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I. Otryckt material. 
 

A. Primärtabeller. 

 

 a. Prästerskapets årliga uppgifter 1802–20 för varje 

församling om 

  1. Ungefärliga utsädet av råg, vete, korn, havre, blandsäd, 

ärter och potatis samt 

  2. Kornets förökning av råg, vete, korn, havre, blandsäd, 

ärter och potatis 

  å Tabellkommissionens s.k. sockentabeller, Formulär I–II 

(Mortalitetstabellen) 

 

 b. Prästerskapets uppgifter åren 1805, 1810, 1815 och 1820 

för varje församlings om 

  1. Ungefärliga antalet hästar, oxar, kor, ungboskap och får 

  2. Ungefärliga tunnlandstalet öppen jord samt besådda 

delen av öppna jorden (för åren 1815 och 1820 dessutom 

uppgifter om gräsvall som skiftesvis besås (tunnland) 

samt besådda delen därav) 

  å Tabellkommissionens sockentabeller, Formulär III 

(Folkmängdstabellen) 

 

 Anm. Tabellkommissionens primärtabeller förvaras numera 

med några få undantag i lands- och länsarkiven 

(Kyrkoarkivens serie G). De ha ej bevarats i fullständigt skick; 

tabellerna för en del församlingar ha förekommit. 

 

 

B. Avskrifter av primärtabellernas uppgifter. 

 

 Dessa avskrifter finnas å kontraktsprostarnas 

prosterisammandrag av Mortalitets- och Folkmängdstabellerna 

1802–20, som insändes till Tabellkommissionen. 
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C. Tabellkommissionens sammandrag av uppgifterna å 

formulären till Mortalitets- och Folkmängdstabellerna  

1802–20. 

 

 a. Prosterisammandrag och sammandrag för länet å 

länstabellerna. 

 

 b. Länssammandrag och sammandrag för hela riket å 

generaltabellerna. 

 

 Anm. Länssiffrorna i sammandragen å Folkmängdstabellerna 

innefatta endast landsbygden. 

 

 

D. Tabellkommissionens tabeller i tabellbilagorna till sina till 

Kungl. Maj:t avgivna berättelser. 

 

 a. Tabellkommissionens berättelse 1796–1802. 

   Tab. I. generaltabell öfver utsäde och skörd år 1802. 

    ”Ungefärliga utsädet af råg, hvete, korn, hafre, 

blandsäd, ärter, potater. Kornets förökning af råg, hvete, 

korn, hafre, blandsäd, ärter, potater. Allt slags utsäde 

efter uppgift. Förökning af allt utsädet. Proportionella 

utsädet emot förtäringen af 2 ½ tunna per person. 

Folkmängden 1802.” Länsvis. 

 

 b. Tabellkommissionens berättelse år 1803. 

  Rikstabell år 1803 å Formulär I–II med specifikation 

länsvis av: 

   ”Födde, döde, fördelade på kön. Ungefärliga 

utsädet af råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, potater. 

Kornets förökning af råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, 

ärter, potater.” 

 

c. Koncepttabeller tillhörande Tabellkommissionens berättelse 

daterad den 29 juni 1808. [Ryggtitel å bandet: Diverse koncepter 

1774–1805.] 
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Häri å formuläret till Folkmängdstabellen 1805: 

”Ungefärliga antalet hästar, oxar, kor, ungboskap, får. 

Ungefärliga tunnelandstalet af öppna jorden. Huru stor del 

af öppna jorden besås.” Länsvis. 

 

På handritad generaltabell, Formulär III, 1805, samma 

uppgifter för hela riket. 

 

d. Koncept till Tabellkommissionens berättelse 1806–10. 

 

Tab. XXIV. Utsäde och förökning år 1806. 

 Tabellen gäller råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter, 

potatis. Länsvis. 

  Tab. XXV. D:o år 1807. 

  Tab. XXVI. D:o år 1808. 

  Tab. XXVII. D:o år 1809. 

  Tab. XXVIII. D:o år 1810. 

  Tab. XXIX. Totala utsädet med sin förökning. 

   Tabellen gäller varje år 1806–10. 

  Tab. XXX. Skörd år 1806. 

   Tabellen gäller skörd i tunnor av råg, vete, korn, 

havre, blandsäd, ärter, potatis. Länsvis. 

