Harbo, Trehörna och Hishult förslag om rättelse ännu
icke varit föremål för slutlig pröfning, så kommer, om förslagen
vinna nådigt bifall, antalet på län delade kyrkosocknar eller församlingar att minskas till 7 eller Söderfors, Vestra Ny, Kylingared, Nysund, Ramsberg, Avesta och Lillherdal, angående
hvilka Eders Kungl. Maj:t icke funnit för godt att godkänna
väckta förslag om upphäfvande af länsdelningen.
I fråga om socknars eller församlingars fördelning å län
intager Mosaiska församlingen i Kalmar en alldeles egen ställning. Denna' nybildade församling har nemligen fått en del
inom Kalmar stad och en del inom Vexiö stad, samt är sålunda
delad på tvenne län, hvilket icke inträffar med någon annan
stadsförsamling.
Någon på både stad och land fördelad stads- eller landsförsamling (socken) finnes numera icke, sedan de oregelbundenheter, som härutinnan vidlådit städerna Kristianstad och Sala
samt i viss mån äfven Karlshamn, blifvit upphäfda.
Vaxholms stadsförsamling har ansetts bestå af tvenne delar,
nemligen den egentliga staden och en landsdel, omfattande några
i öfrigt till landet hörande öar, men om sistnämnda del i likhet
med förhållandet å andra motsvarande områden i riket betraktas
såsom varande en med stadsförsamlingen förenad landsförsamling,
behöfver ej vidare stadsförsamlingen anses vara delad mellan
stad och land.
Detsamma kan anses äfven gälla Stora Kopparbergs församling, som väl rätteligen utgör en förening af en Falu stadsförsamling och dess landsförsamling.
Med en sockens fördelning på län följer ock dess fördelning
'på olika härad, tingslag, länsmansdistrikt, fögderier och domsagor. Några bland ofvan uppräknade socknars iänsdelar äro
dessutom ytterligare delade på härad eller tingslag, hvarförutom
många socknar äro pä samma sätt styckade utan att vara fördelade på olika län. Mera vanligt är det, att socknar äro delade
på blott tvenne härad eller tingslag inom samma län, men har
äfven härutinnan stor förbättring skett, så att tack vare regleringarna numera finnas inånga län, der icke någon sålunda styckad
socken förekommer.
Något på lån deladt hårad, tingslag,
länsmansdistrikt,
fögderi eller domsaga finnes icke, men deremot gifves det ännu
tvenne pastorat, som hvartdera tillhöra tvenne stift. Vadsbo
härad i Skaraborgs län är deladt i tvenne fögderier, men dessa
utgöras af ett visst antal af de tingslag, som häradet omfattar.
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, der härad ej finnas),
likasom i domsagor alltid ingår ett odeladt antal tingslag. Länsmansdistrikt deremot omfatta antingen ett eller flere härad (tingslag), eller blott några socknar deraf, 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 kommuner, t. ex. der församlingen är bildad genom förening af tvenne gamla (jordeboks-) socknar, som hvardera utgöra en kommun, eller der en inom socknen belägen köping
tillåtits hafva särskild kommunalförvaltning. Motsatt förhållande inträffar ock stundom, så att kommunen omfattar flere
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församlingar, vanligast när till socknen hör en kapellförsamling.
Stadskommunen motsvarar stadsområdet och omfattar derför
ganska ofta flere församlingar.

B) Areal och folkmängd jemte folkmängdstäthet i socknar och städer, äfvensom i härad, länsmansdistrikt och
fögderier samt i tingslag och domsagor, länsvis.
[Tab. 1 och tab. 2.]
a) Areal och folkmängdstäthet (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 likasom i redogörelsen för 1880 års folkräkning meddela arealsiffror för landets olika förvaltningsområden,
ända ned till socknarna.
De arealuppgifter, som derför nu åter framläggas, efter
nödiga reduktioner till det lagstadgade nya måttet, äro, enligt
hvad en anmärkning till tab. 2 närmare upplyser, hufvudsakligen hemtade ur det såsom supplement till 1876 års årgång af
Statistisk tidskrift utgifna arbetet om Sveriges areal, hvartill
materialier lemnats af Generalstabens topografiska afdelning. t Då
likväl genom de sedan utgifvandet af detta arbete fortsatta mätningarna flere rättelser och förändringar kunnat verkställas, skilja
sig de här meddelade siffrorna i många fall från de år 1876 och
sedermera i redogörelsen för 1880 års folkräkning offentliggjorda
arealtalen. Högst väsentliga förändringar i förvaltningsområdenas
arealer hafva dessutom vållats genom de efter mätningarna
enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga beslut företagna gränseregleringarna i följd af rättelser i de administrativa oregelbundenheterna,
och har i de många fall, der Statistiska Centralbyrån saknat nödiga
arealsiffror för de sålunda öfverflyttade eller reglerade områdena,
Generalstabens topografiska afdelning uppå statistiska embetsverkets begäran välvilligt verkstält erforderliga nya arealbestämningar, såvidt tillgängliga kartor det tillåtit.
Som de ursprungliga arealmätningarna enligt regel äro gjorda
i gamla qvadratmil, har det varit nödigt att omräkna talen i det
nya måttet, hvarvid dock, hufvudsakligen med fäst afseende på
många socknars små områden, ny-milen ansetts vara ett för stort
mått, utan har i dess ställe hundradelen eller qvadratkilometern
valts, hvilken för öfrigt är ett allmänt brukligt internationelt landmått. Såsom reduktionstal har antagits: 1 svensk gammal qvadratmil = 114-24i 9 qvadratkiloraeter, för hvilket såsom grund lagts
det i Kungl, förordningen om mått och vigt den 9 okt. 1885
gifna reduktionstalet: 1 fot = 0*29690 meter.1)
I tab. 1 (kol. 3—5) meddelas arealtalen i qvadratkilometer,
med skilnad mellan land och vatten, för hvarje socken, stad,
hårad, länsmansdistrikt, fögderi, tingslag och domsaga, samt i
tab. 2 likartade uppgifter för hvarje lån äfvensom för. hela riket.
Sistnämnda tabell lemnar dessutom upplysning om de för areal r
beräkningarna använda kartorna jemte deras skalor och ålder.
') Det i redogörelsen för 1880 års folkräkning- använda redaktionstalét 1
qvadratmil = 114:2465 qvadratkilometer inandar sig på en äldre bestämmelse i
Kungl. Vetenskapsakademien, enligt hvilken 1 fot ar = 0'296906 meter. En år
1887, i akademien verkstäld ny bestämning å en meterskala, som förut blifvit
komparerad vid den internationela meterbyrån, lär hafva gifvit 1 fot = 0,«9<>8993
meter, hvaraf erhålles 1 qvadratmil = 114 - 241S.... qvadratkilometérl Detta ytmått skiljer sig med endast 6 qvadratmeter från det ofvan enligt den Kungl, förordningen beräknade. Förordningen sjelf innehåller icke något redaktionstal för
qvadratniilen.
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Rikets areal, som för år 1880 beräknades till 442,126-48
qvadratkilometer, hvaraf 405,845-32 qvkm. land och 36,281-16
qvkra. vatten, utgör deremot enligt de nu för år 1890 gjorda
beräkningarna 447,862-27 qvkm., hvaraf 411,194-88 qvkm. land
och 36,667-39 qvkm. vatten, hafsvikar och sund ingenstädes
inräknade (jfr tab. 2). Sveriges yta skulle alltså vara ända till
5,735-79 qvadratkilometer eller 57 qvadratmil större, än hvad
man förr ansåg. Betydelsen af denna förhöjning i arealsiffran
torde framgå bäst, om man erinrar att arealen för hvart och ett
af Uppsala, Gotlands, Blekinge, Malmöhus, Hallands samt Göteborgs och Bohus län är mindre än detta tal.
De särskilda länens arealtal, sådana de beräknats för år
1880 och 1890, äro följande:

