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

I djupaste underdånighet öfverlemnar härmed Statistiska Cen-
tralbyrån sin berättelse om rikets befolkningsförhållanden för ar 
1882. Denna redogörelse, hvilken i likhet med föregående be-
rättelser nästan uteslutande grundar sig på presterskapets upp-
gifter, är till sin uppställning lika med den för näst föregående 
år, och torde derför få hänvisas till denna (A XXIII, sida II) i 
fråga om motsvarande tabeller och öfversigter, som meddelats i 
serien af hithörande berättelser intill år 1881. 

I afseende på de till denna berättelse hörande 24 tabel-
lernas innehåll utbeder sig Statistiska Centralbyrån att få till-
lägga följande upplysningar och jemförelser. 

Befolkningsstatistik for ar 1882. 

A) Folkmängd. 
[Tab. N;is 1—2]. 

a) Folkmängden läusvis. (Tab. N:o 1). 
Enligt Statistiska Centralbyråns underdåniga skrifvelse den 

30 Juni 1883 utgjorde den ur presterskapets uppgifter sam-
manräknade folkmängden i riket vid 1882 års slut 4,579,115 
personer, hvilket vid jemförelse med näst förflutna år visar, 
att folktalet under år 1882 ökats med 6,870 personer eller 
0'15, %. 

Denna, äfvensom de föregående lem årens, folkmiuigdstll-
växt angifves af följande tal för såväl hela riket som landsbygd 
och städer, nemligen-. 

A 



Tab. N:o 1. Folkmängd länsvis. II 

Den minskning i folkmängden, som inträffad! år 1880, är 
numera genom de två följande årens ringa ökning utjemnad, så 
att folktalet vid 1882 års slut kan angifvas till en obetydlighet, 
högre än vid slutet af år 1879, när afseende fästes vid hela | 
riket, hvaremot i fråga ont landsbygden den år 1880 började 
folkminskningen der fortgått äfven under de följande åren, och 
i städerna har den år 1880 till nära intet nedsatta folköknin- i 
gen under de två derpå följande åren återvunnit sin vanliga 
styrka. 

Att ökningen i riket varit så ringa eller att minskningen 
å landsbygden varit så betydande, förorsakas för riket nästan 
uteslutande och för landsbygden hufvudsakligen af den stora 
emigration, som under aret egt rum och om hvilken längre fram 
skall närmare redogöras. Förhållandet skulle hafva varit ett 
helt annat, eller en ökning för riket af 1°1 9 %, om det hade 
lått vara oberördt af denna flyttning länderna emellan. 

Nativitetsöfverskottet, eller det tal hvarmed de lefvande 
föddes antal öfvevskjuter de dödes, utgjorde nemligen under år 
1882 för hela riket 54,894 eller 1-20 % af medelfolkmängden. 
Då i stället för denna naturliga folkökning den faktiska till
växten varit endast 6,870, uppstår en skilnad af 48,024, hvil
ket senare tal temligen nära stämmer öfverens med det tal, 
46,611, hvarmed de ur riket utflyttade öfverskjuta de till 
riket inflyttade. 

Dessa förhållanden ställa sig olika för riket, landsbygden 
och städerna, såsom framgår af följande öfversigt: 

Denna brist af 1,413 personer, deraf 264 mankön och 1,149 
qvinkön, hvilka utan redovisning försvunnit ur rikets folk-
mängdssiffra, torde kunna förklaras dels deraf att personer, som 
vid mantalsskrifningen ej uppehöllo sig å mantalsskrifnings-
orten, blefvo öfverförd» å »särskild förteckning» och sålunda ej 
medräknade i folkmängden och dels, hvad qvinkönet beträffar, 
måhända af någon rättelse af näst föregående års uppgifter, 
enligt hvilka af alldeles okänd anledning qvinnornas antal hade 
ökats. Såsom af denna öfversigt i öfrigt visar sig, hafva stä

derna haft på landsbygdens bekostnad en betydlig tillökning, 
af hvilken 1,790 personer tillkommit, genom Ronneby köpings 
öfverllyttande till städernas antal och det öfriga är att till
skrifva inflyttning från landsbygden. 

Proportionen mellan lands- och stadsbefolkningen har under 
år 1882 fortfarande gått i den riktning som den sedan 1850-
talet visat, och utgjorde: 

Hvilken folkmängdstillväxten varit under år 1882 inom de 
olika länen och huru stor andel af rikets folkmängd hvartdera 
bildade, framgår af nedanstående tab. Litt. A. 

Ehuru, såsom denna tabell visar, alla län borde genom 
nativitetsöfverskott (kol. 3) hafva ökat sin folkmängd, så har 
dock detta inträffat med blott 13 län, medan de öfriga 12 lidit 
minskning (kol. 4). Mesta ökningen finnes i Stockholms stad, 
de Norrländska länen samt Göteborgs och Bohus län, hvaremot 
det motsatta förhållandet visar sig mest i Vermlands samt i 
Gotlands län, der folkminskningen varit 1-3 6 %. 

Jemför man här i tabellen nativitetsöfverskottet med folk
mängdstillväxten inom länen, hvilken jemförelse är i kol. 5 
uttryckt med skilnaden dem emellan, finner man blott ett onda 
län, Stockholms stad, i hvilket folkmängdstillväxten är större 
än nativitetsöfverskottet eller i hvilket således inflyttningarna 
från andra län eller utlandet varit större än utflyttningarna. 
Samtliga öfliga 24 län förete deremot ett öfverskott af utflytt
ningar, uppgående till 55,057 personer, af hvilka en ringa del 
bildar inflyttningsöfverskottet i Stockholms stad och den stora 
återstoden är att söka bland emigranterna. Af alla dessa län, 
som genom flyttningar mera lemnat än de fått, har Vermlands 
län den sämsta ställningen, der öfverskottet af utflyttningar 
uppgår (enligt kol. 7) till 2-47 %, och då härifrån är att draga 
ett nativitetsöfverskott af l'14 %, blir den verkliga folkminsk
ningen i länet 1'33 % (jfr kol. 6). 

Hvartdera könet för sig har under de senare åren haft föl
jande tillökning, uttryckt i relativa tal: 

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



Tab. N:o I. Folkmängd länsvis. — Tab. N:o 2. Folkmängd efter ålder. — Tab. N:o 3. Folkmängd m. m. i städer och köpingar, III 

Qvinkönets öfvertalighet har sedan 1871, dä i hela riket 
funnos 1,067 qvinnor mot 1.000 män, varit i nedgående till år 
1879, hvarefter proportionen mellan könen artar sig än mera 
ogynnsam. Det kan för år 1882 synas besynnerligt vid jem-
förelse med nästföregående år, att, ehuru a landsbygden qvin-
könets numeriska öfvervigt icke stigit och i städenia fallit, den 

Tab. Litt. A. Folkmängdens tillcäxt och relativa storlek inom 
länen 1882. 

*) Skilnaden mellan kul. 4 och kul. 3 antyder genom ett + öfverskott af 

uflylttnij och genom ett öfverskott af ullliltnimj, vare sig att dessa flyttnin-

gar skett mellan länen eller från och till utlandet. 

likväl ökats i hela riket från 1,063 till 1,064, men detta för-
klaras deraf, att ju större städernas andel af rikets folkmängd 
blifver, desto större inflytande utöfva deras befolkningsför-, 
hållanden på hela riket. Fördenskull kan qvinkönets öfver-
talighet utjemnas eller blifva mindre såväl å landsbygden som 
i städerna, men likväl ökas i hela riket, när nemligen städerna 
genom sin relativt större tillväxt i folkmängden kunna göra 
sin höga proportion af qvinkön till mankön mera gällande för 
hela riket, än hvad landsbygden det förmår. 