  Tab. XXXI. D:o år 1807. 

  Tab. XXXII. D:o år 1808. 

  Tab. XXXIII. D:o år 1809. 

  Tab. XXXIV. D:o år 1810. 

  Tab. XXXV. Öppen åkerjord och jordbrukare [1810]. 

   ”Öppen åkerjord (tunnland). Besådde delen af 

öppna åkerjorden. Skördare af bägge könen ifrån 10 till 

70 års ålder. Sådd jord på hvar skördare (tunnland). 

Jordbrukande karlar ifrån 15 till 65 års ålder. Sådd jord 

på hvar karl (tunnland).” Länsvis. 

  Tab. XXXVI. Kreatur [1810]. 

   ”Hästar, oxar, kor, ungboskap, får. Par dragare. 

Tunnland utsäde på hvart par dragare.” Länsvis. 

  Tab. XXXVII. Folkmängd etc. i städerna [1810]. 
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   Kön, hushåll, öppen jord, besådda delen, hästar, 

oxar, kor, får, ungboskap. Uppgifterna gälla varje stad 

med summor länsvis. 

  Tab. XXXVIII. Totala skörden eller sammandrag af 

hvart slags utsäde multipliceradt med sin förökning. 

   Tabellen endast ifylld för år 1806. Länsvis. 

 

 e. Tabellkommissionens berättelse 1811–15. 

  Tab. XLII. [Tabellen saknar rubrik; siffrorna gälla 1815.] 

   ”Öppen jord, åkerjorden, därav besådd del, gräsvall 

som skiftesvis sås, tunnland, besådd del. Ungefärliga 

antalet kreatur: hästar, oxar, kor, ungboskap, får.” 

Landsbygden, länsvis. ”Städernas öppna jord, besådd del. 

Ungefärliga antalet af kreatur: hästar, oxar, kor, får, 

ungboskap.” Uppgifterna avse varje stad; summor 

länsvis. Jämförelse med 1810 för hela riket, fördelat på 

landsbygd och städer. 

  Tab. XLIII. Utsäde och förökning. 

   ”Tunnor utsäde af råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, 

ärter, potater. Kornets förökning af råg, hvete, korn, 

hafre, blandsäd, ärter, potater.” Årligen 1811–15. 

Länsvis. 

  Tab. XLIV. Skördens belopp, då utsädet multipliceras 

med förökningen. 

   ”Råd, hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, potater.” 

Årligen 1811–15. Länsvis. 

 

 f. Tabellkommissionens berättelse 1816–20. 

  Tab. XXVIII. Hushållens antal i riket [1820]. 

   I denna tabell ingå även följande 

jordbruksstatistiska uppgifter: ”Öppna jorden, 

åkerjorden, besådd del, gräsvall som skiftesvis är sådd, 

besådd del. Ungefärliga antalet af kreaturen, hästar, oxar, 

kor, ungboskap, får.” Länsvis. Jämförelse med åren 1810 

och 1815 för hela riket. 

  Tab. XXIX. Hushållens antal i städerne [1820]. 

   I denna tabell ingå även följande 

jordbruksstatistiska uppgifter: ”Öppen jord, besådd del. 
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Ungefärliga antalet af kreatur: hästar, oxar, kor, 

ungboskap, får.” Uppgifterna gälla varje stad. 

  Tab. XXXVI. Utsädet och kornets förökning. 

   ”Utsädet af tunnor råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, 

ärter, potater. Kornets förökning af råg, hvete, korn, 

hafre, blandsäd, ärter, potater. Skördens belopp, då 

uppgifna utsädet multipliceras med kornförökningen af 

råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, potater.” Årligen 

1816–20. Länsvis. 

 

 

E. Tabeller ingående i Tabellkommissionens övriga 

efterlämnade arkivmaterial. 

 

 a. I en volym med ryggtitel ”Folkmängd, kreatur m.m. 

1805” ingår följande tabell: 

  VIII. Articlen Specificationer. 

   ”Ungefärliga tunnelandstalet af den öppna jorden. 

Huru stor del af den öppna jorden årligen sås. 

Ungefärliga antalet af hästar, oxar, kor, ungboskap, får.” 

Länsvis. 

