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I djupaste underdånighet öfverlemnar Statistiska Centralbyrån 
härmed sin berättelse om rikets befolkningsförhållanden under 
år 1881. 

Denna redogörelse, hvilken likasom samtliga föregående nästan 
uteslutande grundar sig på presterskapets uppgifter, skiljer sig 
dock uti åtskilliga delar från dessa, mest i afseende å sjelfva 
uppställningen. Den form nemligen, som gafs åt den första 
bland dessa redogörelser, när de ifrån att gälla för femårs
perioder blefvo årsberättelser, grundade på nominativa utdrag 
ur ministerialböckerna, hvarmed början skedde år 1861, har 
sedan dess i två årtionden bibehållits nästan orubbad, endast 
med de förändringar, som under årens fortgång ansetts af be- . 
hofven påkallade, och hvilka förändringar, der de varit större, 
vanligast föranledt tillägg af nya tabeller, hvilka för att ej 

Befolknings-statistik för ur 1881. 

rubba ordningsföljden hos de redan varande blifvit fogade efter 
dessa. Då den systematiska ordningen härigenom icke alltid 
kunnat fullt iakttagas, har Centralbyrån trott att, när förelig
gande berättelse na inleder ett nytt decennium, detta tillfälle 
borde begagnas för att återställa en lämpligare ordningsföljd 
och att i sammanhang dermed äfven vidtaga åtskilliga andra 
anordningar i afseende på tabellernas uppställning. Det stö
rande inflytande, som dessa förändringar kunna anses vålla för 
jemförelser mellan, å ena sidan, nu och framdeles framlagda 
siffror samt, å den andra, äldro års taluppgifter, torde i vä
sentlig mån minskas derigenom, att nu tillagts under hvarje 
tabell slutsummor för närmast föregående fem år, äfvensom 
genom följande jemförande öfversigt öfver de olika tabellserier
nas nummerföljd: 

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



Tab. N:o 1. Folkmängd länsvis. II 

Nya Tab.-N:o. Gamla Tab.-N:o. 
. N:o 1. Folkmängd N:o 1. 

N:o 2. Folkmängd efter ålder N:o 24. 
N:o 3. Folkmängd och dödlighet m. m. 

i städerna N:o 15 och N:o 19. 
N:o 4. Äktenskap N:o 2. 
N:o 5. Vigda par efter ålder N:o 3. 
N:o 6. Qvinnornas ålder i l:a giftet.... N:o 4. 
N:o 7. Äktenskap, månadsvis N:o 5. 
N:o 8. Skiljobref N:o 6. 
N:o 9. Barnaföderskor N:o 7. 
N:o 10. Födde N:o 8 och texttabell. 
N:o 11. Födde, månadsvis N:o 9, N:o 10 o. N:o 11. 
N:o 12 Döde N:o 12. 
X:o 13. Döde efter ålder N:o 13. 
N:o 14. Döde, månadsvis X:o 14. 
N:o 15. Dödsfall af farsoter N:o 16. 
N:o 16. Dödsfall af olyckshändelser N:o 17. 
N:o 17. Sjelfmord N:o 18. 
N:o 18. Emigranter, jemte utflyttningsort N:o 23 B. 
N:o 19. Emigranters yrken N:o 22 15. 
X:o 20. Emigranters ålder N:o 21. 
N:o 21. Immigranter, jemte härkomstort N:o 23 A. 
N:o 22. Immigranters yrken N:o 22 A. 
N:o 23. Immigranters ålder N:o 21. 
n:o 24. Erhållen svensk medborgarrätt N:o 20. 

Den väsentligaste skilnaden i afseende å tabellernas inne
håll är den, att dessa uti föreliggande berättelse meddela siffror 
särskildt för landsbygd och särskildt för städer inom hvarje 
län, under det att i föregående berättelser skilnaden mel-
lan land och stad mestadels lemnats blott för riket i dess 
helhet. Utrymmet för denna nya anordning och för medde
lande af slutsummor för hela riket äfven för närmast före-
gående år, hvilka summor förut enligt regel kunnat erhållas 
endast genom att gå till hvarje särskild årsberättelse, har 
vunnits genom uteslutande af de detaljuppgifter, som i flertalet 
tabeller förut meddelats om de större städerna, eller de som 
hafva en folkmängd öfverstigande 10,000. Denna uteslutning 
har visserligen icke till fullo men dock till väsentlig del ersatts 
genom en utvidgning af innehållet i den tabell, som är särskildt 
egnad åt städerna (nya N:o 3), hvarigenom den fördelen dess
utom vunnits, att mera fullständighet i uppgifterna kunnat be
redas om äfven de mindre bland dessa samhällen, hvilka, huru 
sma de än ofta nog äro, dock intaga inom samfundslifvet en 
helt olika ställning i jemförelse med landskommunerna. 

Till dessa förutskickade anmärkningar i afseende å de bi-
lagda tabellernas anordning utbeder sig Statistiska Centralbyrån 
nu att i öfverensstämmelse med hittills följd plan få tillägga föl
jande upplysningar och jemförelser i afseende å tabellernasinnehåll. 

A) Folkmängd. 
[Tab. N:is 1 - 2.] 

a) Folk mängden länsvis (Tab. N:o 1). 
I underdånig skrifvelse den 17 Juli 1882 liar Statistiska 

Centralbyrån redan anmält, att rikets folkmängd enligt de af 
presterskapet lemnade uppgifterna sammanräknats till att vid 

utgången af år 1881 hafva utgjort 4,572,245 personer, utvisande 
detta vid jemförelse med näst förflutna år, att folktalet under 
år 1881 vuxit med 6,577 personer eller 0-14 %. 

Denna folkmängdstillvåxt, Jemförd med föregående fem års 
förhållanden, visar följande tal för såväl hela riket som lands
bygd och städer, nemligen: 

Folkmängdsminskningen, som riket led 1880, har sålunda 
under det följande visserligen vändt sig till en ökning, men 
dock icke så mycket, att förlusten blifvit ersatt. A landsbygden 
har folknummern nu sjunkit under tvenne år, hvaremot stä-
derna hela tiden sett sin folkmängd ökad. 

Orsaken till den väsentliga minskningen eller ringa öknin
gen ligger uti det kända förhållande, att en synnerligen stor 
del af landets barn sökt sig till andra länder, mest till Nord
amerika, såsom längre ned skall närmare visas. Hade deremot 
landet ostördt af sådan bortströmning fått utveckla sig, skulle 
det hafva företett ett helt annorlunda förhållande eller en till
ökning, som låter beräkna sig till l-14 procent. 

Det tal nemligen, hvarmed de lefvande föddes antal öfver-
skjuter de dödes, eller det s. k. nativitetsöfverskottet, utgjorde år 
1881 för hela riket 52,004 eller l-14 % af medelfolkmängden, och 
utgör detta hvad man kunde kalla den naturliga folkökningen. 
Den faktiska folkmängdstillväxten uppgifves deremot till endast 
6,577. Skilnaden 45,427 motsvaras temligen nära af det belopp 
43,035, hvarmed det uppgifna antalet af de ur riket utflyttade 
öfverstiger det, som de inflyttade hade. 

Huru dessa förhållanden ställa sig för landsbygden och stä-
derna, jemförda med hela riket, torde bäst framgå af följande 
tabellariska öfversigter: 

Ur rikets folkmängdssiffra hafva alltså utan närmare redo
visning försvunnit 2,392 personer. Nogare räknadt hafva för
svunnit 2,741 mankön, hvaremot af okänd anledning till
kommit 349 qvinkön, och beror förlusten antagligen derpå, 
dels att emigranternas antal i sjelfva verket varit större än 
det angifna, dels att ur husförhörslängderna afförts enligt 
gifna föreskrifter s. k. qvarstående obefintliga personer, hvilka 



derför icke heller inräknats i rikets folkmängd. Detta gäller i 
tillämpliga delar äfven i afseende på landsbygd och städer sär
skildt, men här möter dessutom det störande inflytande, som 
utöfvas af tillströmningen från landsbygden till städerna. Denna 
folkström torde för året kunna uppskattas till vid pass 17,000 
menniskor, hvartill komma något mer än 2,000 personer, hvar
med Motala genom under året skedd öfverflyttning till stad 
minskat landsbygdens och ökat städernas befolkning. 