Jemtlands län fortfar ännu oafbrutet pä 20:e aret att förete 
det undantagsförhållandet att mankönet är talrikare än qvi-
könet. Landsbygden i Norrbottens län företer ock nu pä 9:e 
året en likartad öfvertalighet af mankön. 

b) Folkmängden efter ålder (Tab. N:o 2). 
Den approximativa beräkning af hela rikets folkmängd, 

skild till kön, inom hvarje åldersär vid slutet af år 1882, som 
innehålles i denna tabell, är för detta är verkstäld enligt samma 
grunder som för föregående år. En till tabellen fogad anmärk-
ning angifver ock hvilka faktorer tagits med i beräkningen och 
att vid denna en liten utjemning måst ske, hvilken dock 
icke är större än att talens för de olika äldersåren riktighet 
icke i någon nämnvärd mån af denna förringas. 

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

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

1 denna tabell äro sammanförda de vigtigaste sifferuppgif-
terna rörande samtliga städernas befolkningsförhållanden under 
år 1882 och delvis desamma för köpingarne. 

Under året ökades antalet af rikets städer med en, nemli-
gen Ronneby köping, som jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
Bref den 27 Januari 1882 fr. o. m. den 1 December s. ä. lyder 
under egen rädstufvurätt och magistrat. Det sålunda minskade 
antalet af köpingar har frän 1882 års början ökats med två, 
nemligen Tranås och Seffle, af hvilka den förre, i Säby socken 
i Jönköpings län, bildats enligt Nådiga Bref den 21 Mars och 
den 29) Oktober 1881, och den senare, i By socken i Vermlands 
län, bildats enligt Nådiga Bref den 7 Mars 1879 och den 25 
November 1881. I följd häraf funnos vid 1882 års slut 92 stä-
der och 20 köpingar. 

En klassifikation af städer och köpingar efter folkmängden 
vid slutet af åren 1881 och 1882 utfaller salunda: 



IV Tab. N:o 3. Folkmängd m. m. i städer och köpingar. - Tab. N:o 4. Äktenskap. 

De tretton stora städerna med en folkmängd al' minst 
10,000 hade år 1882 följande invånaretal : 

1. Stockholm 185,325 
2. Göteborg 81,203 
3. Malmö 40,469 
4. Norrköping 27,4% 
5. Gefle 19,001 
6. Karlskrona 18,695 
7. Jönköping 17,875 
8. Uppsala 16,854 

9. Lund 14,402 
10. Helsingliont 12,479 
11. Örebro ... 12,136 
12. Kalmar ... 11,325 

13. Landskrona 10,221 
Summa 467,481 

Af rikets hela folkmängd hörde 10'2 % till dessa tretton 
städer, hvilka för öfrigt ingingo med 64'0 % i samtliga städer
nas invånaretal. 

Lägsta ordningsnummern (92 i kol. 1) bland städerna hade 
Falsterbo med endast 357 invånare. 

Större befolkning egde 14 köpingar, men mindre 6. Af 
köpingarne stod Lysekil främst med 1,754 invånare och Berg-
ijvara sist med 143. 

Medan under året 61 städer hade en samfäld folkmängds-
tillrä.rt af 19,250 personer, hade de öfriga 31 en minskning af 
1,047 personer. Till den sålunda under år 1882 vunna till-
ökningen i stadsbefolkningen af 18,203 personor är att lägga 
Ronneby folkmängd vid 1881 års slut, 1,790, hvarigenom hela 
tillväxten under år 1882 är för städerna 19,993. 

Hvad köpingarno beträffar, hafva 10 haft tillväxt och 9 
minskning i folkmängden, hvarjemte i 1 denna är lika vid årets 
böljan och slut. Tillväxten är 267 personer och minskningen 
180, hvarigenom ett öfverskott af 87 personer uppstår; men när 
folkmängden vid 1882 års början i Ronneby (1,790) frånräknas 
och den i Tranås (726) samt Seffle (584) inräknas, så uppstår 
en verklig minskning af 393 personer i köpingarnes invånaretal. 

Såsom nyss är nämndt, ledo under året 31 städer minsk-
ning i sin folkmängd. Om utflyttningarnas öfvervigt öfver 
inflyttningarna icke fått verka, utan folkmängdens tillväxt eller 
minskning varit beroende endast af de lefvande föddes eller de 
dödes öfvertalighet, så skulle i stället för nämnda 31 blott 10 
städer företett minskning af tillsammans endast 39 personer. 
De fleste af dessa 10 äro småstäder, dock träffas bland dem 
Nyköping och Sala. 

Den naturliga folkökningen i hvarje stad erhålles i relativa 
tal, när i tab. N:o 3 mortalitetsprocenten (kol. 25) drages från 
nativitetsprocenten (kol. 24). För städerna samfäldt skulle så-
ledes, när mortalitetsprocenten 2-17 drages från nativitetspro-
centen 3-16, en naturlig folkökning af helt nära 1 % egt rum. 

Angående summan af kolumnerna 20 och 22 af denna ta-
bell torde här till undvikande af missförstånd böra fogas den 
anmärkningen, att summan i kol. 20 afser samtliga de stads-
boar, som under året aflidit å annan ort inom riket, vare sig 
landsbygd eller städer, än den stad, hvarest den aflidne varit 
kyrkoskrifven, och på samma sätt gäller summan i kol. 22 de 
enskilda städerna och icke städerna samfäldt. 

c) Äktenskap. 
[Tab. N:is 4 8]. 

a) Ingångna äktenskap (Tab. N:o 4). 
Antalet under året ingångna äktenskap i hela riket är 28,967 

eller 666 flere än under näst föregående år. Nämnda 1882 
års antal motsvarar 63 äktenskap pä 10.000 af rikets medel-
folkmängd. Ehuru denna relation är litet högre än 1881 års, 
sä måste den dock anses vara ganska låg, då ined undantag af 
sistnämnda år intet af de derforut gångna 10 åren uppvisar ett 
relativt lägre antal ingångna äktenskap. 

1 jemförelse med år 1881 förete såväl landsbygden som 
städerna en höjning i äktenskapsfreqvensen, som sålunda kom
mit äfven hela riket till del. men sträekes jemförelsen längre 
tillhaka i tiden, möter å landsbygden redan 1880 en högre siffra, 
hvaremot i städerna 1882 års relativa tal öfverträffar de tre 
närmast föregående årens. 

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

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



Tab. N:o 4. Ingångna äktenskap. v 

Efter civilståndet fördela sig makarna vid äktenskapets in-
gående år 1882 med följande tal: 

ogifte män 25,882, enklingar 3,066, frånskilde män 19; 
ogifta qvinnor 27,549, enkor 1.385, fransk, qvinnor 33. 

Med inräkning af de frånskilde bland enklingar och enkor 
utgjorde procentförhållandet mellan de i äktenskap inträdde 
följande: 

Under en lång följd af år har i värt land iakttagits, att 
äktenskapen mer och mer ingås mellan ogifte, och att omgiftena 
blifva färre. Mot denna erfarenhet synes år 1882 så till vida 
göra undantag, som det i hela riket och å landsbygden har färre 
ogifte i ofvanstående öfversigt än år 1881 och i hela riket äfven än 
år 1880, men dessa vexlingar torde endast vara små afvikelser i den 
riktning, som relationen mellan första giftet och omgiftena tagit. 