Af denna öfversigt framgår, att förändringarna i arealsiffrorna för de län, som ligga inom södra och mellersta Sverige,
äro i det hela taget mindre väsentliga (beroende hufvudsakligen
på områdesregleringar mellan länen), men att deremot Vermlands och Kopparbergs län samt i synnerhet de fem Norrländska
länen, hvaribland framfor alla Vesterbottens län, nu i följd af
nya mätningar eller omräkningar angifvas till mycket större
areal än förr, så att dessa sju läns samfälda tillökning, 5,731-40
qvkm., utgör nästan hela det för riket beräknade skilnadstalet
5,735-79 qvkm. Att, såsom nu skett, ett län, Vesterbottens,
kan uppgifvas med 21 qvadratmil större areal, än hvad man
ansåg länet ega för tio år sedan, ådagalägger tydligen, huru
osäker kunskapen varit i detta hänseende, och den kominer nog
att, ej allenast för detta län utan äfven för många andra, länge
nog så fortfara, ty arealen är nu för flere län bestämd på kartor

af enskilda personer, hvilka kartor för det närvarande visserligen anses vara de tillförlitligaste, som man eger, men utan
tvifvel, i den mån orterna blifva föremål för officiela topografiska och ekonomiska kartläggningar, komma att befinnas sakna
den noggrannhet, som man alltmer fordrar hos en karta, å hvilken
nöjaktiga arealbestämningar kunna göras, och äfven flere bland
de officiela kartverkens äldre kartor med derpå grundade arealuträkningar tarfva helt visst betydliga korrektioner.
Det är dock sannolikt, att de framtida korrektionerna icke pä
långt när skola blifva så stora, sorn de nu blifvit, dels derför att
för trenne län, Gotlands, Skaraborgs och Vermlands, arealsiffrorna
grunda sig på nymätta kartor, dels derför att för de Norrländska
länen arealerna nu omräknats på, om ej nymätta^ dock nyare
kartor, hvarvid dock för Gefleborgs, Jemtlands och Norrbottens
län denna nyare arealbestämning icke kunnat utsträckas längre
än till dessa läns yttre konturer, hvadan de derinom liggaude
socknarnas förr kända arealsiffror måst tillsvidare lemnas orörda.
För öfrigt torde böra erinras, att största delen af de många erforderliga gränsregleringarna mellan länen nu under årtiondet verkstälts, hvarför förändringar i länsarealerna i följd af dylika regleringar hädanefter sannolikt icke blifva af någon väsentlig betydelse.
Vid beräkning af folhmängdståtheten, eller det tal som angifver huru många människor öfver hufvud taget inom ett område
bo på en viss ytenhet, plägar man i utlandet vanligen lägga till
grund områdets areal i sin helhet, och således med inräknande
af derinom befintliga sjöar och vattendrag, men i Sverige deremot
likasom i allmänhet i de länder, der innanvattnen utgöra en
betydande- del af hela ytan, plägar folkmängdstätheten bestämmas endast efter fasta marken. Kol. 7 i tab. 1 och 2 angifver
derför, huru många menniskor öfver hufvud taget finnas å hvar
qvadratkilometer land, under antagande att folkmängden vore
jemnt fördelad öfver ytan af det område, for hvilket folkmängdstätheten beräknats, hvilket i tabellerna skett för hvarje socken
och stad jemte öfriga förvaltningsområden ända till län.
,,
Ju större områdena tagas, ju jemnare tyckes folkmängden
vara utbredd, åtminstone vid jemförelse mellan närliggande områden, men i sjelfva verket kan en sådan stor yta, t. ex. ett
helt län, vara mycket ojemnt bebygd, och skilja sig derför i
många fall socknarnas folktal betydligt från länets, så att inom
tätt befolkade län kunna anträffas ganska svagt bebygda trakter,
hvaremot de i allmänhet glest bebodda IäneD fläckvis täfla med
eljest folkrikare orter.
.
I senare hänseendet erbjuder den nära till Sundsvalls stad
liggande Sköns socken ett särdeles anmärkningsvärdt exempel,
hvilken socken med en landareal af 47-22 qvkm. bebos af 11,587
menniskor och således har en folkmängdstäthet om 245 invånare
pr qvkm., hvartill någon socken inom hela Norrland och Svealand på långt när icke hinner, utan får man gå allt ned till
de sydligare trakterna inom riket, för att finna någonting häremot svarande. Den täta befolkningen inom denna Norrländska
bygd orsakas af en starkt utvecklad sågverksindustri icke allenast
derstädes, utan äfven inom grannsocknar, så att dessa tillsammans eller hela Sköns tingslag får en folkmängdstäthet om
98 personer, en siffra som i hela riket öfverträffas endast af den
som tillkommer Östra Hisings härad vid Göteborg eller 162.
De år 1890 tätast bebygda socknarna i riket, eller de som
hade mera än 200 invånare på qvadratkilometern, voro:
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I afseende på dessa tio tätast bebygda landssocknar bör
dock anmärkas, att de alla, med undantag af Skön och måhända
äfven af Lundby och Örgryte, äro mycket små till omfånget,
äfvensom särskildt att i Tjurkö är en kronoarbetsstation förlagd,
och att Nya Varfvet egentligen är blott ett centralfängelse (om
endast O49 qvkm. i landareal med en folkmängd af 349 personer,
hvarigenom den abnormt höga folkmängdstätheten 712 uppkommer),
samt att Karlsborg är en garnisonsförsamling.
Minst 100 men dock ej uppgående till 200 menniskor på
qvadratkiloiuetern hade år 1890 följande landssocknar:

Mot dessa trettio socknar med 100—200 invånare pr qvadratkilometer och de tio socknarna med mera än 200 pr qvkm.,
funnos år 1880 tillsaramanlagdt trettioen dylika socknar med
mera än 100 inv. pr qvkm., och skulle således åtminstone nio
socknar ryckt upp i denna öfverklass, men i sjelfva verket äro
de till antalet tretton, emedan fyra socknar i Malmöhus län (Lilla
Isie, Brunnby, Sjörup och Hastad), som år 1880 öfverstego talet
100 i folkmängdstäthet, icke förmått uppehålla sin höga plats.
Om man undantager Nya Varfvets församling, hvilken enligt
hvad ofvan är nämndt icke är att förlikna vid en vanlig socken
å landet, är Trollhättan den relativt mest befolkade socken i
hela riket, och öfverträffar detta samhälle, hvilket såsom bekant
utgör en vigtig fabriksort, i fråga om sin folkmängdstäthet,
flertalet af våra städer.
Den motsatta ytterligheten eller de socknar, som ej hinna
högre än till 1 person eller ännu mindre på qvadratkilometern,
voro år 1890:

v

Alla dessa socknar i Vester- eller Norrbottens län tillhöra
Lappland och bekräftas häraf det kända förhållandet, att man
just här har att söka de glesast bebygda trakterna i vårt land.
Den folksvaga bygden sträcker sig dock långt utom Lappmarkens
gränser, följande i ett oafbrutet bälte utefter fjällryggen ett godt
stycke nedåt landet, så att härtill äfven höra stora delar af
Jemtland och större delen af Herjeådalen samt norra delen af
Dalarne.
Lägst står Arjepluogs socken eller lappmark med endast
O-1 person på qvadratkilometer eller 10 personer öfverhufvudtaget på hvar qvadratnymil, och närmast härtill kommer Jockmocks socken med Qvickjocks kapell, hvarvid bör tagas i betraktande, att dessa socknar hvar för sig hafva en ytvidd, större
än ett vanligt län. Hvilken ofantlig skilnad råder mellan Norrlands ytterligheter i befolkningens talrikhet, nemligen Arjepluogs
socken och Sköns socken, framgår bäst deraf, att om Arjepluog
vore lika tätt bebygdt som Skön, skulle i lappmarkssocknen
bo mera än 3 millioner menniskor.
Beträffande städernas folkmängdstäthet är att ihågkomma,
att vid beräkningen invånarne fördelats icke allenast på de egentliga stadstomterna, utan äfven på tillhörande mera Iandtlika
områden eller s. k. jordar, i följd hvaraf städer med små eller
inga dylika landtområden förete en relativt tätare befolkning,
än andra som eljest kunde antagas vara fullt så tätt bebygda.
Stockholms stad måste derför trots sin betydande befolkningstäthet (7,814 inv. pr qvkm.) lemna första rummet bland rikets
städer åt Oskarhamn (11,476). Att många bland våra stadsområden äro mindre tätt bebygda än åtskilliga landsortssocknar,
är redan nämndt, och lägst i detta hänseende står numera Säters
stad (med talet 57).
Beträffande folkmängdstätheten i de större förvaltningsområdena, såsom häraden, fögderierna och länsmansdistrikten
äfvensom domsagorna och tingslagen, blir denna naturligtvis icke
så mycket vexlande 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 öfversigt för
sjelfva länen liksom for hela riket.
Då Stockholms stad ej inräknas bland länen, blir Malmöhus
län (med talet 78) det folktätaste, hvaremot såsom andra ytterlighet står Norrbottens län ( l ' i ) . . Rikstalet är nu 12, hvilket
år 1880 var 11.
De svenska förhållandena torde bäst belysas, om de jemföras
med följande tal, hemtade ur »Otto Htibner's Geographischstatstische Tabellen 1893» och gällande för år 1890 eller närmast
derintill:

i Kopparbergs län. Säras med ldre kapell (O-*);
i Jemtlands län
Storsjö kapell (Os), Frostviken med lappförsamling (0'4),
Tennas med Ljnsnedals bruk (0 J), Lillherdal (O"?), Linsell
(0"8), Hede med Uppförs. (0-8), Vemdalen (0'9), Undersåker ( l o ) , Kall (1-0);
i Vesterbottens län Sorsele (Os), Stensele ock Tärna kapell (0-4), Vilhelmina (O7).
Dorotea (0-8), Fredrika (0-9), Åsele ( l o ) ;
i Norrbottens län.. Arjeplnog (Oi), Jockmock och Qvickjocks kapell (0" *), Enontekis (0"2), Juckasjärvi (O-»)," Gellivare (Os), Arvidsjaur
(O 7), Tärendö kapell ( O J ) , Pajala med Muonionalnsta
kapell (0-8).