Proportionen mellan lands- och stadsbefolkningen har häri
genom under året 1881 fortgått alltmera i den riktning, som 
den sedan 1850-talet visat, och utgjorde: 

Beträffande särskildt de olika länen, hafva folkmängdsför
ändringarna under år 1881 likasom länens andel i rikets folk
mängd varit sådana de visa sig i vidstående tab. Litt. A. 

Af denna tabell framgår, bland annat, att oaktadt samtliga 
länen borde genom sitt nativitetsöfverskott hafva fått sin folk
mängd ökad, har denna dock i sjelfva verket vuxit endast i 12 
län, bland hvilka Stockholms stad och de Norrländska länen 
såsom vanligt intaga främsta rummet. Minskning har trätfat 
13 län, hvaribland Gotlands står djupast med — 1'17 %. 

Tager man skilnaden mellan folkmängdstillväxten och na-
tivitetsöfverskottet, befinnes det att 3 län, nemligen Stockholms 
stad och Jemtlands län samt Göteborgs och Bohus län, tillväxt 
mera än hvad de genom sig sjelfva förmått, och har till dessa 
alltså en tillströmning utöfver utflyttningar skett från andra 
län (eller utlandet). Samtliga öfriga 22 länen, från hvilka 
alltså en öfverskjutande utflyttning försiggått, hafva härigenom 
förlorat 52,654 menniskor, hvaraf en mindre del är att söka i 
de nämnda tre länen och återstoden i utlandet. Hårdast har 
Vermlands län träffats, som genom skilnaden mellan in- och 
utflyttningar förlorat 2-09 % af sitt folktal, hvilken förlust till 
icke fullt hälften ersatts genom den naturliga folkökningen, så 
att hela folkminskningen här stannar vid — l-01 %. 

Hvartdera könet för sig företer följande tillökning i rela
tiva tal: 

Den utjemning af qvinkönets öfvertalighet, som fortgått 
sedan 1871, då i hela riket funnos 1,067 qvinkön mot 1,000 
män, men stannade med året 1879, har sedan dess tagit en 
riktning i alldeles motsatt led. Anmärkningsvärdt betydlig är 
qvinnoantalets öfvervigt i städerna. 

Jemtlands län företer nu på 19:de året fortfarande det 
undantagsförhållande, att mankönet till siffran öfverväger qvin-
könet, hvartill länets landsbygd är orsaken. Med Norrbottens 
läns landsbygd är förhållandet likartadt, hvilket nu inträffat på 
8:de året. 

Tab. Litt. A. Länens folkmängdstillväxt och relativa storlek 1881. 

) Skilnaden mellan kol. 4 och kol. 3 antyder genom ett + öfverskott af 
inflyttning och genom ett — öfverskott af utflyttning, vare sig att dessa flytt 
ningar skett mellan länen eller från och till utlandet. 

Proportionen mellan könen har varit mot 1,000 mankön 
följande antal qvinkön: 

Tab. N:o 1. Folkmängd länsvis. 



IV Tab. N:o 2. Folkmängd efter ålder. Tab. N:o 3. Folkmängd m. m. i städer och köpingar. — Tab. N:o 4. Äktenskap. 

b) Folkmängden efter ålder 1) (Tab. N:o 2). 
Denna tabell, motsvarande N:o 24 i äldre årsredogörelser, 

innehåller en approximativ beräkning af hela rikets folkmängd, 
skild till kön, inom hvarje åldersår vid slutet af år 1881 med 
tillägg af uppgift om hela det antal lefvande födde, hvarifrån 
hvarje åldersklass härstammar. Beräkningarna, verkstälda enligt 
samma grunder som för Aren 1861—1869 och 1871—1879, böra 
tillerkännas tillförlitlighet så tillvida, att de kunnat utgå från 
ett år, 1880, då rikets folkmängd blifvit person för person direkt 
till åren räknad. Deremot grumlas beräkningarne något deraf, 
att en utjemning måst ske, hvarom den till tabellen fogade an
märkningen närmare upplyser. 

B) Folkmängden i hvar och en af rikets städer 
och köpingar, äfvensom antalet vigde, födde 

och döde i hvarje stad. 
[Tab. N:o 3]. 

I denna tabell äro på ett ställe sammanförda de vigtigaste 
sifferuppgifter, som tillkomma samtliga stadssamhällen och till 
en del äfven köpingarne i riket. Tabellen motsvarar alltså förra 
tab. N:o 15, ehuru i betydligt utvidgad form, äfvensom förra 
tab. N:o 19 med tillägg af den i jemförelse med mortalitets
procenten vigtiga faktorn: nativitetsprocenten. 

Rikets städer ökades till antalet under år 1881 med en, 
nemligen Motala, hvilken jemlikt Eders Kungl. Maj:ts be
slut den 15 okt. 1880 blifvit uppflyttad från köpingarnes till 
städernas klass. I foljd häraf funnos vid 1881 års slut 91 
städer och 19 köpingar. 

En klassifkation af städer och köpingar efter folkmängden 
vid slutet af åren 1880 och 1881 utfaller sålunda: 

') Aldrarne äro i de följande tabellerna betecknade på enahanda sätt som 
i denna (tab. N:o 2 , och betyder exempelvis: 

20—25 år från och med fylda 20 år intill 25 års ålder, 
25—30 år från och med fylda 25 år intill 30 års ålder. 
Detta beteckningssätt motsvarar alltså de i föregående år6redogörelsers 

tab. N:o 3 m. fl. använda uttryckssätten: i 21:a—25:e lefnadsåren, i 2 6 e - 30:e 
lefnadsåren. "I 17:e lefnadsåret" betecknas derför uti föreliggande berättelse 
med: 16—17 ar, o. s. v. (jfr tab. N:o 5 härstädes). 

Af rikets hela folkmängd bodde 9'9 % i dessa tretton stä
der, som för öfrigt af samtlige städernas invånaretal upptogo 
63'6 %. Under årets lopp inträdde Landskrona bland dessa 
stora städers klass. 

Staden Falsterbo, som i tabellen (i kul. 1) innehar lägsta 
ordningsnummern (91), hade endast 365 invånare. 

Högre folktal egde 13 köpingar och mindre till folkmäng
den voro 6, bland hvilka Bergqvara och Kristianopel stodo lägst, 
hvardera med 142 invånare. Ronneby med högsta folkmängds-
siffran för köpingarne, 1,790, åtnjuter numera stadsprivilegier. 

Med en folkmängdstillväsct under årets lopp i 72 städer, 
uppgående tilsammanlagdt till 18,747 personer, ledo samtidigt 
19 städer en minskning om tillsammans 730 personer. Till den 
sålunda vunna tillökningen hos samtlige städer tillkommer 1880 
års folkmängd i Motala, 2,015, så att totala tillväxten under 
året 1881 blef för städerna 20,032. 

Bland köpingarne ökade sig folkmängden hos 9 och min
skades hos 10. 

Samtlige städer, utom tio, skulle under årets lopp hafva 
ökat sig, om tillväxten utan störande inflytelser af flyttningar 
fått fortgå medelst den naturliga folkökning, som uppstår genom 
öfverskottet af lefvande födde öfver döde. Af de tio städer, 
der detta icke inträffade, vägde uti 1 de båda faktorerna jemnt 
emot hvarandra, och i de öfriga 9 var hela underbalansen blott 
49 personer. Mariestad var en bland dessa tio städer; samt
liga öfriga tillhöra våra småstäder. 

I relativa tal erhålles för hvarje stad den naturliga folk
ökningen i den skilnad, som uppstår när mortalitetsprocenten 
(kol. 25) drages från nativitetsjyrocenten (kol. 24). För samt
lige städer blir detta tal 3-09 — 2-13 = 0-96; %, utvisande alltså, 
att om städernas folktal utvecklat sig oberoende af flyttningar, 
skulle årstillväxten hafva utgjort i det närmaste 1 %. 

C) Äktenskap. 
[Tab. N:ris 4 - 8 . ] 

a) Ingångna (och genom död upplösta) äktenskap (Tab. 
N:o 4, som motsvarar tab. N:o 2 i äldre årsredogörelser). 