Enligt hvad ofvan är nämndt, utgjorde antalet af de år 
1882 i första giftet inträdde män 25,882 och qvinnor 27,549 
samt af dem, som inträdde i nytt gifte, 3,085 män och 1,418 
qvinnor. Bland de omgifte funnos 10 män och 2 qvinnor som 
gifte sig för 4:e gången. Af samtlige under året gifte männen 
ingingo 10'65 % i nytt äktenskap och af qvinnorna 4'89 %. 

Dessa procenttal, fördelade på alla de olika giftena och 
med skilnad mellan hela riket, landsbygd och städer samt jem-
förda med föregående år, utfalla på följande sätt: 

T afseende pä det trossamfund, hvartill kontrahenterna hörde, 
ingingos 28,829 äktenskap af personer, som båda tillhörde svenska 
kyrkan, och i 138 äktenskap kunde antingen blott den ena makan 
eller ingendera räknas till statskyrkan. Om fördelningen af dessa 
138 par å såväl de olika trossamfunden som landsbygd och städer 
lemna anmärkningarna till tab. N:o 4 (å sida 5) närmare upp-
lysningar, af hvilka bland annat framgår att hit äfven hänförts 
ett ganska betydligt antal personer, som utan att tillhöra något 
främmande trossamfund likväl ej kunna sägas tillhöra stats-
kyrkan, nemligen ej konfirmerade 20 män och 36 qvinnor samt 
2 ej döpta qvinnor. Af dessa 138 äktenskap ingingos inför 
borgerlig myndighet 114, ett tal som med 14 öfverstiger näst 
föregående års och är högre än under något förflutet är. 

Antalet genom, döden upplösta äktenskap, för hvilket tab. 
N:o 12 (kol. 4 och 5) redogör genom uppgifterna om antalet af 
de under året aflidne gifta personerna, utgjorde år 1882 genom 
mannens död 11,394 och genom hustruns död 9,068 eller till-
sammans 20,462. 



VI Tab. N:o 4. Ingångna äktenskap. — Tab. N:is 5—6. Ålder vid äktenskapets ingående. 

Mot 1,000 ingångna äktenskap bar genom döden upplösts 
följande antal: 

Genom mannens död upplösas flere äktenskap än genom 
hustruns, såsom ock framgår af nedanstående siffror, hvilka an-
gifva huru många hustrur aflidit i förhållande till 100 aflidne 
gifta män: 

För de genom skiljobref upplösta äktenskapen redogöres här 
längre fram under d) i denna afdelning. 

6) Ålder vid äktenskapets ingående (Tab. N:is 5 och 6). 
I afseende på de vid ovanliyt tidig eller sen ålder under år 

1882 ingångna äktenskapen utvisar tab. N;o 5: 
att 27 män under fylda 20 år ingått äktenskap, hvaraf 1 

med qvinna i åldern mellan 35—10 år; 
att 43 män öfver 70 år inträdt i äktenskap, deraf 1 i sitt 

första gifte, och att af desse män 3 gift sig med qvinna i åldern 
25—30 år och 1 med qvinna i åldern 65—70 år; 

att 7 qvinnor blifvit gifta före fylda 16 år; 
att 1,937 qvinnor gift sig före fylda 20 år, deraf 1 för andra 

gången; samt 
att 408 qvinnor inträdt i gifte vid en ålder af mer än 50 

år, deraf 1 enka öfver 70 år. 
Hvad beträffande äktenskapsfreqvensen inom de olika ålders-

grupperna i senare tider iakttagits, eller att de fleste män gifta 
sig i åldern 25—30 år och de flesta qvinnor i åldern 20—25, 
har äfven under år 1882 inträffat såväl i hela riket som å lands-
bygden och i städerna. 

Af män under fylda 30 år hafva under året ingåtts 18,278 
äktenskap eller 63- 10% af hela antalet, och af qvinnor under 
fylda 30 år 21,297 äktenskap eller 7352 % af det hela. Dessa 
procenttal, som motsvaras under nästföregående år af 63'17 % och 
73-69 %, bekräfta visserligen ej den under en följd af är gjorda 
iakttagelsen att äktenskap ingås vid en allt tidigare ålder, men 
dels är skilnaden helt ringa, eller för männen —0'07 och för 
qvinnorna —0-17, dels öfverträffa dessa 1882 ars procenttal 
1880 års med resp. 0-54 och O-05. 

Omgiften hafva under året till största antalet ingåtts af 
män i åldern 45—50 är och af qvinnor i åldern 35—40 år, 
hvilket, hvad männen beträffar, visar en äldre åldersgrupp äu den 
vanliga 35—40 år. 

Såsom fortsättning af de från äldre tider samlade iakt
tagelserna meddelas här följande redogörelse för år 1882 om 
åldersfördelningen af de ingångna äktenskapen i promilleför-
hällandeu: 

Medelåldern vid äktenskapens ingående, som under det näst-
förflutna året och derförut gående årtionde visat benägenhet till 
sjunkande, till yngre är, har, såsom här ofvan äfven är antydt, 
under år 1882 höjt sig något, dock med undantag för städerna. 
En beräkning häröfver utfaller sålunda: 

Åldersskilnaden mellan mannen, som öfverhufvud taget är 
äldre, och hustrun har under år 1882 utgjort: 

I hela riket. A landsbygden. 1 städerna, 

vid samtliga ingångna äktenskap år 2'70 2'89 1'99 

vid första giftet « 1'54 1'65 1'09 

vid omgiften » 5'08 5'02 5;27 

c) Årstiden för äktenskapets ingående (Tab. N:o 7). 
De månadssummor, som innehållas i denna tabell, gifva, 

sammanförda på årets fyra qvartal, följande absoluta och rela
tiva tal för år 1882: 



Tab. N:o 7. Årstid för äktenskapets ingående. — Tab. N:o 8. Skiljobref. — Tab. N:o 9. Barnaföderskor. VII 

Är 1882 gör intet undantag från den hittills vunna erfaren-
heten, att de flesta äktenskapen ingås under årets tre sista må-
nader, af hvilka December å landsbygden och Oktober i städerna 
innehar maximum; på Januari faller minimum. 

d) Genom skiljobref upplösta trolofningar och äkten-
skap (Tab. N:o 8). 

Trolofningar hafva under året genom skiljobref upplösts 
till ett antal af 124, hvaraf 95 å landsbygder, och 29 i stä-
derna, hvilka tal tillsammans äro något högre än de motsva-
rande för nästföregående år. 

De 124 trolofvade paren hade vid skilsmessan 34 lefvande 
barn. 

Äktenskap, upplösta genom skiljobref, hafva under år 1882 
utgjort 195, hvaraf 87 å landsbygden och 108 i städerna, och 
äro dessa tal, hvad hela riket och landsbygden beträffar, lägre 
än under något af de näst föregående sex åren. 

Då bland dessa äktenskapsskilnader för året landsbygden 
ingår med 44'62 % och städerna med 55'38 %, men enligt hvad 
ofvan är visadt, den förras befolkning af hela rikets utgör 84'05 % 
och do senares 15'9 5 %, så framgår häraf den ogynnsamma 
ställning, som städerna i detta hänseende intaga. 

.Jemföras vidare äktenskapsskilnaderna med antalet ingångna 
äktenskap, befinnas de förra utgöra: 

Till lefnadsåren voro de flesta männen 40—45 år och qvin-
norna 30—35 år gamla. 

Angående männens yrken torde få hänvisas till tabellen 
(kol. 28—32). 