Malmöhus län (med 78 inv. på qvkm.) skulle alltså vara tätare
bebygdt än Frankrike i sin helhet (72), Göteborgs och Bohus
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län (61) folktätare än Danmark (57), samt Sveriges rike hafva
samma folkmängdstäthet som hela jorden (11). I jemförelse
med grannländerna Norge och Finland, är Sverige nära dubbelt
folkrikare än dessa, men denna öfvervigt 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,
blifver återstoden, eller Svealand och Norrland jemte Lappland,
såväl till areal och folkmängd som folkmängdstäthet i det närmaste lika med Norge och Finland hvart för sig.
För de ytterligare synpunkter uti ifrågavarande hänseende
torde det tillåtas att hänvisa till en i årgången 1880 af Statistisk Tidskrift intagen uppsats om »Folkmängdstätheten och
medelegovidden i Sverige».
b) Församling-ars äfvensom administrativa och judiciela 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 2,409 lands¬
och 129 stadsförsamlingar, eller tillsamman 2,538 särskilda församlingar, hvarvid dock erinras, att antalet är i det hela ganska
svårt att bestämma, enär man härvid icke sällan stannar i villrådighet, hvilka områden eller menigheter äro att räkna som
verkliga församlingar. Huru de här räknats, upplysa de till
tabellen fogade anmärkningarna.
Fördelas rikets landtbefolkning, 3,885,283 personer, på de
2,538 landsförsamlingarna, erhålles i medeltal för hvar församling 1,531 invånare, men i sjelfva verket äro vexlingarna från
detta medeltal mycket stora. Den minsta församlingen eller socknen
på landet, Bjershög i Malmöhus län, hade ej större folknumerär
än 116, och för öfrigt äro socknar med endast några hundratal menniskor att finna på mångfaldiga ställen i riket, isynnerhet
å Gotland, i Skåne och Vestergötland. De folkrikaste socknarna
förekomma oftast i nordliga riket, der den största bland alla,
Skellefteå landsförsamling i Vesterbottens län, år 1890 omfattade
17,122 menniskor. Denna socken jemte Piteå landsförsamling i
Norrbottens län voro de enda bland rikets landsförsamlingar,
söm hade mera än 15,000 invånare.
I städerna deremot funnos 17 församlingar med mera än
15,000 invånare, hvaribland Hedvig Eleonora församling i Stockholm stod högst i hela riket med ett folktal om 42,407, hvartill närmast kommo församlingarna Adolf Fredrik (39,490 inv.),
Katarina (36,555 inv.) och Maria Magdalena (30,244 inv.), alla
i samma stad. För tio år sedan var Göteborgs domkyrkoförsamling den största i riket (40,301 inv.), men har numera, i följd
af stadens indelning i territorialförsamlingar, fått ett mindre
församlingsområde (29,519 inv.). Den minsta såsom särskild församling i stad år 1890 räknade var Trängbataljonens församling
i Stockholm med 321 menniskor. Karlstens slottsförsamling i
Marstrand, som år 1880 ansågs vara den minsta (179 inv'.), finnes
numera icke. Rikets stadsbefolkning, 899,698 personer, fördelad pä
129 stadsförsamlingar, gifver åt hvarje sådan en folkmängd af 6,974.
Enligt kommunallagarne skall hvarje socken på landet och
hvarje stad utgöra en kommun för sig, och skulle derför, om
hvarje af de ofvannämnda landsförsamlingarna vore en socken
för sig, hvar och én af dessa utgöra en landskommun, och således
antalet landsförsamlingar och landskommuner vara lika många.

Vid jemförelse mellan de i tab. A angifna antalen för landsförsamlingarna och landskommunerna anträffas dock här och
hvar små skiljaktigheter dem emellan, beroende dessa hufvudsakligen derpå att, såsom ofvan är nämndt, en kyrkoförsamling kan
stundom omfatta tvenne gamla kommunalt skilda socknar, eller ock
att två eller flere församlingar (t. ex. en moder- ellerannexförsamling
med sitt kapell) äro förenade om gemensam kommunalförvaltning.
Köpingarna äro i kommunalt hänseende antingen helt och
hållet ingående i den socken, hvarest de äro belägna, eller ock
hafva de erhållit tillstånd att bilda sjelfständiga kommuner,
hvarvid några äro att räkna sorn landskommuner, andra som
stadskommuner, allt efter som nådiga förordningarna om kommunalstyrelse på landet eller i stad blifvit för dem gällande (jfr
anm. 3 till tab. A).
Antalet landskommuner räknades år 1890 vara 2,385, deri
inräknade såsom särskilda kommuner 3 köpingar, och antalet
stadskommuner 102, hvartill då räknades utom 91 städer äfven
11 köpingar. De förr såsom skilda städer ansedda Skanör och
Falsterbo, men med gemensam kommunalförvaltning, äro här
räknade såsom en enda stad. Lands- och stadskommunerna
tillsammans utgjorde ett antal af 2,487. Angående de fall, der
socknen (eller församlingen) och kommunen icke med hvarandra
sammanfalla, upplysa anmärkningarna till tab. 1.
Klassifikationer efter folkmängden af de administrativa och
judiciela områden å landsbygden, hvilka uppkomma genom socknars förening till härad, länsmansdistrikt, fögderier, tingslag och
domsagor, äro gjorda i här intagna tabeller B—F, med erinran
att motsvarande klassifikationer för de ecklesiastika områdena,
pastorat och kontrakt, meddelas i efteråt följande tabellerna H
och I. Dessa tabeller äro uppstälda med hänsyn endast 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 Norrländska
länen, ej heller i Kopparbergs län, med ett enda undantag,
Folkare härad. I tabellen hafva derför motsvarande tingslag
räknats som härad, likasom det skett med sex s. k. skeppslag i
Stockholms län och med fem s. k. bergslag i Örebro län äfvensom två bergslag i Vestmanlands län. Karlstads härad (i Vermlands län) har under tioårsperioden fått denna benämning, efter
att förr hafva kallats endast Karlstads tingslag. Derigenom att
under tioårsperioden i Kopparbergs län fyra tingslag förenats till ett
sådant, Falu domsagas Norra tingslag, och tvenne andra tingslag
också förenats till ett dylikt, Falu domsagas Södra tingslag,
hafva tingslagen i detta län minskats medjjyra, hvaremot i •
Vesternorrlands län, genom frånskiljande från Sollefteå tingslag
af ett Resele tingslag, antalet tingslag härstädes ökats med ett
sådant. I följd häraf hafva samtliga häraden jemte de såsom
härad räknade öfriga områdena minskats från 317 till 314.
Det till folkmängden största häradet är Vadsbo härad i
Skaraborgs län, med 60,264 invånare år 1890, men också är
detta härad deladt i tvenne fögderier och tvenne domsagor, hvadan
detta härad rätteligen kunde anses vara två härad. Det härad,
som kommer närmast härtill, är Luggude härad i Malmöhus län
(méd 47,157 inv.). Enontekis lappmarks tingslags är af alla
såsom härad räknade områden det folkfattigaste (med 1,348 inv.).
Föga större, efter folkmängden räknadt, äro Arjepluogs lappmarks
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tingslag i samma län, äfvensom Särna och Idre tingslag och Säters
tingslag i Kopparbergs län. Landtbefolkningen fördelad på de 314
häraden gifver åt hvartdera i medeltal en folkmängd af 12,374.
Länsmansdistrikten, som år 1880 voro till antalet 521, hade
år 1890 minskats till 519 (jfr tab. C). Förändringarna i antalet
hafva under tioårsperioden uppkommit, på det sätt, att i Stockholms
län Svartlösa härad delats i tvenne distrikt; att i Östergötlands
län ett nytt distrikt bildats inom Hammarkinds härad, hvaremot
Motala polisdistrikt i Aska härad indragits; att genom slutliga
genomförandet af en reglering af distrikten i Gotlands län dessa
minskats med trenne; att i Malmöhus län bildats inom Frosta
härad ett nytt distrikt; att i Elfsborgs län Trollhättans gälls
extra länsmansdistrikt i Väne härad nu ej räknats bland distrikten, hvaremot Vedbo härads provisoriska Norra distrikt
blifvit definitivt skildt från häradets öfriga distrikt; att i Vermlands län Fryksdals härads Nedre tingslag och Elfdals härads
Öfre tingslag hvartdera delats i två distrikt; att i Vestmanlands
län genom en beslutad, men ännu ej fullständigt genomförd reglering af länsmansdistrikten inom länet dessa under tioårsperioden minskats med fem; att i Kopparbergs län genom flere
regleringar distriktens antal minskats med ett; att i Gefleborgs
län Torsåkers och Öster-Fernebo båda distrikt i Gestriklands
Vestra tingslag förenats till ett, hvaremot en beslutad förening
af Hedesunda och Asunda distrikt i Gestriklands Östra tingslag
ännu ej kunnat träda i verkställighet; att i Vesternorrlands län
Sköns tingslag delats i två distrikt och Nordingrå tingslag numera omfattar blott ett i stället för två distrikt samt Björna
socken i Själevads tingslag och Trehörningsjö socken i Arnäs
Tab. B. Antal härad1), fördelade efter folkmängden år 1890.