Arets antal ingångna äktenskap i hela riket utgör 28,301 
eller 618 färre än under nästföregående år. Siffran för året 1881 
motsvarar 62 äktenskap på 10,000 af rikets medelfolkmångd, en 
relation som är lägre än under något år i hela det föregående 
decenniet. Först i slutet af 1860-talet träffar man ännu lägre 
förhållanden, hvaribland djupast står året 1868 med siffran 55, 
hvilket är den lägsta proportion, som någonsin i vårt land 
iakttagits. 

Till arets sjunkning i äktenskapsfreqvensen hafva städerna 
icke bidragit, utan hafva i dessa under år 1881 ingåtts såväl 
absolute som relativt något flere äktenskap än under föregående 
år, dock mindre än under detförut gående tidrymd. Städerna 
hafva dessutom fortfarande bibehållit sin stora öfvervigt uti 
ifrågavarande hänseende öfver landsbygden. 

De tretton stora städerna hade år 1881 följande folkmängd: 



Tab. N:o 4. Ingångna äktenskap. v 

Nämnda förhållanden äfvensom äktenskapsfreqvensen läns
vis åskådliggöres af nedanstående tab. Litt. B. 

Vid äktenskapets ingående tillhörde makarna år 1881 de 
olika civilstånden med följande antal: 

ogifte män 25,324, enklingar 2,958, frånskilde män 19; 
ogifta qvinnor 27,004, enkor 1,250, fransk, qvinnor 47. 

Med inräkning af de frånskilda bland de i enkestånd va_ 
rande utgjorde procentförhållandet mellan de i äktenskap in
trädda personerna följande: 

Tab. Litt. B. Ingångna äktenskapens relativa talrikhet i för
hållande till hela medelfolkmängden, länsvis. 

Den erfarenhet som vårt tabellverk gifvit under en läng 
följd af år, att äktenskapen allt mer och mer ingås mellan 
ogifta personer, har äfven för år 1881 vunnit ytterligare be
kräftelse. Omgiftena, som alltså blifvit allt färre, hafva hittills 
visat den karakteristiska skilnaden mellan land och stad, att å 
landsbygden ett relativt större antal äktenskap ingås af enklin
gar, hvaremot i städerna enkorna oftare blifva gifta med törut 
ej gift man, men sistnämnda skiljaktighet, tyekes dock alltmera 
utplånas. 

Beträffande vidare antalet af dem, som år 1881 inträdt i 
första giftet och i omgiften, är redan nämndt, att 25,324 män 
gifte sig för första gången och 2,977 män inträdde i nytt gifte, 
samt att 27,004 qvinnor inträdde i sitt första gifte och 1,297 
qvinnor blifvit omgifta. Bland de omgifta funnos 6 män, som 
gifte sig för fjerde gången, och 1 för femte gången, men bland 
qvinnorna fanns ingen som inträdde i gifte med högre ordnings-
nummer än tredje giftet. Af samtlige de under året gifte män
nen inträdde 105 % i nytt gifte, men för qvinnorna utgjorde 
omgiftenas procenttal endast 4'6 %. 

Dessa proportioner, fördelade på olika giften och med 
skilnad mellan hela riket, landsbygd och städer samt jemförda 
med föregående år, visa följande procenttal af de ingångna äk
tenskapen: 

Män gifte: 



VI Tab. No 4. Ingångna äktenskap. — Tab. N:is 5—6. Ålder vid äktenskapets ingående. 

Räknadt efter trossamfundet utgjorde antalet af sådana äkten
skap, der båda kontrahenterna tillhörde svenska kyrkan, 28,160, 
hvaremot 141 äktenskap ingingos mellan sådana personer, af 
hvilka antingen blott den ena makan eller ingendera kunde 
verkligen räknas till statskyrkan, och afslötos 100 af dessa 141 
äktenskap infor borgerlig myndighet. Vid jemförelse med före
gående år visa sistanförda siffror en betydlig stegring, hvilket 
icke heller kan vara oväntadt, då kort före redogörelseåret kret
sen för sådana äktenskaps afslutande icke obetydligt ökades ge
nom Nådiga förordningen d. 15 okt. 1880 angående äktenskaps 
afslutande i visst fall inför borgerlig myndighet. Nämnda för
ordning lyder sålunda: "Vill någon, som ej blifvit döpt eller 
som icke inom svenska kyrkan begått Herrans Nattvard, men 
icke heller tillhör främmande trossamfund, ingå äktenskap, må 
det afslutas inför borgerlig myndighet i den ordning och med 
tillämpning af de föreskrifter, som, angående borgerligt äkten
skap af främmande trosbekännare och hvad i sammanhang der
med så väl i afseende å lysning som för öfrigt bör iakttagas, 
äro stadgade i förordningen den 31 okt. 1873." I antalet af 
dem, som vid äktenskapets ingående år 1881 icke kunnat räk
nas till svenska kyrkan, äro derför inräknade 3 odöpte män, 4 
odöpta qvinnor, 26 ej konfirmerade män och 24 ej konfirmerade 
qvinnor. Härom så ock om öfriga kontrahenters olika trosbe
kännelser upplysa närmare de till tab. N:o 4 fogade anmärk
ningar. 

Tab. N:o 4, som motsvarar föregående årsredogörelsers tab. 
N:o 2, innehåller icke såsom denna några kolumner för antalet 
af äktenskap, upplösta genom döden, enär hithörande uppgifter 
kunna hemtas af tab. N:o 12 (kol. 4 och 5), som upplyser 
huru många gifta personer aflidit, hvilka naturligtvis också ge
nom sin död vållat äktenskapets upplösning. Under år 1881 
hafva alltså 21,988 äktenskap upplösts genom död, hvaraf 12,502 
genom mannens och 9,486 genom qvinnans frånfälle. 

Mot 1,000 ingångna äktenskap har döden brutit följande 
antal äktenskapliga band: 

Att mannens död oftare än hustruns vållar äktenskapets 
upplösning, ådagalägges af nedanstående siffror, utvisande huru 
många hustrur i förhållande till 100 aflidne gifte män aflidit: 

För de genom skiljobref upplösta äktenskapen redogöres 
längre ned. 

b) Ålder vid äktenskapets ingående (Tab. N:is 5 och 6 
motsvarande N:is 3 och 4 uti föregående årsredogörelser). 

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ålder under år 
1881 ingångna äktenskapen utvisar tab. N:o 5: 

att 24 män under fylda 20 år ingått äktenskap, hvaraf 1 
med qvinna i åldern 30—35 år; 

att 39 män öfver fylda 70 är antingen inträdt i nytt gifte 
(uti 36 fall) eller gift sig för första gången (i 3 fall), och att 
bland desse gamle män 1 gift sig med en flicka, som ej fyllt 
sitt 17:de år, och 1 med en qvinna, som var mer än 70 år 
gammal; 

att 17 qvinnor blifvit gifta före fylda 16 år; 
att 1,976 qvinnor gift sig före fylda 20 år och alla för 

första gången; samt 
att 358 qvinnor inträdt i gifte vid en ålder af mer än 50 

år, hvaraf 3 öfver fylda 70 år, och bland de sistnämnda 1 för 
första gången. • 

Det beträffande åldersgrupperna i senare tider iakttagna 
vanliga förhållandet, att de fleste män inträda i gifte i en ålder 
af 25—30 år och qvinnor i åldern 20 — 25 år, utom i stä
derna, der detta förhållande framflyttats till åldersgruppen 25— 
30 år, har äfven för år 1881 bekräftat sig. 

Äktenskap, ingångna af män före fylda 30 år, hafva för 
året utgjort 17,877 eller 63-17 % af hela antalet, utvisande detta 
vid jemförelse med nästföregående års procenttal 62-56 en fort
satt riktning af allt tidigare ålder för männens inträde i gifte. 



Tab. N:is 5—6. Ålder vid äktenskapets ingående. — Tab. N:o 7. Årstid för äktenskapets ingående. — Tab. N:o 8. Skiljobref, VII 

Qvinnor åter, som före sina 30 år blifvit gifta, hafva till antalet 
varit 20,855 eller 73-6 9 % af det hela, utvisande äfven detta 
vid jemförelse med 1880 års 73-47 % ett tidigare inträde i gifte. 