 

 b. I en volym med ryggtitel ”Folkmängd, kreatur m.m. 

1810” ingå samma uppgifter som i föregående volym för år 

1810. 

 

 c. I en volym med ryggtitel ”Folkmängd, öppen åker, 

utsäde, kreatur m.m. sockenvis 1805–10” ingå följande 

uppgifter: 

  För år 1805: Folkmängd, areal, mantal, öppen åker, 

utsäde [= huru stor del av jorden som besås], antal hästar, 

oxar, kor, ungboskap, får. Utjord. Församlingsvis. 

  För år 1810: Flokmängd, öppen åker, utsäde [= huru stor 

del av jorden som besås], antal hästar, oxar, kor, ungboskap, 

får. Församlingsvis. 
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 Anm. Vissa av tabellerna i Tabellkommissionens efterlämnade 

arkivmaterial ha tryckts. Se följande avdelning: Tryckt 

material. 
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II. Tryckt material. 
 

Emigrationsutredningens betänkande i utvandringsfrågan och 

därmed sammanhängande spörsmål … Afgifvet af Gustav 

Sundbärg. Sthlm 1913. 

 

 Tabeller i betänkandet, där siffror för åren 1802–20 ingå: 

 Tab. 21. Odlade jorden och dess fördelning. Hektar. 

  Vart 10-de år 1800–1900 samt 1911. Vete, råg, korn, 

havre, blandsäd, baljväxter, s:a spannmål, potatis. Hela 

riket. 

 Tab. 23. Åkerareal använd för spannmål och potatis. 

Medeltal för årtiondena. Hektar. 

  1801/10–1901/10. Vete, råg, korn, havre, blandsäd, 

baljväxter, s:a spannmål, potatis. Hela riket. 

 Tab. 24. Utsäde af spannmål och potatis. Deciton. 

  1801/10–1901/10. Vete, råg, korn, havre, blandsäd, 

baljväxter, potatis. Hela riket. 

 Tab. 25. Skörden af spannmål. Deciton. 

  Vete, råg, korn, havre, blandsäd, baljväxter. Hela riket. 

 Tab. 27. Kreatursstockens storlek, åren 1805–1911. 

  1805, 1822, 1832 etc. till 1911. Hästar, oxar, kor, ungnöt, 

får, getter, svin. Hela riket. 

 

 

Emigrationsutredningens betänkande … Bilaga 5. Ekonomisk-

statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar. Af 

Gustav Sundbärg. Sthlm 1910. 

 

 Tabeller, där siffror för något av åren 1802–20 ingå: 

  Tab. 58. Arealens fördelning inom de olika länen. 

  Odlad jord i procent av arealen 1805, 1907. På 100 

inb.komma hektar odlad jord 1805, 1905. Länsvis. 

 Tab. 60. Kreatursstocken i äldre och nyare tid. 

  A. På 1000 inb.hästar, kor, ungnöt, får, 1805, 1902, svin 

1902. 

  B. På 100 hektar odlad jord. Länsvis. 
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 Tab. 71. Odlade jorden 1805 och 1905 etc. 

  Folkmängd, areal land, odlad jord, odlad jord i % av hela 

areal land, hektar på 100 inb. av odlad jord. Häradsvis med 

länssammandrag. 

 Tab. 74. Kreatursstocken och dess förhållande till 

folkmängden 1805 och 1905. 

  Folkmängd, hästar, kor, oxar, ungnöt, får. Hästar och kor 

på 100 inb. Häradsvis med länssummor. 

 

 

Emigrationsutredningens betänkande … Bilaga 13. Allmänna 

ekonomiska data rörande Sverige, öfversikter och jämförelser. 

Af Gustav Sundbärg. Sthlm 1912. 

 

 Tabeller i texten, där siffror för något av åren 1802–20 ingå: 

  Sid. 23: Areal i hektar 1801/20 av vete, råg, korn, 

havre, övriga säden. Absoluta och relativa tal. Hela riket. 

  Sid. 34: Skörden 1801/20 av vete, råg, korn, havre, 

blandsäd, baljväxter. Deciton. Hela riket. 

  Sid. 34: Skörden per inb. 1801/20 i kg. årligen av vete, 

råg, korn, havre, blandsäd, baljväxter. Hela riket. 