tingslag förenats till särskildt länsmansdistrikt; att i Jemtlands
län och Hamruerdals tingslag Ströms förutvarande distrikt delats
i tvenne; att i Vesterbottens län Byske och Mala socknar utbrutits till sjelfständiga distrikt, och skall dessutom Stensele
distrikt delas i tu; allt å de tider och på det sätt, som vederbörande anmärkningar till tab. 1 närmare angifva.
De folkrikaste länsmansdistrikten förekomma i Vermland,
der ock det största i hela riket finnes, nemligen Fernebo härads
distrikt med 19,382 invånare år 1890. Det minsta distriktet
deremot med endast 957 menniskor utgöres af den i Öresund
belägna och till Rönnebergs härad af Malmöhus län hörande ön
Hven, som tillika bildar eget pastorat, S:t Ibb. Den i Vettern
liggande och till Jönköpings län hörande Visingsön utgör ock
ensam för sig sjelfständigt länsmansdistrikt och pastorat, med
en befolkning af 1,120. Medelfolkmängden i ett länsmansdistrikt
utgjorde i allmänhet 7,486.
Fögderierna, för hvilkas klassifikation efter folkmängden
redogöres i tab. D, voro vid periodens början och slut 117, men
hade under tiden till antalet undergått den förändringen, att i
Uppsala län Andra och Tredje fögderiet sammanslagits till nuvarande Mellersta fögderiet; att i Vermlands län Fryksdals fögderi
nybildats; att i Vestmanlands län en redan 1869 anbefald fögderireglering ändtligen genomförts, då Väsby fögderi kunde indragas; att i Kopparbergs län Säters fögderi indragits; att i
Vesternorrlands län Medelpads fögderi delats i tvenne; att i
Jemtlands * län genom omreglering ett ytterligare fögderi tillTab. C. Antal länsmansdistrikt, fördelade efter folkmängden
år 1890.
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kommit. Flere fögderier hafva erhållit nya namn, om hvilket
likasom angående regleringarna närmare upplyses i anmärkningarna till tab. 1.
'
Svartsjö fögderi i Stockholms län är det minsta i riket,
med 13,521 invånare år 1890, hvaremot Blekinge Östra fögderi,
som är det största, hade 62,181 inbyggare. I medeltal kom på
hvarje fögderi i hela riket en folkmängd af 33,208.
Tingslagen, hvilka år 1880 voro 302, hvarvid Öster- och
Vester-Rekarne härad äfvensom Åkers och Selebo härad i Södermanlands län räknades såsom redan förenade till tvenne tingslag,
ehuru detta egentligen skedde först med 1881 års ingång, hafva
sedermera ytterligare minskats till antalet och utgjorde, såsom tab.
E upplyser, år 1890 ett antal af blott 280. För vinnande af den
snabbare rättskipning, som nådiga förordningen den 17 maj 1872 angående häradsting bereder, hafva nemligen följande tingslag eller
härad, hvilka före hopslagningen voro sjelfständiga tingslag, förenats:
Långhundra, Erlinghundra, Seminghundra och Vallentuna härad
i Stockholms län till ett tingslag; Norunda, Vendels, Tierps,
Vestlands och Elfkarleby, Olands, Films och Dannemora, äfvensom Löfsta tingslag i Uppsala län till ett tingslag; Åkerbo,
Bankekinds och Hanekinds härad i Östergötlands län till ett
tingslag; Halmstads och Tönnersjö härad i Hallands län till ett

tingslag; Askims härad, Vestra och Östra Hisings tingslag samt
Säfvedals härad i Göteborgs och Bohus län till ett tingslag;
Karlstads, Grums och Kils härad i Vermlands län till ett tingslag; Torstuna, Simtuna, Öfver-Tjurbo och Våla härad i Vestmanlands län till ett tingslag; Kopparbergs och Aspeboda,
Svärdsjö, Sundboms äfvensom Vika, Knifva och Hosjö tingslag
i Kopparbergs län till ett tingslag, och Torsångs samt Stora
Tuna och Gustafs tingslag i samma län till ett tingslag. Tillsammanlagdt hafva således under tioårsperioden 32 tingslag
förenats till 9, och då å motsatt håll Sollefteå tingslag i Vesternorrlands län tudelats, utgör hela minskningen i tingslagens
antal 22. Dessutom hafva på enahanda sätt dels före, dels efter
perioden 1881—1890 flere härad eller tingslag sammanslagits
till ett tingslag enligt ofvanberörda 1872 års förordning, hvadan
tingslagen alltmera blifva färre än häraden eller de såsom härad
räknade områdena.
Då, såsom ofvan är visadt (sid. II), de enligt 1872 års
förordning sammanslagna tingslagen i vissa fall måste ändock
anses fortfarande ega bestånd, äro dessa »gamla» tingslag att
noga skiljas från några andra tingslag, som också äro sammanslagna, men före år 1872. Sistnämnda tingslag äro: Ölands
Norra möts tingslag och Ölands Södra möts tingslag i Kalmar

Tab. D.

Tab. E.

Antal fögderier, fördelade efter folkmängden år 1890.

Antal tingslag, fördelade

efter folkmängden

år 1890.

x

Tab. 1 o. 2. Domsagor.

län, som hvartdera omfatta tre härad; Vestra och Östra Hisings
härads tingslag i Göteborgs och Bohus län, hvilket af två härad
bestående tingslag sedermera dock förenats med andra härad
till nytt tingslag enligt 1872 års förordning; Orusts och Tjörns
härads tingslag äfvensom Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och
Sotenäs härads tingslag i samma län; Åse och Viste härads
tingslag i Skaraborgs län.
Den gamla indelningen af häraden eller tingslagen å Gotland i »ting» har allt intill nyare tider egt bestånd, dock icke
i någon judiciel betydelse, utan endast i administrativt hänseende,
så att hvart länsmansdistrikt omfattade tvenne ting, men då
i följd af nya regleringen af länsmansdistrikten flere ting söndersprängts, torde tingsindelningen å Gotland numera få anses vara
blott geografisk, ungefärligen såsom rikets indelning i landskap.
Fördelas på de 280 tingslagen 1890 års befolkning i landsbygden jemte de under landsrätt lydande städerna Borgholm och
Haparanda, kommer i medeltal på hvart och ett tingslag 13,883
menniskor, varierande mellan å ena sidan folktalet 1,348, hvilket
tillkom det minsta tingslaget eller Enontekis lappmarks tingslag i Norrbottens län, samt å andra sidan talet 47,157 för
Luggude tingslag i Malmöhus län.
Rikets indelning i domsagor har under de gångna tio åren
icke undergått annan förändring än att förutvarande Södra
Tab F. Antal domsagor, fördelade efter folkmängden år 1890.

Städer och köpingar.

Ångermanlands domsaga uppdelats i trenne och förutvarande
Vesterbottens Södra domsaga tudelats, hvadan hela antalet
ökats med 3 och utgjorde år 1890, enligt tab. F, 116, hvilket
antal sedermera tillökats med en ytterligare domsaga genom
delning af Vestra Värends domsaga i Kronobergs län.
Den till folkmängden minsta domsagan ined 17,687 invånare
år 1890 var Herjeådalens domsaga i Jemtlands län, hvaremot
de största voro Östra Värends domsaga och (dåvarande) Vestra
Värends domsaga i Kronobergs län, den sistnämnda med 58,825
invånare. Medelfolkmängden för en dorasaga utgjorde 33,512.
Städerna hafva till antalet under tioårsperioden ökats med
tvenne, i det besluten om stadsprivilegiers förlänande åt dåvarande köpingarna Motala och Ronneby trädt i verkställighet,
för den förra d. 1 april 1881. och för den senare d. 1 dec. 1882.
Sedermera hafva stadsprivilegier förlänats åt köpingen Örnsköldsvik, hvilket trädt i verket med 1894 års början. Såsom skilda
städer hafva Skanör och Falsterbo plägat räknas, men dessa
böra betraktas såsom blott en stad, Skanör med Falsterbo, med
tvenne församlingar (jfr anm. 99 å sid. 45).
Fördelas rikets hela stadsbefolkning 899,698 vid 1890 års slut
på de sålunda räknade 91 städerna, kommer på hvar och en af
dem 9,887, under det att högsta och lägsta folkmängdstalen i sjelfva
verket voro 246.454 och 552. Variationerna äro sålunda mycket
stora. Af samtliga städer hade nemligen nio mindre än 1,000
invånare, tjugotvå 1,000—2,000, tjugotre 2,000—5,000, aderton
5,000—10,000, elfva 10,000—20,000, sex 20,000—50,000, ingen
50,000—100,000, samt tvenne (Göteborg och Stockholm) öfver
100,000 invånare. Af de åtta städerna med mera än 20,000
invånare, hade, utom Stockholm och Göteborg, Norrköping och
Malmö mera än 25,000, hvarigenom dessa fyra städer icke deltaga i landsting (jfr tab. 3). De till folkmängden minsta städerna
voro Sigtuna och Säter, hvardera med 552 invånare, och Trosa
med 600. De förenade Skanör och Falsterbo hade tillsammans
1,078 invånare, hvaraf Falsterbo ensam 360, så att om Falsterbo
räknas som en stad för sig, vore Falsterbo den minsta staden i
riket.
Då, såsom ofvan är nämndt, Motala och Ronneby under
tioårsperioden trädt ur köpingarnas klass, men i stället såsom
sådana tillkommit Sundbyberg (i Stockholms län), Seffle (i Vermlands län) och Tranås (i Jönköpings län), blef antalet oförändradt,
då derifrån utmönstras Bergqvara (i Kalmar län), sedan utrönt
blifvit, att denna gamla och såsom köping ansedda lastageplats
icke någonsin erhållit köpingsrättigheter. Örnsköldsvik har, enligt
hvad ofvan är omförmäldt, efter tioårsperioden uppflyttats till
städernas klass, men deremot är likaledes efter periodens siat
såsom köping förklarad Vara järnvägsstationssamhälle (i Skaraborgs län) och under vissa vilkor likaledes Tidaholms fabriksoch stationssamhälle (i samma län) samt Kungsör (i Vestmanlands län).
De vid 1890 års slut befintliga köpingarna voro: Sundbyberg
(i Stockholms län), Malmköping i (Södermanlands län), Valdemarsvik (i Östergötlands län), Vernamo och Tranås (i Jönköpings län), Ljungby (i Kronobergs län), Gamleby, Figeholm,
Påskallavik, Mönsterås, Pataholra, Nybro och Mörbylånga (i
Kalmar län), Kristianopel (i Blekinge län), Båstad (i Kristianstads
län), Eslöf (i Malmöhus län), Lysekil (i Göteborgs och Bohus
län), Arvika och Seffle (i Vermlands län) samt Örnsköldsvik
(i Vesternorrlands län).