Omgiften af såväl män som qvinnor hafva likasom under 
föregående år till högsta antalet inträffat inom åldersgruppen 
.35—40 år. 

Till fortsättning af de från äldre tider samlade iakttagel
serna rörande åldersfördelningen torde böra tilläggas, att under 
år 1881 äktenskap ingåtts i följande promilleförhållanden: 

Medelåldern vid giftermålens ingående, som under hela det 
senaste årtiondet visat benägenhet till ett långsamt sjunkande 
till yngre år, har härmed äfven under år 1881 fortsatt och ut
faller enligt beräkning sålunda: 

Öfverhufvud taget är mannen alltså äldre än hustrun och 
har åldersskilnaden mellan de äkta makarne under år 1881 
i hela riket utgjort: 

c) Årstiden för äktenskapets ingående (Tab. N:o 7, 
motsvarande föregående årsredogörelsers tab. N:o 5). 

Sammanföras på årets fyra qvartal de månadssummor, som 
innehållas i denna tabell, så framträda följande absoluta och 
relativa tal för året 1881: 

Dessa tal bekräfta den hittills vunna erfarenheten, att 
högsta antalet äktenskap ingås under årets tre sista månader, 
bland hvilka maximum utmärkes å landsbygden af December 
och i städerna af Oktober samt minimum å såväl land som 
stad af Januari månad. 

d) Genom skiljobref upplösta trolofningar och äkten
skap (Tab. N:o 8, som motsvarar N:o 6 i äldre redogörelser). 

Trolofningar, upplösta genom skiljobref, hafva för året ut
gjort 115, hvaraf 96 å landsbygden och 19 i städerna. Dessa 
siffror, jemförda med föregående årens, ådagalägga, i stort sedt, 
en riktning till nedgående, isynnerhet i städerna. 

De 115 trolofvade paren hade vid skilsmessan 26 lefvande barn. 
Äktenskap, upplösta genom skiljobref, hafva deremot tem

ligen oförändradt varit desamma till hela antalet, och utgjorde 
detta för året 214, hvaraf 116 å landsbygden och 98 i städerna. 

Med hänsyn tagen till folkmängden, nemligen en landsbe
folkning om 84-46 % och en stadsbefolkning om 15-54% af hela 
rikets, är det anmärkningsvärdt att äktenskapsskilnaderna för 
den förra utgöra 54-21 och för den senare 45-7 9 % af hela antalet. 
Denna proportion stälde sig år 1880 ännu ogynsammare för 
städerna med ett motsvarande procenttal om 56 % af det hela. 

Jemföras deremot äktenskapsskilnaderna med antalet in
gångna äktenskap, befinnes att de förra utgjort: 

De år 1881 skilda 214 äkta paren egde tillsammans 321 
lefvande barn. 

Före skilsmessan hade äktenskapen varat: 



VIII Tab. N:o 9. Barnaföderskor. 

Till lefnadsåren voro de flesta makarne, såväl män som 
hustrur, 35—40 år gamla. 

Beträffande männens lefnadsyrken, torde det tillåtas få hän
visa till tabellen (kol. 28—32). 

Bland de orsaker, i följd af hvilka det dömts till äkten-
skapsskilnad, intager "egenvilligt öfvergifvande" högsta rummet, 
omfattande 119 fall och således mer än hälften af hela antalet. 
I allmänhet hafva männen varit vållande till skilsmessan i 105 
fall, hustrurna i 61 fall och båda makarne i 48 fall. 

D) Barnaföderskor och födda barn. 
[Tab. N:is 9—11]. 

a) Barnaföderskor (Tab. N:o 9. motsvarande N:o 7 i 
föregående redogörelse). 

Det högsta antal barnaföderskor 141,168, som vårt tabell
verk hittills för något år upptecknat, företedde året 1879. 
Härifrån sjönk siffran år 1880 ned till 136,427 och nu 1881 
ytterligare till 134,618, till hvilken sistnämnda sänkning såväl 
land som stad bidragit. 

I förhållande till hela qvinliga medelfolkmängden utgjorde 
årets antal barnaföderskor 5-72 %, hvilket är lägre än under 
något af de föregående 20 åren, om man undantager de 3 åren 
1868—1870. Skilnaden mellan hela riket, landsbygd och städer 
under senare tid upplyses af följande procenttal af qvinliga 
medelfolkmängden: 

Inskränkes deremot denna jemförelse till endast de qvinnor, 
som äro i den ålder, 20—45 år, då de enligt naturens ordning 
vanligast föda barn, så framträda följande förhållanden såsom 
exponent på qvinnornas fruktsamhet: 

Betydelsen af dessa tal torde bäst framgå, om de samman
ställas med talet 13-84 %, hvilket är det lägsta som någonsin i 
vårt land iakttagits (år 1809), och maximisiffran 19-3 6 % (år 1825). 

Med hänsyn till civilståndet voro år 1881 bland samtliga 
barnaföderskor 120,942 gifta, 638 enkor och frånskilda, 1,200 
trolofvade samt 11,838 ogifta. I relativa tal framträda följande 
förhållanden: 

Bland samtliga barnaföderskorna år 1881 voro 121,042 
mödrar till äkta barn och 13,576 mödrar till oäkta barn, då 
till dessa senare räknas ej allenast samtliga ogifta och trolof
vade mödrar utan äfven 127 gifta, hustrur samt 411 enkor och 
frånskilda. I förhållande till hela antalet barnaföderskor ut
gjorde mödrar till oäkta barn: 

Dessa mödrar till de oäkta barnen hafva varit fördelade 
mellan följande civilståndskategorier: 



Tab. N:o 9. Barnaföderskor. — Tab. N:o 10. Födda barn. IX 

Vid 1880 års slut utgjorde enligt folkräkningen de bestå
ende äktenskapen i hela riket 757,793, hvaraf å landsbygden 
657,210 och i städerna 100,583, då dessa bestämmas såsom 
medeltal mellan antalet gifte män och gifta qvinnor, hvilka 
icke till siffran med hvarandra sammanstämma. Med tillägg af 
de under år 1881 ingångna äktenskapen och från utlandet in
flyttade gifta paren, men med afdrag af de genom död och laga 
skilsmessa upplösta äktenskapen samt från riket utflyttade äkta 
makar, skulle vid slutet af år 1881 bestående äktenskap hafva 
utgjort i hela riket 759,397, deraf å landsbygden 657,548 och i 
städerna 101,849. Härvid bör dock anmärkas, att då vid denna 
beräkning icke något afseende kan fästas vid flyttningarne mel
lan landsbygden och städerna, så är i sjelfva verket nämnda 
siffra för städerna antagligen något för låg och i följd deraf 
landsbygdens siffra något för hög. Medeltalet af de sålunda 
funna summorna vid 1881 års början och slut blifva för riket 
758,595, för landsbygden 657,379 och för städerna 101,216. 
Gående tillbaka från 1880 års siffror låter motsvarande medel
tal för detta år beräkna sig till resp. 756,267 och 656,261 
samt 100,006. 

Mot hvarje 100-tal af de gifta qvinnorna, såvidt de här 
ofvan kunnat till medeltalet beräknas, hafva svarat följande 
antal gifta barnaföderskor; 

Dessa tal stämma för riket i dess helhet temligen nära 
öfverens med de procenttal, som här ofvan beräknades för barna
föderskor bland samtliga 20—45- åriga qvinnor. 

Beträffande åldersfördelningen af samtliga barnaföderskorna, 
befinnes denna för år 1881 halva varit följande på hvart 1,000-
tal bland dem: 

Utföras beräkningarna särskildt för mödrar till äkta och 
till oäkta barn, utfalla dessa sålunda: 

Medelåldern för barnaföderskorna har enligt beräkning varit 
följande: 

Den långsamt fortgående sänkningen i medelåldern är i 
ögonen fallande, likasom att öfverhufvud taget mödrar till oäkta 
barn äro betydligt yngre än de gifta hustrur, som föda barn. 

Uppgifterna om examineradt förlossningsbiträde gifva föl
jande procenttal af samtliga barnaföderskor: 

b) Födda barn (Tab. N:o 10, motsvarande N:o 8 och en 
texttabell i föregående redogörelse). 