Bland de orsaker, till följd af hvilka skiljobref för äkta 
makar utfärdats, är »egenvilligt öfvergifvande» talrikast före-

De år 1882 skilda 195 äkta paren hade tillsammans 249 
lefvande barn. 

Före skilsmessan hade äktenskapet varat: 

kommande och bildar med sitt tal 104 mer än hälften af det 
hela. 1 95 fall hvilar orsaken till skilsmessan på mannen, i 
65 på hustrun och 35 på båda makarna. 

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

a) Barnaföderskor (Tab. N:o 9). 
Arets antal af barnaföderskor uppgår till 136,119, hvaraf 

112,965 å landsbygden och 23,154 i städerna. Samtliga dessa 
tal äro litet högre än det nästföregående årets, men ställa sig 
likväl något lägre än hvad förhållandet under den senare tiden 
plägat vara. Detsamma framgår, om de ifrågavarande talen 
jemföras med den qvinliga medel folkmängden, såsom synes af 
följande procenttal af sistnämnda folkmängd: 

Jemföres barnaföderskornas antal med endast de ålders-
klasser bland qvinnorna, inom hvilka det öfvervägande antalet 
födelsefall förekommer, eller åldern 20—45 år, så framträda 
följande procenttal för hela riket: 

I anseende till civilståndet voro år 1882 bland samtliga 
barnaföderskor 121,929 gifta, 684 enkor och frånskilda, 1,181 
trolofvade samt 12,325 ogifta. Relationen har varit föl-
jande: 



VIII Tab. N:o 9. Barnaföderskor. 

Af samtliga barnaföderskorna under år 1882 voro 122,046 
modrar till äkta barn och 14,073 mödrar till oäkta barn, bland 
hvilka inräknats alla ogifta och trolofvade mödrar samt 91 
hustrur och 496 enkor och frånskilda. I förhållande till hela 
antalet barnaföderskor utgjorde -mödrar till oäkta barn: 

Efter civilståndet fördela sig dessa mödrar åt oäkta barn 
å följande sätt : 

I den underdåniga berättelsen för år 1881 (sida IX) är 
beräkning gjord öfver de då bestående äktenskapen. En beräk
ning for år 1882, utförd på samma sätt, gifver vid årets slut 
ett antal bestående äktenskap af 762,944 i hela riket, varande 
medeltalet mellan de båda årens siffror 761,170, och skulle så
lunda mot 100 gifta qvinnor hafva svarat år 1880: 16-17, år 
1881: l5'94, år 1882: 16-0 2 gifta barnaföderskor. Dessa tal 
gälla för hela riket, hvaremot någon dylik beräkning sär
skildt för landsbygd och städer ej med nödig säkerhet kan 
göras. 

En åldersfördelning, uttryckt i relativa tal för 1,000 af 
samtliga barnaföderskorna under år 1882, utfaller sålunda: 

Särskiljas mödrar till äkta och till oäkta barn, gifver be
räkningen följande promilletal: 

Medelåldern för barnaföderskorna har enligt beräkning varit 
följande: 

Häraf visar sig bland annat att äfven under år 1882 fort
satts den förut iakttagna sänkningen i barnaföderskornas ålder, 
hvilket till en del torde förklaras af den ökade proportionen af 
oäkta barns mödrar i förhållande till de äkta barnens mödrar, 
hvilka senare i allmänhet äro äldre än de förra. 

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



Tab. N:o 10. Födda barn. IX 

b) Födda barn (Tab. N:o 10). 

Hela antalet under året födda barn utgör 138,064, hvaraf 
134,300 varit lefvande och 3,764 dödfödda. De lefvande föddas 
antal öfverträffar de båda nästföregående årens, men hinner ej 
de höga tal, som antecknades under 1870-talets senare hälft. 

På hvart 1,000-tal af medelfolkmängden utgöra de lefvande 
fodde* 

Hvilken denna 1882 års nativitetskoefficient är för hvarje 
län, framgår af tab. N:o 10, kol. 40. Man finner der, huru de 
olika länen rätt betydligt afvika från hvarandra, äfvensom en 
förklaringsgrund till den större eller mindre folkmängdstillväx-
ten inom länen. Högst i nativitet framstår Vesternorrlands 
län med 3-71 %, hvarefter följa de öfriga norrländska länen, 
Blekinge och Stockholms stad. Den lägsta nativiteten deremot 
har Gotland, blott 1-96 %, hvarefter följa Vermland och Vester-
götland. 

Af samtlige år 1882 födde voro 134,202 ensam-födde (eller 
sådane som blifvit födde i enfostrigt hafvandeskap), 3,780 tvil-
lingar och 78 trillingar samt 4 fyrlingar. Förhållandet, ut-
tryckt i procenttal, mellan samtlige födde har varit följande: 

Om flerbördemas fördelning i afseende på fostrens antal, 
lif, kön och civilstånd innehåller kol. 41 af tab. N:o 10 när-
mare upplysningar. 

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: 



Tab. N:o 10. Födda barn. x 

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

Förhållandet mellan de födda barnens kön, från synpunkten 
af en- eller flerfostrigt hafvandeskap, ställer sig för hela riket 
så, att följande antal mankön kommer på 1,000 qvinkön: 

Mellan äkta och oäkta utfaller procentförhållandet sålunda: 

Beräknas denna proportion endast i förhållande till de lef
vande födde, blifva talen följande: 

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

Trolofrade mödrars barn, här inräknade bland oäkta födde, 
hafva af samtlige dessa utgjort: 



Tab. N:o 10. Födda barn. — Tab. N:o 11. Nativiteten månadsvis. — Tab. N:o 12. Antal döde. XI 

De lefvande- födda vakta barnen hafva mot hvarje 1,000-tal 

af medelfolkmängden utgjort: 

c) Nativiteten månadsvis (Tab. N:o 11). 
Om samtliga de under ar 1882 födda barnen, såväl lef-

vande som liflösa, sammanföras pä arets fyra qvartal , erhållas 
följande absoluta och relativa ta l : 

Såsom häraf synes, är nativiteten temligen jemnt fördelad 
pa de fyra qvartalen, doek märkes en öfvervigt i det första, 
ehuru det har det minsta antalet dagar. Af de enskilda må-
naderna intager Mars månad främsta rummet i såväl hela riket 
som å landsbygden och i städerna och lemnar flere andra må-
nader mellan sig och September, som eljes plägar göra Mars 
månad försteget stridigt. Den lägsta nativiteten anträffas för 
riket i dess helhet och å landsbygden i Juli och för städerna 
i Juni . 

Göres åter en beräkning, huru många de samtlige födde i 
hvarje månad skulle hafva varit, derest månaderna egde lika 

längd, kommer i städerna den s törsta nativiteten icke i Mars 
utan i April och den minsta i Juli , såsom förhållandet äfven är 
ä landsbygden. En sådan beräkning gifver nemligen följande t a l : 

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

a) Antal döde. (Tab. N:o 12). 
Hela antalet döde under ar 1882 utgjorde 79,40(5 personer, 

hvaraf 40,334 mankön och 39,072 qvinkön, fördelade med 63,753 
ä landsbygden och 15,653 i städerna. Antalet är 1,394 per-
soner lägre än under det nästföregående året och är äfven i 
förhållande till folkmängden gynnsammare än detta, när hänsyn 
tages till riket i dess helhet eller till landsbygden, hvaremot i 
städerna märkes en litet högre dödlighet under är 1882 än under 
år 1881. Förhällandet härutinnan under de sista sex aren 
framgår af följande tal för dödlighetsprocenten: 

Inom de särskilda länen är dödligheten temligen jemnt för
delad, såsom tal). N:o 12 i kol. 23—25 angifver. Hen högsta 
dödlighetsprocenten har Uppsala län, hvarest såsom af tab. 
N:o 15 upplyses, farsoter och synnerligast bland dem difteri 
medfört ett större antal dödsfall. 