Tab. 3. Landsting och Hushållningssällskap. — Tab. 4.
Tillsammans hade dessa 20 köpingar en folkmängd af
16,421 eller i medeltal för hvardera 821. I sjelfva verket hade
tvenne bland köpingarna mera än 2,000 invånare nemligen Lysekil 2,205 och Arvika 2,075, sex köpingar hade 1,000—2,000
invånare samt tolf mindre än 1,000, bland hvilka Pataholm, som
är den minsta köpingen, hade ett invånareantal af endast 103.
Att flertalet köpingar bilda sjelfständiga kommuner, är ofvan
(sid. III) nämndt.
I Statistiska Centralbyråns cirkulär den 13 sept. 1890 angående folkräkningen begärdes bland annat, att i de till embetsverket ingående utdragen ur husförhörslängden skulle tilläggas
orden köpingslikt område för sådan plats å landsbygden, som
har en mera sammanträngd (agglomererad) befolkning, uppgående
i sin helhet till minst 100 personer, och som enligt regel har
boningshusen liggande utefter en eller flere gator, hvarigenom
platsen oftast erhåller utseende af köping eller mindre stad
(såsom vissa förstäder, jernvägsstationer, fiskelägen, lastageplatser,
fabriks- eller bruksområden, större byalag o. dyl.); och borde
dessutom angifvas, om i utdraget särskildt upptagen lägenhet
är att räkna till sådant köpingslikt område.
Inemot 300 sålunda betecknade områden hafva nu i utdragen
anträffats, men då deribland saknas åtskilliga mera kända hithörande större områden, så är det att befara, att desto flere
mindre ej vederbörligen antecknats. En förteckning å de »köpingslika områdena» enligt utdragen blefve derför högligen ofullständig
och vilseledande, hvadan det synts riktigast att icke denna gång,
såsom likväl meningen ursprungligen var, upprätta och meddela
en sådan förteckning. Så mycket torde dock kunna här sägas,
att många bland dessa »köpingslika områden» äro betydligt större
än hvarje köping och flere städer, såsom exempelvis åtskilliga
orter eller s. k. förstäder vid Göteborg, Motala, Norrköping,
Eskilstuna, Stockholm och Sundsvall, flere bruk i Uppland,
Gestrikland och Dalarne samt äfven i Skåne (Höganäs stenkolsverk), fabriksorten Trollhättan m. fl., hvilka hvardera hafva en
sammanträngd befolkning om flere tusen menniskor.

C) Areal och folkmängd i Landstings- och Hushållningssällskaps områden.
[Tab. 3.]
Några uppgifter, motsvarande de i tab. 3 nu meddelade»
förekomma ej i föregående befolkningsredogörelser.
Enligt § 1 i nådiga förordningen om Landsting den 21 mars
1862 skall i hvarje län finnas ett landsting, dock att detta stadgande icke eger tillämpning å stad, som har mera än 25,000
invånare. I följd häraf skulle i riket finnas tjugufyra landsting,
ett för hvart län, men då jemlikt 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, der två landsting finnas, och utom i Östergötlands, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, der städer med mora än
25,000 invånare äro frånskilda landstingsområdena, i följd hvaraf
dessa tre läns areal och folkmängd är större än de motsvarande
.landstingens.

Större öar.
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De städer, som icke deltaga i landsting, voro vid 1890 års
utgång fyra, nemligen Stockholm, Norrköping, Malmö och Göteborg, men enligt nådigt bref den 14 april 1893 är äfven Gefle
stad numera frånskild sitt läns landsting.
Hushållningssällskapen, hvilka tid efter annan hvart för
sig erhållit sina stadgar af Kungl. Maj:t faststälda, äro till antalet
26, omfattande hvartdera sällskapet ett län (landsbygd och städer),
med undantag af att Kalmar län och Elfsborgs 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 sätt de till tab. 3 här fogade
anmärkningarna närmare utvisa. Såsom ofvan är nämndt, är
Kalmar län äfven fördeladt i tvenne landstingsområden, men
dessa sammanfalla ej med motsvarande hushållningssällskaps
områden, i det att Aspelands härad hör till Norra landstinget
men till Södra hushållningssällskapet (jfr anm. 2 å sid. 93).
För öfrigt kan erinras att Elfsborgs län, som är fördeladt i
tvenne hushållningssällskap, utgör blott ett landsting, i följd
hvaraf hushållningssällskapen äro till antalet 1 mera än landstingen.
Stockholms stad utgör hvarken sjelf, ej heller tillhör den
något annat hushållningssällskap, dock kunna enligt stadgarna
för Stockholms läns hushållningssällskap i Stockholm boende
personer väljas till ledamöter af nämnda sällskap.

D) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet.
[Tab. 4.]
Uti den i 1876 års årgång af Statistisk Tidskrift intagna
redogörelsen om Sveriges areal, beräknad af Generalstabens topografiska afdelning, är skilnad gjord ej allenast mellan fastland
och vatten, utan äro äfven öar, holmar och skär särskildt beräknade, dock endast de som äro belägna i hafvet och i de fyra
s. k. stora sjöarna (Venern, Vettern, Mälaren och Hjelmaren),
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 deremot veterligen aldrig blifvit gjord och
skulle föröfrigt möta synnerligen stora svårigheter, om man skulle
taga hvarje, äfven den minsta holme, med i beräkningen. Problemet blifver något lättare, om man fäster sig vid endast de
större öarna, och är nu ett första försök i denna riktning gjordt
i bifogade tab. 4, der areal, folkmängd och folkmängdstäthet
angifves för sådana öar, som hafva en areal af minst 20 qvadrat-kilometer eller minst' 2,000 hektar.
För dessa större öar jemte tillhörande småöar blifva enligt
tabellen areal- och folkmängdsstalen år 1890 sålunda:
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Tab. 5. Pastorat, kontrakt och stift.
I tab. H är pastoratens antal hopsummeradt till att år 1890
hafva utgjort ett antal af 1,379. Detta antal kan dock utfalla
olika efter olika beräkningsgrunder, om man nemligen afser uteslutande ett visst territorium, eller jemväl en af territoriet mera
Tab. 6.

Antal församlingar, stiftsvis år 1890.

Jemföras 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 '/o af samtliga öar, holmar och skär i dessa haf, hvilket
procenttal motsvaras af 78 % i fråga om öarna i Öresund och
Kattegat samt af 85 % beträffande Venerns, Vetterns, Mälarens
och Hjelmarens öar. Öfverhufvud taget synas derför alla öar,
som äro större än 20 qvkin., i anseende till ytvidden utgöra
vid pass 86 % af samtliga till Sverige hörande öar, holmar och
skär, såväl de som finnas i våra omgifvande haf sorn i våra
innanvatten.
De stora öamas samfälda areal (7,532-2 7 qvkm.) utgör af
hela rikets landareal (411,194-88 qvkm.) l's %• Dessa öar beboddes år 1890 af 182,443 menniskor, motsvarande 3-8 % af
rikets folkmängd. Häraf torde man dock ej få draga den slut3'8

satsen, att öarna voro i allmänhet T— eller fullt 2 gånger så tätt
bebygda som riket i öfrigt, enär i riksarealen ingå Norrlands
vidsträckta obygder, hvartill öarna icke hafva någonting motsvarande. Jemför man deremot de i kol. 5 af tab. 4 angifna
folkmängdstätheterna för hvarje särskild ö med de i kol. 7 af
tab. 1 för närliggande socknar å fastlandet beräknade täthetstalen, skall man i det stora hela finna ganska nära öfverensstämmande förhållanden, måhända dock med en ringa öfvervigt för öarna.
Sveriges största ö, Gotland, hyser 1 stad och 91 socknar
eller, om Fårö äfven inräknas, 92 socknar. Öland, som kommer
i storlek dernäst, har ock 1 stad samt 33 socknar. Den till
storleken tredje i ordningen är Orust, sorn omfattar 8 socknar
jemte 3 kapell. Hisingen och Tjörn komma härnäst, hvarom
likasom om öfriga stora öar tab. 4 lemnar närmare upplysningar.