Hela antalet under året födda barn utgör 136,684, hvaraf 
132,804 framfödts med lif och 3,880 kommit till verlden som 
dödfödda. Ar 1879 upptecknades det hittills högsta antalet lef
vande födda barn 139,043, hvilket tal följande år sjönk till 134,262 
och har sedermera under redogörelseåret 1881 än ytterligare 
sjunkit. 

På hvart 1,000-tal af medelfolkmängden utgöra de lef
vande födde: 

Från denna 1881 års nativitetskoefficient, 2-91 %, förete 
länen sinsemellan anmärkningsvärda skiljaktigheter, såsom af 
tab. N:o 10, kol. 40, närmare framgår. För hög nativitet ut
märka sig i synnerhet de sex nordligaste länen och Blekinge 
län samt Stockholms stad, bland hvilka Vesternorrlands län 
står främst med procenttalet 3-6 5. Gotlands län företer der
emot den lägsta nativiteten (2-0 3 %), hvarefter Vermlands län 
(2-58 %) följer närmast. Norrlands starka likasom Gotlands 
obetydliga folkmängdstillväxt finner i dessa nativitetsförhällan-
den sin naturliga förklaring. 

Af hela antalet år 1881 födde voro 132,585 ensam-födde 
eller sådane som blifvit födde i enfostrigt hafvandeskap, och 
4,000 tvillingar eller sådane som födts i tvillingsböld, samt 
99 trillingar eller sådane som födts i trillingsbörd. Någon 

B 
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börd af högre ordningsnumraer har under året icke förekommit. 
I procenttal erhållas följande förhållanden mellan samtlige födde: 

För närmare upplysningar om flerbördernas fördelning i af
seende på fostrens antal, lif och kön torde få hänvisas till kol. 
41 af tab. N:o 10. 

Proportionen mellan de lefvande födde och de dödfödde 
har varit: 

Med hänsyn till en- eller flerfostrigt hafvandeskap har pro
portionen varit: 

Proportionen mellan könen har bland de födde varit mot 
1,000 qvinkön: 

Dessa proportioner, fördelade mellan de äkta och oäkta 
födde, utvisa mot 1,000 qvinkön: 



Tab. N:o 10. Födda barn. — Tab. N:o 11. Nativiteten månadsvis. XI 

Om proportionen mellan de födda barnens kön betraktas 
med hänsyn till inflytelsen af en- eller flerfostrigt hafvandeskap, 
framträder för riket följande antal mankön mot 1,000 qvinkön: 

Af hela antalet födde, särskildt af äkta och särskildt af 
oäkta födde, utgjorde de dödfödde: 

Om man åter beräknar denna proportion endast i förhål-
lande till de lefvande födde, erhållas följande siffror: 

Procentförhållandet mellan äkta och oäkta födde utfaller 
sålunda: 

Trolofvade mödrars barn, här inräknade bland oäkta födde, 
hafva af samtliga dessa utgjort: 

De lefvande födda oäkta barnen hafva mot hvarje 1,000-
tal af medelfolkmängden utgjort: 

c) Nativiteten månadsvis (Tab. N:o 11, motsvarande i före
gående redogörelse tab. N:is 9, 10 och 11, den sista betydligt 
utvidgad). 

Om samtliga födda barn, såväl lefvande som liflösa, sam
manföras på årets fyra qvartal, erhållas för året 1881 följande 
absoluta och relativa talförhållanden: 

Nativiteten, sålunda räknad, blir ganska jemnt fördelad 
öfver året, och skiljer sig derutinnan mycket från hvad förhål
landet visades vara i fråga om tiden för äktenskapens ingående. 
Räknas deremot nativiteten månadsvis, visar denna icke samma 
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jenvna fördelning, dock blifva variationerna ej stora. Af de 
båda månader, Mars och September, som pläga täfla med hvar
andra om högsta antalet, har September år 1881 tagit försteget. 
Minsta antalet utvisade visserligen Februari månad, men om 
afseende fästes derpå, att denna månad är kortare än de öfriga, 
så faller för hela riket och landsbygden minsta antalet födslar 
på Augusti, men för städerna på Juni månad. 

Förhållandet i detta fall torde tydligast framgå af följande 
beräkning, utvisande huru många de samtlige födde i hvarje 
månad skulle hafva varit, derest månaderna egde lika längd: 

E) Döde och dödsorsaker. 
[Tab. N:is 12—17]. 

a) Antal döde. (Tab. N:o 12, motsvarande tab. N:o 12 
i äldre berättelser). 

Hela antalet döde under år 1881 var 80,800 personer, hvar
af 40,843 mankön och 39,957 qvinkön, fördelade med 65,892 
å landsbygden och 14,908 i städerna. Detta antal är 1,953 
personer lägre än under näst föregående år och i förhållande 
till folkmängden gynnsammare än hvad såväl detta år som 
det sistförflutna decenniet uppvisar i medeltal, vare sig hänsyn 
tages till riket i dess helhet eller till endera landsbygden eller 
städerna. Hvad fölhållandet till de senare fem åren beträffar, 
visas detta af följande tal, som angifva dödlighetsprocenten: 

Såsom tab. N:o 12 i kol. 23—25 angifver, är dödligheten 
i de särskilda länen temligen jemnt fördelad; det största pro
centtalet förefinnes i Vestmanlands län, der, såsom tab. 15 upp
lyser, farsoter och bland dem i synnerhet difteri orsakat ett be
tydligt antal dödsfall. 

För de olika städernas dödlighet, som i äldre redogörelser 
varit föremål för en särskild tabell (N:o 19), redogöres härstä-
des uti tab. N:o 3, till hvilken alltså torde få hänvisas. 

Proportionen mellan könen visar sig vara den, att mot 100 
aflidna mankön räknas följande antal aflidna qvinkön: 

1 afseende på de dödes civilstånd är fördelningen inom 
hvartdera könet sålunda: 

De höga talen för dödligheten år 1881 bland de äldres 
klass, i synnerhet de gifte männens, äro blott en följd af den 
ringa dödligheten blund barn, särdeles mankön, som utmärker året. 

b) De dödes ålder och civilstånd. (Tab. N:o 12 och 
N:o 13, hvilka hafva samma N:o i föregående redogörelse). 

1 dessa tabeller är redogörelse lemnad för de dödes ålder 
dels (i tab. N:o 12) länsvis och i vissa grupper, dels (i tab. 
N:o 13) efter kön och civilstånd, särskildt för landsbygd och 
för städer, både för hvarje enskildt år och för 5-årsgrupper. 

I förhållande till medelfolkmängden inom nedanstående ål
dersgrupper har under år 1881 dödligheten på 1,000 af hvarje 
åldersklass varit följande: 

Hvad de i barndomen döde beträffar, hafva i förhållande till 
hela dödsantalet barnen bidragit med något mindre del än van-
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ligt. Huru stor procent hvarje årsklass lemnat, framgår af föl
jande tabellariska öfversigt: 

Till de låga procenttal för år 1881, som summan af döda 
barn under 10 års ålder här uppvisar i jemförelse med före
gående år, har i ganska betydande mån bidragit den ringa död
ligheten hos de späda barnen, barn under 1 år. 

För denna dödlighet, Jemförd med de lefvande föddes an
tal, redogöres i vidstående tab. Litt. C. såväl för hela riket 
so n för hvarje län särskildt. 

Af denna tabell, i hvad den rör riket i dess helhet, visar 
sig dödligheten bland späda barn för år 1881 ganska lindrig 
(11-2 7 %), och det är blott ett år, nemligen året 1879, som för 
hela den tid vårt tabellverk omfattar i detta hänseende företer 
ett gynsammare tal (11-12 %). Hvad särskildt städerna be
träffar, har året 1881 ringare procenttal än något af de här an
förda åren. 