För de olika städernas dödlighet är redogörelse lemnad i 
tab. N:o 3, och torde derför i detta hänseende få hänvisas till 
denna tabell. 

Hvad proportionen mellan könen beträffar, har mot 100 
aflidna mankön aflidit följande antal gv inkön: 

I afseende på de dödes civilstånd är fördelningen inom hvart-

dera könet följande: 
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b) De dödes ålder och civilstånd (Tab. N-.o 12 och 
N:o 13). 

Dessa tabeller redogöra för de dödes ålder, dels (Tab. 
X:o 12) länsvis och i vissa grupper, dels (Tab. N:o 13) efter 
kön och civilstånd, särskildt för landsbygd och för städer, både 
lör hvarje enskildt år och för 5-årsgrupper. 

I förhållande till medelfolkmängden inom nedanstående 
åldersgrupper har under år 1882 dödligheten på 1,000 afhvarje 
åldersklass varit följande: 

De i barndomen döde äro i förhållande till hela antalet 
döde flere än under de närmast föregående tre åren, men förete 
intet anmärkningsvärdt mot det under den senare tiden vunna 
medeltalet. Med hvilken andel hvarje af de 10 första lefnads
åren bidragit till denna dödlighet, visas af följande procenttal: 

Såsom af ofvanstående procenttal synes, har dödligheten 
hos de späda barnen, barn under 1 år, varit temligen stor, åt
minstone större än under de närmast föregående åren, och icke 
oväsentligt bidragit till den för samtliga barnen under 10 år 
höjda dödlighetssiffran. 

För denna dödlighet bland de späda barnen, Jemförd med 
de lefvande föddes antal, är i vidstående tab. Litt. C redo
görelse lemnad såväl för hela riket som för hvarje län särskildt. 

Hvad här ofvan är nämndt om en större dödlighet bland 
späda barn under år 1882 gäller äfven vid denna jemförelse 
med de lefvande födde. Såväl hela rikets som landsbygdens 

tal äro nu högre än under något af de närmast tre föregående 
åren, och endast inom städerna har ett af dessa år en ogynn
sammare siffra. 

Hvad de olika länen beträffar, vexla såsom vanligt deras 
tal rätt -betydligt. Nu som förr intager Stockholms stad den 
minst fördelaktiga ställningen och efterföljes af Vesternorrlands 
län, hvilket ock är detta läns vanliga plats. A andra sidan 
står gynnsammast Vermlands län, efterföljdt i ordningen af 
Gotlands och Jemtlands län. Vid jemförelse med år 1881 vi
sar sig äfven nu, att Jemtlands län, som före sistnämnda år 
plägat intaga den främsta platsen, har måst lemna försteget åt 
andra län. Den skilnad, som förefinnes emellan de län, som 
stå främst och sist, märkes vara ganska betydande, när man 
ser procenttalet 22-2 7 för Stockholms stad och 8-7 4 för Verm
lands län i dess helhet och blott 8-35 för dess städer. Fästes 
särskildt afseende vid blott landsbygden, står Gotlands län med 
7-6 4 mot Vesternorrlands län med 16*7 2. 

Tab. Litt. C. Dödligheten hos barn under 1 års ålder i procent 
af antalet lefvande födde, länsvis år 1882 och för hela riket 

1877—1882. 
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Till fortsättning af hvad i föregående berättelser är med-
deladt om antalet af dem, som aflidit i en ålder öfverstigande 
80 år, anföras här såväl absoluta som till samtliga dödsfall re-
lativa tal: 

Af dessa i hög Ålder aflidne märkas 2 i åldern öfver 100 
år, båda qvinnor å landsbygden, den ena i 102:a året och den 
andra i 103:e året. 

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

c) Dödlighet efter årstid (Tab. N:o 14). 
Den högsta absoluta dödligheten under år 1882 uppvisar 

December månad såväl i riket i dess helhet som å landsbygden 
och Augusti i städerna, och gäller detta både mankön och qvin-
kön. Den lägsta dödligheten, likaledes inom hvartdera könet, 
har i hela riket och å landsbygden September månad, men inom 
städerna Februari och särskildt för qvinkönet Juni. 

Dessa förhållanden under kalendermånaderna, ändra sig nå-
got, om månaderna reduceras till lika längd, då dödsfallen räk-
nade efter 10,000, fördela sig på följande sätt: 

Med det undantag, som December månad gör år 1882, 
sammanfaller årets dödlighet med den i vårt land vanliga re-
geln, att dödligheten är störst i April månad och minst i Sep-
tember. 

d) Dödsorsaker (Tab. N:is 15—17). 
I föregående årsberättelse är erinradt, att de till befolk-

ningsstatistiken meddelade uppgifterna om dödsorsakerna äro 
hvarandra betydligt olika från landsbygden och från städerna, 
i det att å den förra, der blott en ringa del stöder sig på läka-
res utlåtande, ej kan påfordras angifvande af just andra döds-
orsaker än s. k. folksjukdomar eller farsoter och våldsamma 
händelser, hvaremot i städerna uppgifterna grunda sig på veder-
börande stadsläkares attester, och äro för dessa dödsorsaker, 
såvida de varit föremål för läkares behandling vare sig å lands-
bygden eder i städerna, särskild redogörelse lemnad äfven i 
Medicinalstyrelsens årsberättelser. Vidare är framhållet att äfven 
med de brister, som vidlåda uppgifterna från landsbygden, dessa 
hafva sitt värde för uppfattande af farsoternas gång och inver-
kan på dödligheten, särdeles som det är fullt antagligt, att dessa 
oundvikliga brister också äro temligen lika det ena och andra 
året och således i det hela taget ej verka störande på uppgifter-
nas vare sig kontinuitet eller sanningsenlighet, i förhållande till 
föregående år. 

Dödsfall af farsoter. Hela antalet dödsfall af farsoter upp-
gifves af tab. N:o 15') för år 1882 i hela riket till 13,593, 
hvilket tal är högre än under något af de tre nästföregående 
åren. 

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

Jemföres åter antalet af de i farsoter aflidne med medel-
folkmängden, blifva förhållandena följande: 

I det föregående är nämndt, att dödligheten i allmänhet 
under år 1882 varit lägre än under de närmast föregående 
åren. Det visar sig nu deremot af här anförda talserier, att 
af de sista fyra åren företer, åtminstone hvad hela riket be-
träffar, året 1882 en betydlig höjning i de relativa talen, hvaraf 
framgår att årets hela dödlighet kunnat sjunka oaktadt ökade 
farsoter. 

') I tabellen äro, såsom af rubriken til] kol. 3 2 - 3 6 synes, alla uppgifna 
fall af »hjernfeber» sammanslagna med nerv-feber, hvaremot i tabellen ej inrymts 
det enda fall af epidemisk hjernfeber, som enligt uppgift skulle Sr 1882 hafva 
i riket inträffat. Desslikes äro, säsom af anmärkningarna till tabellen synes, 
bland nervteber inräknade 10 fall af gula febern och 3 fall af annan klimatfeber, 
alla timade utrikes. I de 5 kolerafallen bland äldre personer hafva inräknats 3, 
som timat utrikes. 
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I afseende på de olika könen och de två åldersgrupper, som 
tabellen upptager, har under år 1882 förhållandet till medel-
folkmängden af hvarje särskild grupp varit följande: 

Utan undantag äro dessa siffror högre för året 1882 än för 
1881. 