E)

Areal och folkmängd i pastorat, kontrakt och stift,
[Tab. 5.]

Efter den redogörelse, som i tab. 1 är lemnad 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 nedanstående tab. G upplysning, hvarmed kan jemföras den i tab. A
länsvis gjorda klassifikationen, hvilken dessutom fördelar församlingarna efter folkmängdsbeloppet. Beträffande pastoraten och
kontrakten lemnas i tab. H och tab. I likartade grupperingar
stiftsvis, hvarvid erinras att tab. 5 äfven innehåller mat?rialier
för en motsvarande klassifikation efter ytinnehållet.

Tab. H. Antal pastorat, fördelade efter folkmängden år 1890.

Tab. 5. Pastorat, kontrakt och stift
Tab. I.

Antal kontrakt, fördelade efter folkmängden år 1890.

oberoende pastoralvård. Såsom pastorat hafva i tabellen räknats
ej blott de territoriela, utan ock de garnisons- och andra församlingar, hvilkas pastoralvård besörjes af egna prestmän. En
på lika sätt utförd räkning af pastoratens antal år 1880 gaf
summan 1,355, och har sålunda antalet under tioårsperioden
1881—1890 ökats med 24.
Denna ökning betingas deraf, att såsom nya pastorat tillkommit: i Linköpings stift Norrköpings Norra församling och
Krokek; i Strengnäs stift Bo; i Vexjö stift Södra Sandsjö; i
Lunds stift Malmö S:t Pauli församling, hvaremot Engelholms och
Ystads garnisonsförsamlingar indragits; i Göteborgs stift Gamlestads, Haga, Masthuggs och Karl Johans församlingar i Göteborgs
stad, hvarjemte nu såsom pastorat räknats Nya Varfvets församling; i Kalmar stift Långemåla; i Karlstads stift Öfre Ullerud
(jemte Nedre Ullerud och Ransäter), Nordmark, Östra Emtervik,
Vestra Emtervik, Gräsmark och Animskog; i Hernösands stift
Bjertrå, Örträsk, Jörn, Mala, Luleå stadsförsamling, Edefors,
Indalsliden (jemte Holm), Fors samt Hallen (jemte Marby),
hvarjemte i Stockholms stad visserligen äfven tillkommit såsom
pastorat Trängbataljonens församling, men deremot frångått det
pastorat, som utgjordes af Danviks hospitalsförsamling jemte
Sicklaö (i Stockholms län).
Dessutom äro, såsom de till tab. 5 för hvarje stift fogade
anmärkningarna närmare utvisa, beslut fattade om bildande af
ytterligare nya pastorat, beroende verkställigheten enligt regel af
de nuvarande prestmännens afgång från innehafvande befattningar.
Fördelas rikets folkmängd på de 1,379 pastoraten, skulle
öfver hufvud taget på hvart och ett falla ett invånareantal om
3,470, men öfver en fjerdedel af pastoraten har en folkmängd
af blott 1,000—2,000, och om härtill läggas de pastorat, som
omfatta 2,000—3,000 personer, så utgör summan fullt hälften
af samtliga pastoraten i riket. Atlingbo pastorat å Gotland
är det minsta bland alla, räknande år 1890 ett medlemsantal
. af blott 215, men deremot pläga stadspastoraten vara så mycket
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större, hvaribland står främst Hedvig Eleonora eller Ladugårdslands församlings pastorat i Stockholm med 42,407 medlemmar, omfattande detta pastorat alltså ensamt nästan lika
många invånare sorn alla 43 landspastoraten tillsammans å
Gotland. Föga mindre var Adolf Fredriks församlings pastorat
med 39,490, Katarina församlings pastorat med 36,555 och Maria
Magdalena församlings pastorat med 30,244 medlemmar, alla i
Stockholm, samt derefter Göteborgs Gustavi församlings pastorat,
hvartill hörde 29,519 personer. Det största pastoratet å landsbygden var Sköns pastorat i Hernösands stift med en folkmängd
af 21,320; något större eller med ett folktal af 21,985 var visserligen Piteå pastorat i samma stift, men detta pastorat omfattar
äfven en stadsförsamling. Till Ekshärads pastorat i Karlstads
stift hörde 19,203 invånare.
Uti pastoratens fördelning å kontrakt eller prosterier hafva
under tioårsperioden flere förändringar verkstälts. Sålunda
hafva i Upsala erkestift de förut varande Gefle och Gestriklands
kontrakt omreglerats och erhållit nya namn; i Skara stift har
en nästan fullständig omreglering af kontrakten egt rum,
hvarigenom antalet ökades med ett; i Strengnäs stift har ÖfverSelö kontrakt upphört och dess pastorat förenats med Domprosteriet, men i stället har bildats ett nytt kontrakt, Villåttinge kontrakt, genom delar af Domprosteriet och Oppunda Östra kontrakt,
hvarjemte ur Örebro kontrakt frånskilts Askers kontrakt, och
med återstående Örebro kontrakt förenats ett pastorat från Glanshammars kontrakt; i Hernösands stift har Hallens pastorat förlagts från Jemtlands Östra till dess Vestra kontrakt. Kontraktens hela antal, 181 vid 1880 års slut, har genom ofvanstående
regleringar under åren 1881—1890 ökats till 183, hvarjemte efter
år 1890 beslut fattats om Helsinglands Norra kontrakts uppdelning i tvenne.
Den oregelbundenheten i den kyrkliga indelningen, att i Vexjö
stift annexförsamlingen Härlöf räknades till annat kontrakt än
moderförsamlingen Öjaby, har upphäfts, och likaledes har numera
upphört en mängd enahanda oregelbundenheter i Lunds stift,
der kontrakten i allmänhet sammanfallit med häraden, i följd
hvaraf moder- och annexförsamlingar ofta nog räknats till olika
kontrakt. Deremot qvarstår ännu det missförhållandet, 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 Södra Råda pastorat, med
den förra församlingen tillydande Skara stift och den senare
Karlstads stift.
Såsom af tab. I framgår, der kontrakten äro klassificerade
efter folkmängdens storlek, hade 1 kontrakt (Hagunda kontrakt
i erkestiftet) mindre än 5,000, men deremot 8 kontrakt mera
än 50,000 invånare. Bland dessa senare kontrakt ställer sig
Göteborgs domprosteris Södra kontrakt allra främst med den
synnerligen höga folkmängdssiffran 139,254, och dernäst kommo
de till Hernösands stift hörande Medelpads kontrakt med 87,110
invånare och Vesterbottens Andra kontrakt med folktalet 70,476.
Medelfolkmängden för ett kontrakt i allmänhet utgjorde 26,147.
Uti de till tab 5 fogade anmärkningarna lemnas upplysningar om bland annat, huruvida församlingarna begagna kyrka
gemensamt med annan församling.
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Tab. 5 o. tab. 6. Främmande trosbekännare.

F) Främmande trosbekännare jemte odöpta namngifna
barn.
[Tab. 5 och tab. 6.]
I nådiga förordningen den 31 oktober 1873 angående främmande trosbekännare och deras religionsövning föreskrifves, bland
annat, att främmande trosbekännare skola, der Konungen för viss
församling ej annorlunda förordnar, för anteckning öfver deras
borgerliga förhållanden, särskildt upptagas i kyrkobokeu för den
till Svenska kyrkan hörande församling, inom hvars område de
äro boende. Då nu denna antydda särskilda kyrkoskrifningsrätt
veterligen icke beviljats åt någon af de många församlingar, som
på grund af 1873 års förordning bildats, samt då de församlingar
af främmande trosbekännare, hvilkas tillvaro grundar sig på äldre
bestämmelser och hvilka kunna anses ännu åtnjuta egen kyrkoskrifna», äro jemförelsevis få till antalet, så följer häraf, att de
flesta bekännarne af främmande lära äro att söka i statskyrkans
böcker. I husförhörslängderna för flertalet af Svenska kyrkans
församlingar är derför antecknadt och i församlingarnas folkmängd
inräknadt ett större eller mindre antal främmande trosbekännare,
hvartill då äfven räknas odöpta barn (under 15 år); hvilka
visserligen i inånga fall antagligen borde hänföras till baptister,
men hvilka, då deras ställning till de främmande trossamfunden
ej kunnat med tillräcklig noggranhet bedömas af husförhörslängdsutdragen, här i tabellerna blifvit särskildt för sig upptagna,
liksom det skett äfven med äldre personer, om hvilka det finnes
antecknadt, att de äro odöpta. Härvid må dock anmärkas, att
i vissa församlingars husförhörslängder synas såsom främmande
trosbekännare vara antecknade endast sådane, som lagligen utträdt ur Svenska kyrkan, under det att vid motsvarande anteckningar i närbelägna eller andra församlingars längder en långt
större utsträckning tydligen är gjord, och blifva i följd häraf
de här meddelade talen för främmande trosbekännare icke med
hvarandra fullt jemförliga, och torde talen i allmänhet få anses
vara endast minima samt antagligen mycket lägre än de, som
de främmande församlingarna sjelfva vilja anse såsom tillkommande sina medlemmar.
I redogörelsen för 1880 års folkräkning äro de främmande
trosbekännarne specificerade för hvarje statskyrkans församling,
men då detta icke lämpligen kunde ske genom öfversigtliga
tabellariska uppställningar, utan endast i form af anmärkningar
(se A. XXII: 2, sid. 134—137), har tabellformen nu för 1890
blifvit vald. Tab. 5 innehåller derför fyra kolumner (kol. 4—7),
hvaruti redovisas för det i hela folkmängden för hvarje pastorat
inräknade antalet af främmande trosbekännare, hvarvid dock
specificerats endast de, som utgöra det öfvervägande antalet bland
alla främmande trosbekännare, nemligen metodister, baptister och
odöpta barn, hvartill alla de öfriga, under rubriken »Andra», i en
summa tillagts.
Den närmare specifikationen af samtlige desse i husförhörslängderna upptagne främmande trosbekännare, men endast stiftsvis, meddelas i tab. 6 under afd. b), motsvarande alltså nyssnämnda »Andra» i tab. 5 de i tab. 6 uti kol. 11—49 införde.
Hela det kända antalet främmande trosbekännare, de odöpta
barnen här som annorstädes inräknade, utgöres af dels de nu