De olika lånen utvisa såsom vanligt betydande skiljaktig
heter, och framstår här Stockholms stad ogynsammast med 
Vesternorrlands län närmast derefter, hvilket ock öfverensstäm
mer med äldre erfarenhet i detta hänseende. Deremot har 
Jemtlands län, som eljest plägar intaga bästa platsen, fått år 
1881 lemna denna åt Vermlands, Östergötlands, Gotlands och 
Jönköpings län, hvilket sistnämnda för året står gynsammast. 
Ytterligheterna markeras af procenttalen 19-57 och 8-32 hvil
kas betydelse kan bedömas, om de jemforas med resultatet af 
en motsvarande undersökning för åren 1860—1866, som gaf 
såsom medeltal resp. 27-10 (i Stockholms stad) och 9'18 (i 
Jemtlands län). 

Till en från föregående års berätte'se fortsatt öfversigt öf
ver de i en ålder öfverstigande 80 år döde meddelas här såväl 
absoluta som till samtliga dödsfall relativa tal: 

Den starka nativiteten i slutet af förra århundradet förmår 
ännu att hålla de under året i öfver 80 års ålder döde vid samma 
höga antal, som under sist förflutna decennium, och 1881 års 

siffror öfverstiga både absolute och relative alla föregående års 
tal, till hvilket senare förhållande årets lindriga barnadödlighet 
något bidrager. 

Af dessa i hög ålder aflidne äro att märka 6 personer 
öfver 100 år gamla, nemligen å landsbygden 3 qvinnor i åldern 
100—101 år, 1 qvinna i 102:a året, 1 man i 103:e året, och i 
städerna (Linköping) 1 ogift qvinna i 105:e året. 

Den beräknade medelåldern af de döde har omfattat föl
jande antal uppnådda lefnadsår: 

Tab. Litt. C. Dödligheten hos barn under 1 års ålder i procent 
af antalet lefvande födde, länsvis år 1881 och för hela riket 

1876—1881. 
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c) Dödlighet efter årstid. (Tab. N:o 14, motsvarande 
äfven N:o 14 i äldre redogörelser). 

Såväl för hela riket som för landsbygden och städerna an
gifver tabellen den högsta absoluta dödligheten i Januari månad 
och den lägsta i September. Nämnda kalender-manader om
fatta med sitt maximum eller minimum likaledes både mankön 
och qvinkön, dock med ett obetydligt undantag för mankönet i 
städerna, der Maj månad har en liten öfvervigt öfver Januari. 
Den etter sommarmånaderna vanliga stegring i dödligheten, som 
inträffade år 1880, nådde sin höjd i Januari 1881, hvarefter 
dödligheten aftog till September för att derefter åter stiga mot 
årets slut. Arets dödlighet under de olika månaderna afviker 
sålunda i intet nämnvärdt hänseende från de vanliga förhållandena. 

En icke så vanlig företeelse åter framgår, om månaderna 
reduceras till lika längd, då dödsfallen, räknade efter 10,000, 
fördela sig på följande sätt: 

Enligt regeln i vårt land är dödligheten störst i April och 
minst i Augusti eller åtminstone störst om våren och lindrigast 
om sommaren. Så till vida gör år 1881 ett undantag härifrån, 
att dödligheten från sitt relativa maximum i Januari månad 
sjunker månad för månad, och mest vid sommarens början, till 
September, då stegringen åter vidtager mot den kallare årstiden. 

d) Dödsorsaker. (Tab. N:is 15—17, motsvarande äldre 
redogörelsers N:is 16—18.) 

Enligt gifna föreskrifter skall till befolkningsstatistiken af 
städernas presterskap uppgift lemnas om samtliga dödsorsaker 
enligt vederbörande stadsläkares dödsattester, hvaremot af pre
sterskapet å landsbygden påfordras angifvande af nästan en
dast de dödsorsaker, som vållas af s. k. folksjukdomar eller far
soter och af våldsamma händelser, hvarvid är att märka, att 
dessa uppgifter för landsbygden torde till endast en ringa del 
stödja sig vid läkarens sakkunniga utlåtande. 

Uppgifterna från stad och land äro alltså väsentligen olika 
till såväl arten som graden, och behandlas de här endast i 
hvad de mötas, nemligen i fråga om farsoter och våldsamma 
dödsorsaker, hvarvid erinras att för dessa likasom öfriga döds
orsaker, för såvidt de varit föremål för läkarens behandling, 
äfven redogöres i Medicinalstyrelsens årsberättelser. Tydligt 
är, att man ej kan vänta fullständighet i ämnet, äfven inom 
den här gjorda begränsningen, men under det antagande, för 

hvilket goda skäl finnes, att oundvikliga brister i uppgifterna 
icke blifva större och knappast mindre, utan äro temligen kon
stanta år från år, torde följande öfversigter öfver farsoternas 
inverkan på dödligheten hafva en viss giltighet. 

Dödsfall af farsoter. Hela antalet dödsfall af farsoter upp-
gilves i tab. N:o 151) för år 1881 i hela riket till 11,936, hvil
ket tal ganska mycket understiger ej blott det nästföregående 
årets motsvarande siffra utan äfven alla sju föregående års. 

I förhållande till samtliga dödsfallen hafva farsotsdödsfal
len visat följande tal: 

Jemföras deremot de i farsoter aflidne med medelfolkmäng
den, framträda följande förhållanden: 

Af dessa båda talserier framgår, huru under de senare fem 
åren och mest under det sista antalet af offer för farsoter min
skats både med hänsyn till alla dödsfall och folkmängd. 

Fästes afseende vid de olika könen och de åldersgrupper, 
som tabellen upptager, företer året 1881 följande relationer till 
medeltolkmängden af hvarje särskild grupp: 

Hvad de olika länen beträffar, äro skiljaktigheterna ganska 
stora, såsom förhållandet framgår af följande öfversigt, utvi
sande för år 1881 huru många dödsfall af farsoter inträffat på 
10,000 af hvarje läns folkmängd: 

') I tabellen äro alla uppgifna fall af "hjemfeber" sammanslagna med nerv
feber och har intet afseende fästs vid ett enda för året uppgifvet fall, som 
måhända rättare kan hänföras till epidemisk meningitis. Desslikes äro, såsom 
anmärkningarna till tabellen meddela, bland nervfeber inräknade 15 fall af gula 
febern och 4 fall af annan klimatfeber, alla timade utrikes. I de 6 kolerafallen 
bland äldre personer hafva inräknats 5 som timat utrikes, äfvensom bland döds
fallen af smittkoppor 3 å utrikes ort inträffade. 
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Till de 14-77 % af samtliga dödsfall, som alla slagen af 
farsoter för år 1881 utgöra, har elakartad halssjuka (difteri) 
mest bidragit (med 4-82 %) och dernäst skarlakansfeber (med 
2-36 %). De trakter af riket, som af dessa farsoter under året 
mest härjats, äro af difteri Vestmanlands län och kringliggande 
orter, af skarlakansfeber Vestergötland, af mässling Göteborgs 
stad samt af smittkoppor och rödsot nästan uteslutande Skåne. 

Spåren af dessa farsoter visa sig uti de högre dödstal, som 
vissa bland nämnda län hafva i ofvanstående öfversigt öfver 
farsotshärjningarna i de olika länen. 

Genom nedanstående procenttal ådagalägges förhållandet 
mellan samtliga farsotsdödsfallen år 1881, likasom i hvad mån 
dessa träffat de olika könen äfvensom barn under 10 år och 
äldre personer: 

Våldsamma dödsfall (sjelfmorden deri ej inräknade) eller 
dödsfall genom olyckshändelser hafva enligt tab. N:o 16 år 1881 
timat till ett antal af 2,112, hvilket tal skiljer sig helt obetyd
ligt från hvad de närmast föregående åren visa. Detta förhål
lande ådagalägges af följande tvenne öfversigter, angifvande den 
förra huru många våldsamma dödsorsaker komma på 100 af 
samtliga dödsfall: 

Med fäst afseende vid de olika könen och tabellens tvenne 
åldersgrxipper låta relationerna till medelfolkmängden af hvarje 
särskild grupp för år 1881 sålunda beräkna sig: 

Skilnaden mellan könen är särdeles anmärkningsvärd, ty 
öfverhufvud taget omkommo år 1881 genom olyckshändelser 4 
a 5 gånger så många mankön som qvinkön. Dylik skiljaktighet 
visade sig redan i barnaåren, så att nära dubbelt flere gossar 
än flickor ljöto döden på våldsamt sätt. I de äldre åren fram
träder olikheten ännu skarpare, enär mot hvarje på dylikt sätt 
omkommen qvinna svarade 7 dödade män, allt beräknadt i för
hållande till medelfolkmängden af hvarje slag. 