Inom de olika limen hafva farsoterna härjat mycket olika, 
såsom närmare framgår af följande öfversigt, som angifver huru 
många dödsfall under år 1882 inträffat af farsoter på 10,000 af 
hvarje läns medelfolkmängd: 

Af samtliga dödsfall utgöra, såsom ofvan är nämndt, de 
som vållats af alla släg af farsoter 17-12 %, i hvilket tal elak-

1) Då i Berättelse om allmänna helsotillståndet i Stockholm, sammanstäld 
af förste stadsläkaren, förelitrga detaljerade uppgifter om dödsorsakerna i Stock
holm under året, kan det hafva sitt intresse att jemföra dessa med hvad här i 
tab. N:o 15 anföres. 

Öfverensstämmelsen är i de flesta hänseenden påfallande och skiljaktighet-ernå 
hafva sin grund dels deri att de af Helsovårdsberättelseu meddelade uppgifterna 
omfatta de i staden döde eller 4,171 personer, vare sig de varit i Stockholm kyrko-
skiifne eller icke, då tab. N:o 15 i Statistiska Centralbyråns berättelse upptager de 
bland stadens kyrkoskrifna folkmängd döde eller 1,397, vare sig de dött inom eller 
utom Stockholm, och dels i svårigheteu att af en meddelad dödsattest kunna af-
göra, hvilken af flere på hvarandra omedelbart följande eller sammanstötande 
sjukdomar varit den egentligen dödande, hvartill kommer att de till Helsovårds-
nämnden ingående originalattesterna icke alltid blifvit i de till Statistiska Cen-
tralbyrån genom presterskapet meddelade dödboksutdragen riktigt eller fullstän-
digt återgifna. 

artad halssjuka (difteri) ingår med 4-61 %, mässling 2-17 % och 
skarlakausfeber 1-7 2 %, Huru dessa och de öfriga farsoterna 
härjat inom de olika länen visar sig af tab. N:o 15. Man ser 
att inom Göteborgs och Bohus län difteri med dödlig utgång 
angripit ett betydande antal personer, men mässling i södra Sve-
rige, der ock i synnerhet i Malmöhus län rödsot häftigt uppträdt. 

Relationen åter mellan såväl samtliga farsotsdödsfallen år 
1882 som de deruti aflidna könen och åldersgrupperna af å ena 
sidan barn under 10 år och å den andra personer öfver 10 års 
ålder framgår af följande procenttal: 

Våldsamma dödsfall (sjelfmord deri ej inräknade) eller döds-
fall af olyckshändelser (och afrättning) hafva under år 1882 
utgjort 2,450 eller 338 flere än under näst föregående ar. 

På, 100 af samtliga dödsfall räknades följande antal våld-
samma dödsorsaker: 

I förhållande till medelfolkmängden uppvisa de våldsamma 
dödssätteu följande tal: 

Båda dessa talserier angifva för år 1882 högre tal än för 
något af de andra anförda åren. 
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Fästes afseende vid de olika könen och de två åldersgrup-
per, som tabellen upptager, företer år 1882 följande relationer 
till medelfolkmängden af hvarje särskild grupp: 

Skilnaden mellan åldersgrupperna är ej synnerligen stor, 
men desto mera framstår olikheten mellan talen för de olika 
könen. Redan i barnaåren drabbas nära dubbelt så inånga gos-
sar som flickor af död genom olyckshändelser och stegras detta 
förhållande inom de äldres grupp derhän, att 7 män svara mot 
1 qvinna, hvarigenom för alla åldrarna visar sig en relation af 
5 män till 1 qvinna, allt i förhållande till medelfolkmängden af 
hvarje kön och åldersgrupp. 

Följande procenttal för år 1882 angifva den andel, hvar-
med de olika våldsamma dödssätten bidragit till hela summan 
af dem, äfvensom relationen inom dem mellan de olika könen 
och åldersgrupperna af döde under och öfver 10 års ålder: 

Dessa tal stämma i allt väsentligt med föregående åren 
med undantag af hvad beträffar de drunknade, som under år 
1882 uppgått till ett ovanligt högt antal och derigenom höjt 
talet för samtliga dödsfall af olyckshändelser öfver det vanliga. 
Det visar sig ock af följande jemförelse mellan år 1882 och år 
1881 samt nästförflutna decennium, att det är drunknade män 
som göra afvikelsen mot de i öfrigt temligen lika talen: 

Om antalet dödsfall, som uppgifvits hafva vållats af rus
dryckers missbruk, och om sådana fall, der den döde utan an
ledning till yttre våld funnits ute å mark, lemnar tab. N:o 16 
i kol. 116—123 upplysning, livarvid torde få erinras att dessa 
tal äro att anse endast såsom minima. 

Sjelfmord. Enligt tab. N:o 17 begingos år 1882 i hela 
riket 482 sjelfmord, hvaraf kommo 324 på landsbygden och 158 
på städerna. Detta antal är det högsta, som något år före-
kommit. I förhållande till medelfolkmängden hafva sjelfmorden 
utgjort: 

Proportionen mellan könen bland sjelfniördarne har varit 
följande antal qvinkön mot 100 mankön : 

Fördelas sjelfniördarne i anseende till civilståndet, visar sig 
att denna höjning af qvinnornas antal mest beror af de ogifta 
qvinliga sjelfmördarne, såsom följande procenttal angifva: 

Bland de ogifte äro i denna och nästföljande öfversigt för 
år 1882 inräknade 58 enklingar, deraf 33 å landsbygden och 
25 i städerna, samt 23 enkor, 21 å landsbygden och 2 i stä-
derna. 

Om afseende fästes särskildt vid landshygden och särskildt 
vid städerna, framgå för de senare åren följande procenttal: 

Till åldern har den yngste sjelfmördaren varit 11 år 6 måna
der 21 dagar och den äldste 93 år 2 månader 6 dagar, båda man
kön. Grupperade inom vissa åldersklasser hafva sjelfmördarne 
i förhållande till den enligt beräkning (Tab. N:o 2) inom samma 
åldersklass lefvande befolkningen vid 1882 års slut utgjort föl
jande antal på 100,000 af denna folkmängd inom åldersklassen: 
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Dessa tal visa livad äfven förut är iakttaget, eller att sjelf-
mordsfreqvenson tilltager mot den högre åldern, hvarefter den 
aftager. 

I afseende på årstiden har enligt regeln Maj månad brukat 
uppvisa det största antalet sjelfmord, hvarifrån år 1882 ej gör 
nagot undantag. Dessutom rubbar det ifrågavarande året intet 
i den länge gjorda iakttagelsen, att det största antalet begås 
under den varmare årstiden. Förhållandet har nemligen under 
år 1882 varit följande: 

Af (lödssätten har såsom vanligt hängning oftast före
kommit. Näst detta dödssätt, som under år 1882 utgjort nära 
hälften af hela antalet, bar dränkning mest valts, särdeles af 
qvinnorna. 

Om anledningarna till sjelfmorden lemna dödboksutdragen 
mera sällan några uppgifter. De anteckningar, som for år 1882 
föreligga, meddela såsom orsak sinnessvaghet för 20 män och 
16 qv, själsbekymmer, sorg och sjukdom for 5 män och 1 qv. 
samt delirium och rus för 5 män. 