under afd. b) i tab. 6 upptagna, dels de, som uppgifvas af legaliserade församlingar sjelfva, hvilka ega eller åtminstone faktiskt
utöfva rätt till egen kyrkobokföring och hvilka här redovisas i
tab. 6 under afd. a), varande totalsummorna länsvis angifna
i samma tab. 6 under afd. c).
De legaliserade församlingarna af främmande trosbekännare
voro (i den ordning hvari bekännelserna äro i tab. 6 angifna och
under hänvisning i öfrigt till de till tabellen fogade anmärkningarna) vid utgången af år 1890 följande:
1) 69 metodist-episkopalförsamtiugar, af hvilka 38 blifvit
under åren 1876—1880 och 31 under åren 1881—1890 af staten
erkända med rätt till egentlig religionsöfning under de vilkor och
bestämmelser, som i nådiga förordningen den 31 oktober 1873
stadgas, hvarjemte ytterligare 8 sådana församlingar blifvit efter
år 1890 erkända, så att för det närvarande (i början af år 1894)
skulle finnas i skilda delar af riket icke mindre än 77 metodistepiskopalförsanilingar (uppräknade i anm. 2 å sid. 125); men
huruvida alla dessa verkligen kommit till stånd och huruvida
någon bland dem upphört, är icke för Statistiska Centralbyrån
kändt. At ingen bland dessa församlingar är tillstånd till kyrkobokföring meddeladt, hvadan medlemmarne, likasom medlemmar af andra främmande trossamfund i samma belägenhet,
böra vara intagne i statskyrkans kyrkoböcker och derför ingå
bland de under afd. b) i tab. 6 upptagne. Dock är medgifvet,
på samma gång som metodist-episkopalförsamlingar första gången,
eller den 10 mars 1876, blefvo af staten erkända, att vid sådana
församlingar anstälde ordinerade predikanter må vigsel med laga
verkan förrätta;
2) 1 6apto's<församling i Våmhus uti Kopparbergs län, hvilken, bildad enligt nådig resolution den 4 jan. 1868 och egande bestånd med egen kyrkoskrifningsrätt ännu vid 1890 års slut,
har sedermera upphört. Numera finnes alltså i hela riket
icke någon lagligen erkänd baptistförsamling, oaktadt antalet af
dem, som hylla baptistiska åsigter, torde vara störst bland alla
dem, som afvika från statskyrkans läromeningar. Detta antal
blir ännu större, derest till baptister finge räknas, om ej alla,
dock flertalet af de barn, som uppgifvas vara odöpta;
3) 2 Nya kyrkans församlingar, eller bekännare afSvedenborgska läran, båda i Stockholm, den ena erkänd den 10 april
1885 och den andra den 13 maj 1887, med rätt för presterskapet, enligt sedermera gifna tillstånd, att med laga verkan
förrätta vigsel, men deremot icke att föra egna ministerialböcker;
4) 1 Fransk-reformert församling i Stockholm, hvilken är
äldre än nu gällande förordning om främmande trosbekännare
och anses hafva kyrkobokföringsrätt;
5) 2 Engelsk-episkopala församlingar, deraf Engelska
episkopal-församlingen i Stockholm och Anglikanska episkopalförsamlingen i Göteborg, hvilkas Presterskap resp. åren 1892 och
1883 erhållit rättighet att med laga verkan förrätta vigsel. Båda
församlingarna, äldre än gällande förordning om främmande trosbekännare, hafva ansetts ega rättighet till egen kyrkobokföring,
men anses denna rätt upphäfd för den Göteborgska församlingen
genom den år 1883 i verket satta uppdelningen af staden i territorialförsamlingar;
6) 2 Katolsk-apostoliska (eller Irvingianska) församlingar,
hvaraf en i Stockholm erkänd den 21 dec. 1877, en i Norrköping erkänd den 31 aug. 1883. Af den Stockholmska församlingen gjord ansökan, att dess Presterskap måtte få förrätta vigsel
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med laga verkan, har afslagits. Båda församlingarnas medlemmar
ingå i statskyrkans längder;
7) 4 Romersk-katolska församlingar, nemligen i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Gefle, af hvilka den i Malmö, bildad 1870,
är den näst yngsta och den i Gefle är allra yngst, såsom varande
erkänd den 31 dec. 1888, hvarvid dock ej medgafs laga vitsord
åt dess ministerialböcker. Sådant vitsord har deremot ansetts
tillkomma de äldre romersk-katolska församlingarna; dock har
församlingen i Göteborg förlorat denna rätt af samma skäl som
Anglikanska församlingen derstädes (jfr. punkt 5 härofvan);
8) 1 Grekisk-katolsk församling i Stockholm, hvilken lär
anses hafva rätt till egen kyrkobokföring;
9) 7 Mosaiska församlingar, nemligen en i hvardera af
städerna Stockholm, Norrköping, Karlskrona, Malmö och Göteborg samt de under senaste tioårsperioden tillkomna församlingarna i Kalmar (jemte Vexjö) och Oskarshamn, hvarjemte sedermera tillkommit en ytterligare i Sundsvall. Enligt gällande
»ordningar» föra de mosaiska församlingarna egna längder, motsvarande statskyrkans husförhörslängd och ministerialböcker (jfr.
vidare anm. 11 å sid. 125). Med den nybildade mosaiska församlingen i Kalmar inträffar det allenaståeude förhållandet, att
den tillhör tvenne städer, hvilka dessutom äro belägna i olika
län, hvarom anm. 27 å sid. 27 och anm. 49 å sid. 30 närmare
upplysa.
Samtliga legaliserade församlingar af främmande trosbekännare skulle alltså uppgå för det närvarande till ett antal
af 97, hvilka väl alla, för så vidt de ega bestånd, föra mera
eller mindre fullständiga längder öfver sina medlemmar, men
anses endast 5 reformerta och katolska samt alla (8) mosaiska
församlingars längder kunna tillerkännas laga vitsord, och noga

Tab. K.

Uppgifna antalet främmande trosbekännare åren 1870,
1880 och 1890.

Areal och folkmängd stifts- och länsvis.
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räknadt kan tvekan uppstå, huruvida för det närvarande detta
vitsord rätteligen tillkommer några andra än dem, som föras af
de mosaiska församlingarna.
Utom dem, som bekänna sig till de kyrkliga åsigterna inom
de nu särskildt nämnda församlingarna, förefinnas många sorn
hylla andra separatistiska meningar ända till ren ateism, hvarom
allt tab. 6 med dertill fogade anmärkningar lemnar närmare
upplysningar, för såvidt dessa kunnat ur folkräkningsmaterialet
insamlas.
En jemförelse för åren 1870, 1880 och 1890 mellan hela
det Uppgifna antalet främmande trosbekännare, med häribiand
inräknade odöpta men namngifna barn (under 15 år) och andra
(äldre) odöpta, framlägges i nedanstående tab. K.
Under de 20 år, som tabellen omfattar, har såsom synes
söndringen från statskyrkan allt mer stegrats, men har likväl
slutsumman 49,7(53 år 1890 icke kommit längre än till att vara
1 % af hela rikets befolkning, hvadan, — äfven om man måste
antaga att denna siffra är för låg, hvilket likväl motväges deraf
att i sjelfva verket en del af dem, som här räknats som främmande trosförvandter, icke utträdt ur Svenska kyrkan, — till
denna äro att räkna omkring 99 % af rikets folk. Af hela antalet
främmande trosbekännare äro endast 7 •/, kyrkoskrifna i egna
församlingars böcker och återstående 93 % uti statskyrkans.
Efter könet räknadt fördela sig bekännarne af främmande lära
i samma proportion som rikets bebyggare i öfrigt, och är derför
qvinkönet till antalet öfvervägande äfven bland de förre.
För första gången har nu for år 1890 ett försök gjorts att
erhålla kännedom om beBntliga antalet af dem, som lagligen
utträdt ur Svenska kyrkan. Dessa, som uppgifvas i husförhörslängderna till 4,277 personer, äro inräknade i hela antalet af
främmande trosbekännare, men siffran är antagligen för låg.
Anmärkningsvärdt nog anmäla sig betydligt flere qvinnor än män
till utträde. Jfr vidare kol. 53—76 af tab. 6.

G) Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis.
[Tab. 7.]
Med 12 stift och 24 län, i båda fallen Stockholms stad ej
inräknad, skulle vid en jemn fördelning hvarje stift omfatta
tvenne län, men i sjelfva verket ställa sig förhållandena mycket
olika. Sålunda upptager Kalmar stift endast en del af ett enda
län, Visby stift motsvarar jemnt ett län, Vexjö stift omfattar
ett helt län och större delen af ett annat län, hvaremot Skara,
Vesterås, Lunds och Karlstad stift upptaga hvartdera tre län,
antingen helt och hållet eller delvis, under det att Uppsala,
Linköpings och Göteborgs stift på samma sätt upptaga fyra län
eller delar deraf, samt Strengnäs och Hernösands stift sträcka
hvart sitt område öfver fem län eller åtminstone delvis. Hvilka
län eller huru stora delar deraf hvarje stift omfattar, eller omvändt huru länen fördela sig å stiften, allt räknadt såväl efter
arealen som folkmängden, derom upplyser tab. 7 närmare.
Till omfånget är Hernösands stift det största (241,380 qvkm.),
och räknadt efter folkmängden ställer sig främst Lunds stift
(med 732,536 inv.). Såväl till areal (3,158 qvkm.) som invånaretal (51,337) är Visby stift det minsta af alla.
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Register.

H) Register
öfver samtliga i denna underdåniga redogörelse omförmälda administrativa, judiciela och kommunala samt ecklesiastika indelningar
är slutligen till redogörelsen fogad, hvarigenom denna kan tjena
till uppslagsbok uti ifrågavarande hänseenden.

För de under tryckningens fortgång verkstälda och till
Statistiska Centralbyråns kännedom komna förändringar i rikets
indelningar m. m. redogöres uti ett före berättelsen intaget
tillägg.
Stockholm den 8 mars 1894.

Underdånigst

ELIS SIDENBLADH.

e. f.

Henrik Malmgren.

1

Tab. 1 Areal och folkmängd jemte folkmängdstäthet i socknar och städer, äfvensom i härad,
länsmansdistrikt och fögderier samt i tingslag och domsagor år 1890.
1) Stockholms stad.

2

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 2) Stockholms län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 2) Stockholms

län.

3

4

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 2) Stockholms län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 2) Stockholms län.

5

6

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 3) Uppsala län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 3) Uppsala län.

7

8

Tab. 1 (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 3) Uppsala län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 3) Uppsala län.

9

10

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 4) Södermanlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 4) Södermanlands län.

11

12

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 4) Södermanlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 5) Östergötlands län.

13

14

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 5) Östergötlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 5) Östergötlands län.

15

16

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Östergötlands län.

Tab. 1. (Ports.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Östergötlands län.

17

18

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Östergötlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890- — 6) Östergötlands län.

19

20

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Östergötlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Jönköpings län.

21

22

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Jönköpings län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Jönköpings län.

23

24

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 6) Jönköpings län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 7) Kronobergs län.

25

26

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 7) Kronobergs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 8) Kalmar län.

27

28

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 8) Kalmar län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 8) Kalmar län.

29

30

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 8) Kalmar län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 8) Kalmar län.

31

32

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 9) Gotlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 10) Blekinge län.

33

34

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 10) Blekinge län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 11) Kristianstads län.

35

36

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 11) Kristianstads län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 11) Kristianstads län.

37

38

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 11) Kristianstads län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

39

40

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

41

42

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

43

44

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

Tab. I. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

45

46

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 12) Malmöhus län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 13) Hallands län.

47

48

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 13) Hallands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 14) Göteborgs och Bohus län.

49

50

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 14) Göteborgs och Bohus län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 14) Göteborgs och Bohus län.

51

52

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfeborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfeborgs län.

53

54

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfsborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfsborgs län.

55

56

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfeborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 15) Elfeborgs län.

57

58

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

59

60

Tab. 1 (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

61

62

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

63

64

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 16) Skaraborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 17) Vermlands län.

65

66

Tab. 1 (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 17) Vermlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 17) Vermlands län.

67

68

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 17) Vermlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890— 18) Örebro län.

69

70

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 18) Örebro län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1390. — 19) Vestmanlands län.

71

72

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 19) Vestmanlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 19) Vestmanlands län.

73

74

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 19) Vestmanlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 20) Kopparbergs län.

75

76

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 20) Kopparbergs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 20) Kopparbergs län.

77

78

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 20) Kopparbergs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 21) Gefleborgs län.

79

80

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 21) Gefleborgs län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 21) Gefleborgs län.

81

82

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 22) Vesternorrlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 22) Vesternorrlands län.

83

84

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 22) Vesternorrlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 23) Jemtlands län.

85

86

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 23) Jemtlands län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 24) Vesterbottens län.
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Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 24) Vesterbottens län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 24) Vesterbottens län.
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Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 25) Norrbottens län.

Tab. 1. (Forts.) Areal och folkmängd m. m. 1890. — 25) Norrbottens län.
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Tab. 2. Areal och folkmängd jemte folkmängdstäthet år 1890. Sammandrag länsvis.
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Tab. 3. Areal och folkmängd i Landstings och Hushållningssällskaps områden år 1890.
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Tab. 4. Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år 1890.1)

Tab. 4. (Forts.) Större öars areal och folkmängd samt folkmängdstäthet år 1890.
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Tab. 5. Areal och folkmängd, äfvensom antalet uti husförhörslängderna antecknade främmande
trosbekännare jemte odöpta barn, i pastorat, kontrakt och stift, den 31 dec. 1890.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1890. — 1) Uppsala erkestift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1890. — 2) Linköpings stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 2) Linköpings stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 2) Linköpings stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 3) Skara stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 3) Skara stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 3) Skara stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m 1890. — 4) Strengnäs stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 4) Strengnäs stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 5) Vesterås stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 5) Vesterås stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1890. — 6) Vexjö stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. år 1890. — 7) Lunds stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 7) Lunds stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 7) Lunds stift.

111

112

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 7) Lunds stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. in. 1890. — 8) Göteborgs stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890.— 8) Göteborgs stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 9) Kalmar stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 10) Karlstads stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 11) Hernösands stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. - 11) Hernösands stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 11) Hernösands stift.
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Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 12) Visby stift.

Tab. 5. (Forts.) Areal och folkmängd i pastorat m. m. 1890. — 13) Stockholms stad.
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Tab. 6. Främmande trosbekännare jemte

123

odöpta namngifna barn1), år 1890.
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Tab. 6. (Forts.) Främmande trosbekännare jemte odöpta namngifna barn år 1890.

Tab. 6. (Forts.) Främmande trosbekännare jemte odöpta namngifna barn år 1890.
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Tab. 7. Areal och folkmängd i sammandrag stifts- och länsvis år 1890.
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Register öfver rikets administrativa, judiciela och kommunala samt ecklesiastika indelningar.
Der ej orden län, stift, härad, tingslag, kontrakt eller dylikt finnas i registret till namnen lagda, menas alltid socknar, församlingar
Siffrorna hänvisa:
i första sifferkolumnen, betecknad med >Adm.», till den administrativa, judiciela 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.

eller kommuner.

Häraden och tingslagen, hvilka enligt registrets anvisning upptagas för hvarje län i tab. 1 under afdelningen A), förekomma äfven under C) och D) i samma tabell.
Fögderier och länsmansdistrikt samt domsagor, hvilka i tab. 1 upptagas för hvarje län under afdelningarna C) och D), angifvas särskildt i registret endast i de fall,
då området har ansat namn än det eller de i registret angifna härad eller tingslag, hvaraf området (fögderiet, länsmansdistriktet eller domsagan) består. länsmansdistrikt,
som bära namn efter socknar, angifvas icke heller särskildt och likaledes icke tingslag, sammansatta af flere härad och efter dessa benämnda.
Socknar eller länsdelar af socknar, som med sina delar förekomma på flera ställen inom samma län, upptagas här med hänvisning endast till det ställe, der socknen
först nämnes inom länet, med erinran att de öfriga ställena angifvas genom de till hvarje sockendel fogade anmärkningarna.
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Bjurum—Edshult.

Edsleskog—Frösåker.

129

130

Frösön -Göteryd.

Göteve - Husby-Sjutolft.

131

132

Husby—Katrineberg.

Katrinenäs—Linde.

133

134

Lindesberg—Mofalla.

Mogata—Nässjö.

135

136

Näsum—Rönnäng.

Rönnöfors—Sotholm.

137

138

Spannarp—Södra Åby.

Södra Åkarp—Uppsala.

139

140

Uppsala—Villand.

Villand—Ölsremma.

141

142

Önnarp—Öxnevalla.