Den andel, hvarmed de olika våldsamma dödssätten bidra
git till deras hela summa, likasom relationen dervid mellan de 
olika könen äfvensom mellan barn under 10 år och äldre per
soner, ådagalägges i följande öfversigt för året 1881: 
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Samma förhållanden, som dessa procenttal angifva, återfin
nas i hufvudsak under de föregående åren, åtminstone i de fall, 
der de absoluta talen äro tillräckligt stora, att ej en särskild 
tillfällighet kan hafva inflytande på det hos oss normala för
hållandet. Det torde dervid vara tillfyllest att häuvisa till föl
jande jemförelser angående de drunknade under år 1881 med 
de under nästföregående decennium på samma sätt omkomne: 

År 1881. Aren 1871- 1880. 

Till fortsättning af hvad i föregående årsberättelsers text 
är meddeladt om dödsfall, som uppgifvits hafva vållats af rus
dryckers missbruk, äfvensom om sådana fall, der den döde utan 
anledning till yttre våld funnits ute å mark, har i tabellen 
N:o 16 inrymts plats för sådana meddelanden, hvilka nu såsom 
förr äro att anse såsom minima. 

Sjelfmord. De enligt tab. N:o 17 under år 1881 i riket 
begångna sjelfmord uppgå till ett antal af 384, hvaraf kommo 
280 på landsbygden och 104 på städerna. Hela antalet är all
deles detsamma som under nästföregående år och företer lika
som detta en nedgång från det under de förflutna åren temligen 
höga antalet. I förhållande till medelfolkmängden hafva sjelf-
morden utgjort: 

Det är sålunda mest i städerna som minskningen visar sig. 
Proportionen mellan könen bland sjelfmördirne har varit 

följande antal qvinkön mot 100 mankön: 

I afseende på civilståndet hafva sjelfmördarne varit förde
lade på följande sätt: 

Bland ogifte äro i denna och nästföljande öfversigt för år 
1881 inräknade 42 enklingar, deraf 33 å landsbygden och 9 i 
städerna, samt 17 enkor, 14 å landsbygden och 3 i städerna. 

Om landsbygd och städer skiljas, visar sig förhållandet 
under de senare åren hafva varit följande: 

Till åldern har den yngste sjelfmördaren varit 16 år 10 
månader 24 dagar och den äldste 82 år och 5 månader, båda 
mankön. Grupperade inom vissa åldersklasser hafva sjelfmör
darne i förhållande till den, enligt beräkning, inom samma ål
dersklass lefvande befolkningen vid 1881 års slut utgjort föl
jande antal på 100,000 af denna folkmängd inom åldersklassen: 

Till sina allmänna grunddrag öfverensstämmer denna olika 
sjelfmoidsfreqvens inom olika åldrar med hvad under föregående 
år varit vanligt, nemligen en stigning mot de högre åldrarne 
och derefter en sänkning i antalet. 

I afseende på arstiden brukar nästan alltid Maj månad 
förete de flesta sjelfmorden, men under år 188] hafva flere be
gåtts under Juni och Augusti. Likväl står den länge gjorda 
iakttagelsen fast, ,att det största antalet timar under den var
mare årstiden, och har förhållandet under året varit följande: 

I afseende på dödssätten har såsom vanligt hängning i fler
talet fall valts af sjelfmördarne. Under året 1881 är detta 
dödssätt fullt hälften af hela antalet, bland hvilket dränkning 
äfven ingår med ganska stor andel, i synnerhet bland qvinnorna. 

Uppgifter om anledningar till sjelfmorden äro i dödboks
utdragen ganska sparsamma. I de flesta fall, der sådan an
teckning förekommer, angifves sinnessjukdom oc h någon gång 
missbruk af starka drycker såsom vållande. Anteckningarna 
uppgifva nemligen såsom orsak sinnessvaghet för 10 m. och 9 
qv., feberyrsel, själsbekymmer, sorg o. dyl. för 9 m. och 5 qv. 
samt delirium och rus för 8 män. 
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F) Emigration och immigration samt beviljad 
Svensk medborgarrätt m. m. 

[Tab. N:is 18—24.] 

a) Emigranter och immigranter (Tab. N:is 18—23, 
motsvarande tab. N:is 21—23 i äldre berättelser). 

De af tab. N:o 18 uppgifna emigranterna uppgå till ett 
antal af 45,992 för hela riket. Detta tal öfvergår alla hittills 
af presterskapet meddelade uppgifter, ej blott absolute, då det 
är högre än 1880 års siffra, som var 42,109, utan äfven relativt 
till folkmängden, då 1881 års emigranter bilda l-01 % af medel-
folkmängden, men det derförut i det hänseendet ogynnsammaste 
eller året 1869 uppvisade blott 0-94 %. 

Ehuru detta tal för år 1881 sålunda är ganska högt, upp
når det likväl icke verkligheten. I föregående årets berättelse 
är (å sida XLIV) anfördt, huruledes presterskapets uppgifter äro 
för låga till följd af de emigrerades underlåtenhet att uttaga ut
flyttningsbetyg och af försumlighet vid mantalsskrifningarna, 
hvartill kominer den oriktigheten, att en stor del af prester
skapet synes icke upptaga bland emigranterna andra än dem 
som formel t anmält sin utflyttning, hvaremot de icke uppgifva 
sådana personer, som rymt eller afrest på s. k. frejdebetyg, 
ehuru det är pastor veterligt, att och äfvenså hvarthän de be-
gifvit sig utrikes. Af de ofvan anförda 45,992 emigranterna 
hafva enligt tab. N:o 18 till Nordamerikas förenta stater begif-
vit sig 40,620 personer, men enligt officiela uppgifter från nämnda 
stater uppgick antalet af dit under år 1881 immigrerade sven
skar till icke mindre än 55,892 personer. Härvid är dock att 
märka, att då enligt anteckningar af poliskammaren i Göteborg 
derifrån befordrats 2,124 emigrerande finnar till Nordamerika, 
uppgifves från detta land hela antalet immigrerande finnar till 
blott 320, hvaraf vill synas som om vid pass 2,000 finnar blifvit 

Tab. Litt. D. Emigranter och immigranter i förhållande till 
folkmängden, år 1881. 

') Enligt meddelade uppgifter fran poliskamrarne i städerna Göteborg ocb 

Malm», afgingo ar 1881 frän förstnämnda hamn 33,889 svenska emigranter och 

frän sistnämnda 7,031. Till Göteborg anlände samtidigt 935) immigranter. 

Befolknings-statistik for ar 1881. 

bland de uppgifna 55,892 svenskarne inräknade. Äfven med 
denna reduktion skulle dock ensamt till Nordamerikas förenta 
stater nära 8,000 flere svenskar emigrerat än som enligt pre
sterskapets uppgifter skulle till alla utrikes orter hafva utflyttat.1) 

Immigranternas antal enligt tab. n:o 21 utgjorde 2,957 eller 
litet mindre än nästföregående år och håller sig sålunda vid 
den siffra, omkring 3,000, som under de senare åren varit van
lig för immigrationen. 

I förhållande till medelfolkmängden inom hvarje län under 
år 1881 har resultatet af emigrationen och immigrationen varit 
såsom förestående tab. Litt. D. upplyser. Tabellen visar att 
såsom vanligt de relativt fleste utvandrarne gått från Öster
götland, Småland, Skåne, Halland och Vermland. 

Af den i tab. N:is 18 och 21 meddelade civilståndsfördel-
ningen framgår, att de fleste, som lemnat fädernejorden, varit 
ogifte män öfver 15 år och dernäst ogifta qvinnor af samma 
ålder, omfattande dessa tillsammans inemot 58 % af hela an
talet. Återstående 42 % fördela sig jemnt mellan de gifte och 
barnen, så att hvartdera könet bland dessa bidragit till det 
hela med vid pass 10-5 %. Anmärkningsvärdt nog visa immi
granterna nästan samma talförhållanden, och hafva dessa pro
portioner under senare år icke mycket ändrat sig, vare sig för 
emigranter eller immigranter, hvilket närmare framgår af föl
jande öfversigter öfver den procentiska sammansättningen uti 
ifrågavarande hänseende: 

Tab. Litt. E. Emigration och immigration till och från utrikes 
orter i procenttal, år 1881. 