F) Emigration och immigration samt beviljad 
Svensk medborgarrätt m. 111. 

[Tab. N:ia 1 8 - 2 4 ] . 

a) Emigranter och immigranter (Tab. N:is 18—23). 
För hela riket uppgår enligt tab. N:o 18 antalet af emi-

granter till 50,178, hvilket är det högsta tal, som hittills för 
nagot ar uppgifvits, ej blott i anseende till den absoluta siffran 
utan äfven relativt till folkmängden. Denna emigranternas pro
portion till medelfolkmängden utgjorde nemligen år 1882 l*10 
% och under de två förut såsom i detta hänseende ofördelakti
gast kända åren 1881 1'01 % och 1869 0'94 %. 

I föregående årens berättelser är framhållet, att prester
skapets uppgifter om emigranternas antal äro för låga. Orsa
kerna härtill äro ock angifna, såsom dels emigranternas under
låtenhet att uttaga flyttningsbetyg, dels försumlighet vid man
talsskrifningarna och dels det oriktiga förfaringssättet af många 
bland presterskapet, att endast de upptagas såsom emigrerade 
hvilka undfått utflyttniiigsbetyg, medan den ej obetydliga hopen 
af menniskor som rymt eller afrest på endast s. k. arbets- eller 
fräjdebetyg lemnas obeaktad, ehuru det är väl veterligt, till 
hvilket främmande land de begifvit sig. Nämnda brister vid
låda utan tvifvel äfven 1882 års uppgifter, så höga do än äro. 

Utom i presterskapets uppgifter finnes äfven en annan 
källa för erhållande af kunskap om emigranterna, nemligen i de 
rapporter, som under de senare åren börjat till Civildepartemen-
tet afgifvas af Ofverståthållareembetet i Stockholms stad och 
länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län om 
dem som i hufvudstaden och de nämnda länens hamnar in-
skeppa sig för att begifva sig till utom-europeiska länder. 
För jemförelses skull äro i nedanstående tab. Litt. D medde-
lade talen för emigrationen till nämnda trakter från hvarje län 
här i riket under året 1882 både enligt presterskapets redogö-
relser, hvilka äro i denna berättelse sammanförda i tab. N:o 
18, och enligt de tre nämnda Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes uppgifter1) (offentliggjorda för året i Post- och In-
rikes Tidningars N:r 24 för år 1883). Det torde härvid böra 
erinras, att emigrationen till utom-europeiskt land är nästan 
detsamma som emigrationen till Nord-Amerikas Förenta stater, 
ty medan enligt presterskapets uppgifter 44,359 personer utflyt-
tat till dessa stater, utgöra de öfrige som begifvit sig utom 
Europa blott 175 personer. De båda talserierna i tabellen 
Litt. D för utvandringen till utom-europeiskt land stämma tem-
ligen nära med hvarandra, dock så att presterskapets uppgifter 
enligt regeln äro lägre, men icke hvad beträffar Skåne, hvars 
Amerika-farare utan olägenhet kunnat begagna danska emi-
grantfartyg, och Vermland samt Jemtland, hvilka läns emigran-
ter måhända från norska hamnar sökt sig väg öfver Atlanten. 
Att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes uppgifter hafva 
betydligt högre tal för de trakter, som hafva sin närmaste emi-
granthamn i Göteborg, torde måhända förklaras deraf, att det 
der, i hvars närhet ingen konkurrens finnes, varit lättare för 
emigrantfartygen att draga till sig en hop folk, som före sin 
afresa icke anmält sig hos presterskapet. 

Ehuru slutsummorna i tabell Litt. D för de båda uppgif-
terna om utvandrarne till främmande verldsdelar, den ena 
44,534 och den andra 45,931, icke synnerligen mycket skilja sig 
från hvarandra, äro dock afvikelserna mellan de båda talen för 
länen så betydande, att rikssumman icke kan anses uttrycka 
verkliga förhållandet. Man torde komma detta närmare, om 
man tager för hvarje län det af de båda länstalen, som är högre, 
och lägger dessa tal tillsammans. Man erhåller då en summa 
af 49,380 emigranter till orter utom Europa. Då nu vidare 
presterskapet redovisat för 5,644 utvandrare i öfrigt, så skulle 
totalbeloppet blifva 55,024 eller omkring 5,000 flere emigranter 
än som af presterskapet uppgifvits. 

Att denna summa af i rundt tal 55,000 samtliga emigran-
ter icke är för hög, utan äfven den heldre för låg, framgår af 
jemförelse med det antal personer som från Sverige immigrerat 
till Nord-Amerikas Förenta stater enligt de officiela uppgifter, 
som derifrån föreligga. Vi hafva af den föregående beräknin-
gen funnit antalet af emigranter till utom-europeiska orter till 
49,380 personer, af hvilka ett fåtal (175 personer) begifvit sig 
till annat land än Nord-Amerika, och kan man derför anse att 
enligt våra uppgifter dit immigrerat från Sverige under året 

') Enligt polismyndigheternas uppgifter, som legat till grund för de nämnda 
Kungl. Majits Befallningshafvandes meddelanden, afgingo från Göteborg 39,852, 
Malmö 8.431, Stockholm 1,243, Helsingborg 350 och Landakrona 44, tillsam-
man 49,920 personer, men härifrån afgår en summa af 3,989 utländingar, af 
hvilka i Göteborg räknades 3,111 finnar, 35 norrmän, 3 danskar och 130 af 
annan nationalitet. - Till Göteborg ankommo samtidigt 1,500 immigranter från 
Amerika. 
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omkring 49,200 personer. Nu meddela de amerikanska uppgif-
terna att från Sverige dit under året invandrat 60,408 personer, 
men denna siffra är deremot utan tvifvel för hög, enär härifrån 
bör dragas kanske hela den summa af 3,989 utländingar, som 
enligt svenska uppgifter utgått från våra hamnar, ty att dessa 
blifvit, åtminstone till största delen, i de amerikanska uppgif-
terna sammanblandade med svenskar, framgår deraf, att Förenta 
staternas immigrationslista upptager för året blott 708 tinnar, 
ehuru rapporterna från Göteborg visa att derifrån afgått 3,111. 
Således torde Förenta staternas uppgifna immigrantantal icke 
vara tillförlitligt, såsom Statistiska Centralbyrån äfven i före-
gående årsredogörelser varit i tillfälle att ådagalägga, utan böra 
hvad beträffar Sverige ensamt af nämnda anledning reduceras 
för året till omkring 56,400. I hvad mån detta tal är riktigare 
än det som vi kunna uppvisa, eller omkr. 49,200, kan med de 
delvis bristfälliga uppgifter, som föreligga, ej afgöras, men 
måhända ligger sanningen mellan de båda talen. 

Något störande inflytande på dessa tal öfvas ej af den om-
ständigheten, att de som emigrera från Sverige i slutet af ena 
året först i början af det andra framkomma till Nord-Amerika, 
ty emigrationens ström flödar starkast på våren och sommaren, 
men sinar af mot den kallare årstiden. Af de in alles från 

Tab. Litt. D. Emigranterna år 1882 till land utom Europa. 

svenska hamnar under året 1882 utgångna 49,920 personerna 
äro för största delen, eller 49,466, uppgifter meddelade om de 
månader under hvilka passen uttagits i hamnarna, nemligen: 

i Januari 316 i Maj 10,685 i September 3,226 

i Februari 967 i Juni 6,476 i Oktober 2,238 

i Mars 6,080 i Juli 3,572 i November 1,449 

i April 11,587 i Augusti 2,768 i December 302 

Immigranternas antal enligt tab. N:o 21 utgjorde under 
året 3,567, hvilket tal likasom emigranternas är det högsta hit-
tills antecknade och öfverskjuter med fullt 500 personer det vanliga. 