  Sid. 35: Behovet av spannmål jämfört med skörden 

1801/20. Behov i deciton, skörd i deciton, överskott eller 

brist, kg. per inb. (behov, skörd). Hela riket. 

  Sid. 35: Behov av brödsäd. Samma uppgifter som i 

föregående tabell. 

  Sid. 35: Behov av råg och vete tillsammantagna 

1801/20, utsäde i deciton, övrig förbrukning, i deciton, 

kg. per inb. (utsäde, övrig förbrukning). Hela riket. 

  Sid. 36: Samma tabell med skilt på råg och vete. 

  Sid. 37: Potatis 1801/20. Areal i hektar, skörd i 

deciton, utsäde i deciton, kg. per inb. (utsäde, skörd). 

Hela riket. 

  Sid. 37: Skörden per hektar 1801/20. 

   Deciton. Vete, råg, korn, havre, potatis. Hela riket. 

  Sid. 46–47: Kreatursstocken 1805. Hästar, kor, oxar, 

ungnöt, får. Absoluta tal och på 1000 inb. Hela riket. 
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Hellstenius, J., Skördarna i Sverige och deras verkningar [1748–

1870 jämte en bilaga om årsväxten 1523–1749]. 

 I. Statistisk tidskrift 1871, s. 77–119 + 4 diagr. 

 

 Häri: 

 Tab. N:o 8 a. Utsäde, tunnor, 1802–69. 

   Vete, råg, korn, havre, blandsäd, ärter och bönor, potatis, 

s:a. 

   Årligen 1802–20, därefter vissa år t.o.m. 1869. Hela 

riket. 

 Tab. N:o 8 b. Skörd (med afdrag af utsäde). Tunnor. 

   Vete, råg, korn, havre, blandsäd, ärter och bönor, potatis, 

s:a. 

  Årligen 1802–20, därefter medeltal 1818/22 etc. t.o.m. 

1856/60, slutligen årligen1865–69. Hela riket. 

 

 

Nicander, H., Om svenska Tabell-werket, åren 1801–05. Utsäde, 

skörd, öppen jord, kreatur. 

 I Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar, T. 30 (1809), s. 

116–127. [Med tabeller]. 

 

 Tab. G. N:o 1. Upgifna utsädet och skörden. 

  År 1802 och 1803. Råg, vete, korn, havre, blandsäd, 

ärter, potatis. Länsvis. 

 Tab. G. N:o 2. Upgifna utsädet och skörden. 

  Samma uppgifter som i föregående tabell för åren 1804 

och 1805. 

 Tab. H. Skörd, utsäde, öppen jord, arbetare och kreatur på 

landet och i städerne utom Stockholm. 

  ”Totala skörden [årligen 1802–05], totala utsädet [årligen 

1802–05], totala förökningen eller skörden dividerad med 

utsädet [årligen 1802–05], medelförökning af alla åren, 

öfrig förtäring efter uppgift för hvar person sedan utsädet är 

afdragit, år 1805, öppen jord efter upgift, besådda delen af 

öppna jorden, vederbörliga skörden, skillnad ifrån uppgiften 

år 1805, högsta sannolika rymden af öppen jord, skillnad 

ifrån uppgiften år 1805, högsta sannolika utsädet, skillnad 
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ifrån uppgiften år 1805, arbetande jordbrukare, tunland af 

öppen jord på hvar arbetare, efter uppgift, efter sannolikhet. 

Kreatur, hästar, oxar, kor, ungboskap, får, par dragare, 

tunland utsäde på hvart par dragare, efter uppgift 1805, efter 

sannolikhet.” Länsvis. 

 Tab. K. Öppen jord och kreatur i städerna. 

  Öppen jord, hästar, oxar, kor, får, [1805]. Uppgifterna 

gälla varje stad. 

 

 

Nicander, H., Utdrag af Tabell-verket, angående utsäde, skörd, 

öppen åker, jordbrukare och kreatur åren 1806–10. 

 

 I. Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1814, s. 17–25. 

 Tabeller i texten: 

  Utsäde av råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter och 

potatis, s:a, årligen 1806–10. Hela riket. 

  Avkastningen av råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter, 

potatis, medium, årligen 1806–10. Hela riket. 