XVIII Tab. N:o 24. Beviljad Svensk medborgarrätt m. m. 

Af de i tab. N:is 18 och 21 meddelade utrikes orter, till 
eller från hvilka flyttning skett, framstå Nordamerikas förenta 
stater för år 1881 med den höga summan af 40,620 utflyttade 
från riket, hvaremot det land, hvarifrån den största inflyttnin
gen under året egt rum, eller Danmark, uppvisar endast talet 
952. Förestående tab. Litt. E angifver för året i procenttal, 
dels huruledes emigrantströmmen fördelat sig på olika utrikes 
orter och förhållandet mellan de utrikes orterna i afseende på 
det antal immigranter, som från dem hit till riket inkommit 
eller återvändt, dels förhållandet mellan emigranterna och immi
granterna, när afseende fästes vid dessa främmande land. Man 
ser häraf, hvilken högst betydande del Nordamerika drager till 
sig af emigranterna, och huru det lemnar ej mycket mer än 1% 
deraf åter. Danmark, från hvilket dels en verklig inflyttning af 
danskar sker, dels återvägen är lätt för dit emigrerade svenskar, 
bidrager, såsom tabellen visar, med nära en tredjedel af hela 
immigrantantalet. Endast från Finland och Ryssland är öfver
skott af immigranter öfver emigranter dit. 

Tab. N:is 19 och 22 lemna redogörelser för emigranternas 
och immigranternas lefnadsyrken. Såsom af dessa tabeller och 
af nedanstående tab. Litt. F upplyses, är bland emigranterna 
den öfvervägande delen tjenstehjon och jordbruksarbetare samt 
bland immigranter fabriks- och handtverksarbetare samt tjenste
hjon. Då den gruppering i hufvudpersoner och familjemedlem
mar, som för år 1881 i tab. N:is 19 och 22 gjorts, förut ej lem
nats, kan någon jemförelse med föregående år ej meddelas, och 
torde här böra nämnas, att såsom "hufvudpersoner" hafva räk-

Tab. Litt. F. Emigranters och immigranters lefnadsyrken i 
procenttal, år 1881. 

nats de, som, enligt hvad primäruppgifterna visa, stått i spet
sen för den emigrerande eller immigrerande familjegrupp, som 
af ett visst lefnadsyrke haft sin bergning. Sålunda har t. ex. 
icke allenast en emigrerad jordegare räknats såsom hufvudper-
son för sitt yrke, utan äfven en jordegares hustru, som utan 
mannens sällskap emigrerat eller immigrerat med eller utan åt
följande barn, måst upptagas såsom hufvudperson inom de jord-
bruksidkandes klass. 

Om emigranternas och immigranternas ålder lemna tab. 
N:is 20 och 23 specifika uppgifter för hvarje år. I jemförelse 
med åldersklasserna inom rikets befolkning ställer sig emigran
ternas och immigranternas ålder, sammanförda i vissa klasser, 
på följande sätt: 

Såsom man kan förvänta, är den kraftiga åldern starkast 
representerad bland de flyttande, och medan af rikets befolkning 
knappt 28 % vid 1881 års slut voro i åldern 20—40 år, så fin
ner man bland såväl emigranterna som immigranterna dubbelt 
och mer än dubbelt så stort relativt antal i nämnda ålder. 

b) Utländingar, som erhållit Svensk m e d b o r g a r r ä t t 
eller tillstånd att besitta fast egendom (Tab. N:o 24, mot
svarande tab. N:o 20 i föregående årsredogörelser). 

Hithörande uppgifter hafva nu likasom förr erhållits från 
Justititiedepartementet af Eders Kungl. Maj:ts kansli. 

Hela antalet af dem som erhållit svensk medborgarrätt ut
gör för året 76, hvilket är i jemförelse med föregående år en 
lägre siffra än vanligt. De fleste af dessa utländingar hafva 
kommit från Tyska riket, mestadels handlande till yrket, och 
från Danmark, de fleste med jordbruket till lefnadsyrke. 

Äfven antalet för året af dem som fått tillstånd att besitta 
fast egendom, hvilka voro 32, företer, såsom de i tabellen med
delade talen angifva, en lägre siffra än hvad på den senare 
tiden varit vanligt. Bland dessa främlingar märkas i synnerhet 
danskar, som för året uppgått till halfva antalet af det hela 
och hvilka mest i Skåne förskaffat sig besittningsrätt till fasta 
egendomar. 

Stockholm den 28 Februari 1883. 

Underdånigst 

E L I S S I D E N B L A D H . 

Karl Sidenbladh. 



Tab. N:o l. Folkmängden länsvis, år 1881. 1 
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Tab. N:o 2. Rikets folkmängd, beräknad efter ålder, år 1881. 



Tab. N.o 3. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet 
vigde, födde och döde i hvarje stad, år 1881. 
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Tab. N:o 3. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet vigde, 
födde och döde i hvarje stad, år 1881. 



Tab. N:o 3. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet vigde, 
födde och döde i hvarje stad, år 1881. 
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Tab. N:o 4. Antal ingångna äktenskap jemte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1881. 



Tab. N:o 5. Antal vigda par efter åldersklasser, år 1881. 
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Tab. N:o 6. Qvinnornas ålder vid deras 
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inträde i törsta giftet, år 1881. 
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Tab. N:o 7. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1881. 



Tab. N:o 8. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, år 1881. 
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Tab. N:o 9. Antal barnaföderskor jemte deras 
[A. = Barnaföderskor, som nedkommit med äkta barn. 



civilstånd, ålder och förlossningsbiträde, år 1881. 
Oä. = Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn.] 
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Tab. N:o 10. Antal födda barn, fördelade 



efter börder, lif, kön och civilstånd, år 1881. 
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Tab. N:o 11. Antal födde 



i hvarje månad, år 1881. 
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Tab. N:o 11 (Forts.). Antal födde 



i hvarje månad, år 1881. 
19 
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Tab. N:o 12. Antal döde jemte deras civilstånd och ålder, år 1881. 

[Dödfödde ej inräknade.] 



Tab. No 13. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1881. 

21 
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Tab. N:o 13 (Forts). De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1881. 



Tab. N:o 14. Antal döde i hvarje månad, år 1881. 

23 



24 
Tab. N:o 15. Uppgifna dödsfall af s. k. folk-

[Barn under 10 år. 



sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1881. 
Äldre öfver 10 år.] 
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26 
Tab. N:o 15 (Forts.). Uppgifna dödsfall af s. k. folk-

[Barn under 10 är. 



sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1881. 
Äldre öfver 10 år.] 
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28 
Tab. N:o 16. Uppgifna våldsamma döds-

[Barn under 10 är. 



orsaker (utom sjelfmord), år 1881. 
Äldre öfver 10 år,] 
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30 
Tab. N:o 16 (Forts.). Uppgifna våldsamma döds-

[Barn under 10 är. 



orsaker (utom sjelfmord), år 1881. 
Äldre öfver 10 år.] 
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32 
Tab. N:o 17. Antal sjelfmördare jemte deras ålder, 



civilstånd, dödsmånad och dödssätt, år 1881. 
33 



34 
Tab. N:o 18. Antal emigranter (från riket utflyttade) jemte 



deras civilstånd och uppgifna bestämmelseort, år 1881. 
35 
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Tab. N:o 19. Emigranternas 



lefnadsyrken, år 1881. 
37 

Tab. N:r 20. Emigranternas ålder, år 1881. 
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Tab. N:r 21. Antal immigranter (till riket inflyttade) jemte deras 



civilstånd och de orter, hvarifrån inflyttningen skett, år 1881. 
39 



40 

Tab. N:o 22. Immigranternas 



lefnadsyrken, år 1881. 
41 

Tab. N:r 23. Immigranternas ålder, år 1881. 



42 

Tab. N:r 24. Antal utländingar som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta 
fast egendom, år 1881. 
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