Om proportionen mellan emigranter och immigranter till 
medelfolkmängden inom hvarje län lemnar nedanstående tab. Litt. 
E upplysning. Af denna framgår att de relativt största bidra-
gen till emigrationen lemnats af Vermland, Småland och Skåne, 
hvilka trakter äfven förut härtill mest skattat. 

1 fråga om civihtåndsför delning en visa tab. N:is 18 och 
21, att af såväl emigranter som immigranter de fleste varit 
ogifte män öfver 15 år och dernäst ogifta qvinnor i samma 
ålder. Tillsammans bilda de båda könen inemot 59 % af emi-
granterna och fullt 56 % af immigranterna. De återstående 41 
och 44 % äro temligen jemt fördelade mellan de gifta och bar-
nen, såväl mankön som qvinkön. Efterföljande talserier visa 
detta närmare, äfvensom huru i det hela taget vexlingen i pro-
centtalen från det ena till det andra året varit helt ringa. 

Tab. Litt. E. Emigranter och immigranter i förhållande till 
folkmängden, år 1882. 
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De utrikes orter, till eller frän hvilka flyttning egt rum, redo
visas af tab. N:is 18 och 21. Största antalet emigranter hafva 
vändt sig till Nord-Amerika och uppgå de till 44,359, det största 
immigrantantalet har kommit från Danmark eller 1,227 perso-

Tab. Litt. F. Emigration och immigration till och från utrikes 
orter i procenttal, år 1882. 

Tab. Litt. G. Emigranters och immigranters lefnadsyrken i 
procenttal, år 1882. 

ner. Motstående tab. Litt. F redogör för den procentiska sam
mansättningen af de ut- och inflyttade i förhållande till de ut
rikes orterna, äfvensom för proportionen mellan de ut- och in
flyttade med hänsyn till hvarje främmande land. I detta sist 
nämnda hänseende märkes att vårt land endast från Finland 
och Ryssland erhåller ett Öfverskott af inflyttningen. Samma 
andelar hvarje främmande land hade år 1881 i vår ut- och in
flyttning, hafva de äfven haft år 1882. Så framstår Nord-Ame
rika med 88 % af våra emigranter och Danmark med 34 % af 
immigranterna. 

För de emigrerades och immigrerades lefnadsyrken lemna 
tab. N:is 19 och 22 redogörelser. De visa, likasom motstå
ende tab. Litt. G., som innehåller samma uppgifter oinsatta i 
procentiska tal, att största delen af emigranterna varit tjenste
hjon och arbetare, mest jordbruksarbetare, samt af immigran-
terna likaledes tjenstehjon och arbetare, men mest fabriks- och 
handtverksarbetare. 

Om emigranternas och immigranternas ålder lemna tab. 
N:is 20 och 23 uppgifter för hvarje år. Grupperas dessa i 
vissa klasser och jemföras med samma åldersgrupper inom 
vikets befolkning, såsom i nedanstående öfversigt är gjordt, så 
finner man, hvilkeu öfvervigt den kraftiga åldern har bland så-
väl emigranter som immigranter i jemförelse med rikets befolkning: 

b) Utländingar som erhållit Svensk medborgarrätt 
eller tillstånd att besitta fast egendom (Tab. N:o 24). 

Uppgifterna härom hafva nu såsom förut erhållits från 
Justitiedepartementet af Eders Kungl. Maj:ts Kansli. 

De som år 1882 erhållit svensk medborgarrätt utgöra ett 
antal af 82 personer, som med några få höjer sig öfver det 
nästföregående årets, men temligen nära håller sig till det som 
på de senare åren varit vanligt. Från Tyskland räknades de 
fleste af dessa utländingar och dernäst från Danmark. Till 
yrket voro de förstnämnde mest handtverkare och handlande, 
de senare till öfvervägande delen landtbrukare och handlande. 

Tillstånd att besitta fast egendom beviljades under året åt 
31 personer, hvilket tal är en obetydlighet lägre än de senare 
årens. Till största delen hafva dessa utländingar varit danskar, 
och gäller för halfva antalet af desse besittningsrätt till egen
domar inom Malmöhus län. 

Stockholm den 28 Februari 1884. 

Uuderdåuigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl .Sidenbladh. 



Tab. No l. Folkmängden länsvis, år 1882. 1 



2 

Tab. N:o 2. Rikets folkmängd, beräknad efter ålder, år 1882. 
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Tab. N:o 3. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet 
vigde, födde och döde i hvarje stad, år 1882. 
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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 1882. 
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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 1882. 
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Tab. N:o 4. Antal ingångna äktenskap jemte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1882. 
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Tab. N:o 5. Antal vigda par efter åldersklasser, år 1882. 
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Tab. N:o 6. Qvinnornas ålder vid deras 



9 

inträde i första giftet, år 1882. 



10 

Tab. No 7. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1882. 



Tab. N:o 8. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, år 1882. 

11 



12 

Tab. N:o 9. Antal barnaföderskor jemte deras 
[Ä = Barnaföderskor, som nedkommit med äkta barn. 



civilstånd, ålder och förlossningsbiträde, år 1882. 
Oä= Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn. 

13 
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Tab. N:o 10. Antal födda barn, fördelade 



efter börder, lif, kön och civilstånd, år 1882. 

15 
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Tab. No 11. Antal födde 



i hvarje månad, år 1882. 

17 
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Tab. N:o 11 (Forts.) Antal födde 



i hvarje månad, år 1882. 

19 



20 
Tab. N:o 12. Antal döde jemte deras civilstånd och ålder, år 1882. 

[Dödfödde ej inräknade.] 



Tab. N:o 13 De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1882. 

21 
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Tab. N:o 13 (Forts). De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1882. 



Tab. No 14. Antal döde i hvarje månad, år 1882. 

23 



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

[Barn under 10 är. 



sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1883. 
Äldre öfver 10 årl. 

25 



26 
Tab. N:o 15 (Forts.). Uppgifna dödsfall af s. k. folk-

[Barn under 10 år. 



sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1882. 
Äldre öfver 10 år]. 

27 



28 
Tab. N:o 16. Uppgifna våldsamma döds-

[Barn under 10 år. 



orsaker (utom sjelfmord), år 1882. 
Äldre öfver 10 ar]. 

29 



Tab. N:o 6 (Forts). Uppgifna våldsamma döds-
[Barn under 10 år. 

30 



orsaker (utom sjelfmord), år 1882. 
Äldre öfver 10 år]. 

31 



32 
Tab. N:o 17. Antal sjelfmördare jemte deras ålder, 



civilstånd, dödsmånad och dödssätt, år 1882. 
33 



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



deras civilstånd och uppgifna bestämmelseort, år 1882. 
35 



36 

Tab. N:o 19. Emigranternas 



lefnadsyrken, år 1882. 
37 

Tab. N:o 20. Emigranternas ålder, år 1882. 



38 
Tab. N:r 21. Antal immigranter (till riket inflyttade) jemte deras 



civilstånd och de orter, hvarifrån inflyttningen skett, år 1882. 
39 



40 

Tab. N:o 22. Immigranternas 



lefnadsyrken, år 1882. 
41 

Tab. N:o 23. Immigranternas ålder, år 1882. 



42 

Tab. N:o 24. Antal utländingar som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta 
fast egendom, år 1882. 
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