  Skörd i tunnor av råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter, 

potatis, s:a, årligen 1806–10. Hela riket. 

 Tabeller: 

 Tab. P. Utsäde år 1810 af tunnor råg, hvete, korn, hafre, 

blandsäd, ärter, potatis, hela utsädet. Förökning af råg, 

hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, potater. Länsvis. 

 Tab. Q. Skörd af tunnor råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, 

ärter, potater, s:a. [1810]. Länsvis. 

 Tab. R. Öppen åkerjord och jordbrukare [1810]. 

  Öppen åker, skördare, tunnland på skördaren, plöjare, 

tunnland på plöjaren. Länsvis. 

 Tab. S. Kreatur [1810]. 

  Hästar, oxar, kor, ungboskap, får, par dragare, tunnland 

sådd jord på paret. Länsvis. 

 Tab. T. Städernes folkmängd, hushåll, åkerjord och kreatur. 

  Mank., qvinnk., s:a, hushåll, åkerjord (tunnland), sådd 

jord, hästar, oxar, kor, ungboskap, får. Uppgifterna gälla 

varje stad. 
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Nicander, H., Utdrag af rikstabellerna för åren 1811 och 1812. 

 I Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1814, s. 143. 

[Tabell]. 

 

  Tabellen innehåller: ”Utsäde år 1811 och 1812 af tunnor 

råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, potater, s:a, Sädets 

förökning af råg, hvete, korn, hafre, blandsäd, ärter, 

potater.” Länsvis. 

 

 

Sundbärg, G., Om produktionen af våra viktigaste sädesslag. 

 I: Kungl. Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift, 

årg. 34 (1895), s. 284–378. 

 

 Uppsatsen omspänner åren 1801–94. För åren 1802–20 har 

Sundbärg begagnat prästerskapets uppgifter. Siffrorna 

föreligga i 10-årsmedeltal 1801/10 och 1811/20, och 

uppgifterna gälla: 

   För vardera vete, råg, korn och havre: 

  Areal i hektar, utsäde i deciton, skörd i deciton, skörd per 

hektar i deciton, överskott av införsel och utförsel i deciton, 

övrigt till förbrukning i deciton, kg. per inb. (skörd, 

förbrukning); 

  För vardera blandsäd och baljväxter: 

  Areal i hektar, utsäde i deciton, skörd i deciton, skörd per 

hektar i deciton; 

  För potatis: 

  Areal i hektar, utsäde i hektoliter, skörd i hektoliter, 

skörd per hektar i hektoliter, övrigt till förbrukning i 

hektoliter, liter per inb. (skörd, förbrukning). 

  Alla uppgifterna gälla hela riket. 

  Dessutom innehåller avhandlingen följande tabeller: 

  Sid. 360: Tabell över åkerarealen 1802 av vete, råg, korn, 

havre, blandsäd, ärter och bönor, potatis, samt ar per inb. 

Hela riket.. 

  Sid. 362: Tabell över skördarnas belopp i medeltal 

1801/10, 1811/20 etc., dels av spannmål, dels av potatis 
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(åkerareal i hektar, skörd i deciton, skörd per hektar i 

deciton, kg. per inb.). Hela riket. 

  Sid. 362: Tabell över avkastningen per hektar 1801/10 av 

vete, råg, korn, havre, blandsäd, ärter och bönor. Hela riket. 

  Sid. 363: Tabell över spannmålen gällande skörd i 

deciton, utsäde i deciton, in- och utförsel i deciton, över- 

och underskott, förbrukning (deciton, kg. per inb.), 1801/10, 

1811/20 etc. Hela riket. 

  Sid. 363: Tabell över förbrukningen av råg och vete 

tillsammantagna i deciton och kg. per inb. samt 

förbrukningen av annan spannmål i deciton och kg. per inb., 

1801/10, 1811/20 etc. Hela riket. 

 

 

Åmark, K., Spannmålshandel och spannmålspolitik i Sverige 

1719–1830. Akad. avh. Sthlm 1915. 

 

 Begagnar vissa av Sundbärgs i föregående avhandling nämnda 

uppgifter. Å sid. 13 är dessutom rikstabellen för 1805 gällande 

utsäde i tunnor av råg, vete, korn, havre, blandsäd, ärter, 

potatis. För de olika länen publicerad. 


