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

Den berättelse om rikets befolkningsförhållanden för år 1886, 
som härmed i djupaste underdånighet öfverlemnas, grundar sig, 
likasom de förut af Statistiska Centralbyrån i detta ämne afgifna 
redogörelserna, nästan uteslutande på presterskapets uppgifter och 
är uppstäld i hufvudsaklig likhet med de nästföregående årens 
berättelser. 

Till innehållet af de til] denna berättelse hörande 24 tabel-
lerna utbeder sig Statistiska Centralbyrån att få tillägga följande 
upplysningar och jemförelser. 

A) Folkmängd. 
[Tab. 1-2.] 

a) Folkmängden länsvis (Tab. 1 A). 
I underdånig skrifvelse den 25 juni 1887 har Statistiska 

Centralbyrån redan anmält, att den ur presterskapets uppgifter 
sammanräknade folkmängden i riket vid 1886 års slut utgjorde 
4,717,189 personer, hvilket vid jemförelse med nästföregående år 
visar en ökning under år 1886 af 34,420 personer eller 0·74 
procent. 

Befolkningsstatistik för år 1886. 

Den folkmängdstillväxt, som under såväl det ifrågavarande 
som de fem näst förut gångna åren egt rum, angifves af följande 
tal för hela riket, landsbygd och städer, nemligen: 

Enligt hvad dessa tal visa, har folkökningen under år 1886 
varit något mindre än under de två nästföregående åren, hvilken 
nedgång icke är att tillskrifva någon minskad nativitet eller 
ökad mortalitet under året, ty talen för dessa äro tvärtom mycket 
gynsamma, utan nedgången vållas af en betydligt stegrad emigra
tion. Och att denna öfvat ett mägtigt inflytande på folkökningen, 
framgår deraf, att om riket varit oberörd t af in- och utflyttningen 
från och till främmande land, så skulle för ar 1886 i stället för 
den verkliga tillväxten af 0·74 % en tillökning af 1·32 % vara 
att beräkna. 

A 



II 

Nativitetsöfverskottet, eller det tal hvarmed de lefvande föddes 
antal öfverstiger de dödes, utgjorde nemligen år 1886 för hela 
riket 61,837 eller 1·32 %. Dä den faktiska tillväxten deremot 
varit blott 34,420, uppstår en skilnad af 27,417, hvilket tal i 
det närmaste öfverensstämmer med det, hvarmed emigranterna 
öfverskjuta immigranterna, eller 27,665. 

Huru dessa förhållanden ställa sig ej blott för hela riket 
utan äfven särskildt för landsbygd och för städer, torde framgå-
af följande öfversigt: 

Ehuru samtliga län, såsom af denna tabell (kol. 3) framgår, 
förete nativitetsöfverskott, har dock folkmängdstillväxt egt rum i 
blott 18 län, medan de öfriga 7 visa en nedgång i folktalet. I 
dessa sistnämnda län har sålunda utflyttningen varit så mycket 
större än inflyttningen, att bristen icke kunnat ersättas med endast 
nativitetsöfverskottet utan kräft äfven en del af den förnt be
fintliga folkmängden. Af tabellens kol. 5, som angifver skilnaden 
mellan nativitetsöfverskottet och folkmängdstillväxten, framgår 
att 6 län sett sitt folktal ökas ej blott med nativitetsöfverskottet 
utan äfven genom öfverskottet af inflyttningar, hvaremot i de 
öfriga 19 utflyttningarna öfverskjutit inflyttningarna. Dessa sex 
län äro dels de flesta af dem, som under de senare åren plägat 
uppvisa detta gynsamma förhållande, eller Stockholms stad, Upp
sala, Gefleborgs, Vesternorrlands samt Jemtlands län, och dels 

Tab. A. Folkmängdens tillväxt och relativa storlek inom länen 
år 1886. 

¹) 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 frän och till utlandet. 

Detta öfverskott af 248 personer, som är skilnaden mellan 
— 185 mankön och + 433 qvinkön, häntyder derpå, att ett ej 
betydande antal mankön utan vidare redovisning försvunnit ur 
rikets folkmängdssiffra, hvaremot qvinkön till ett något större 
antal ingått i presterskapets uppgifter, utan att blifva i vanlig 
ordning bokförda. Hvad det senare förhållandet beträffar, torde 
det hafva sin giltiga förklaring i den omständigheten, att det 
uppgifna antalet immigranter är för litet. Här längre fram 
vid redogörelsen om im- och emigrationen framgår ock, att an
talet af de till endast Göteborg från Amerika återkomne ut
vandrarne var under året 2,290 personer, men enligt tab. 21 
skulle blott 1,875 personer från de Förenta Staterna inflyttat till 
hela riket. När af den ej ringa mängd menniskor, som utflyttat 
ur riket men ej blifvit uppförda såsom emigranter utan blott af
räknats såsom obefintlige, ett antal återkommer hit till riket och 
då icke upptages såsom immigranter utan endast afföres från 
obefintlighetslängden och åter inräknas i folkmängden, så uppstår 
en ej redovisad tillökning i rikets invånaretal, hvilken, hvad 
mankönet beträffar, synes hafva varit mindre än den afskrifning 
som skett genom de obefintliges frånräkning från folktalet. 

I öfrigt visar ock den ofvan stående öfversigten, att den 
större delen af städernas tillväxt är vunnen genom inflyttningar 
från landsbygden. 

Proportionen mellan lands- och stadsbefolkningen har ock 
derför fortgått i samma riktning, som nu under en följd af år 
varit gällande, och utgjorde: 

De särskilda länens folkmängdstillväxt under år 1886 och 
deras andel af hela rikets folkmängd vid årets slut framgår af 
vidstående tab. A. 

Tab. 1 A. Folkmängd länsvis. 



Tab. 1A o. 1B. Folkmängd länsvis. - Tab. 2. Folkm. efter ålder. — Tab. 3. Folkm. m. m. i städer och köpingar. III 

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

Stockholms län, hvaremot nu saknas Göteborgs och Bohus län. ! 
Tillsammans hafva de ifrågavarande 6 länen 7,229 flere inflyttade 
än utflyttade, medan i de öfriga 19 länen de utflyttade äro j 
34,646 flere än de inflyttade, hvadan för hela riket uppstår ett ! 
utflyttningsöfverskott af 27,417 personer, hvarom i denna berät- j 
telse skall närmare redogöras vid frågan om emigrationen. Af 
de nämnda 6 länen, som under året ökat sin folkmängd äfven 
genom inflyttningsöfverskott, intager såsom vanligt Stockholms stad 
främsta rummet med en tillväxt dels af inflyttningar öfver ut
flyttningar, som uppgår till 2·21 % af folkmängden vid årets början 
(kol. 7), och dels af nativitetsöfverskottet under året, 1 ·21 % 
(motsvarande tal l·20 ur tab. 10 och tab. 12 hänför sig till 
medelfolkmängden) eller tillsammans 3·4 2 % (kol. 6). Bland de 
19 län, som genom in- och utflyttningarna rönt folkminskning, 
har Kronobergs län sämsta ställningen med visserligen ett na
tivitetsöfverskott af 1·28 % men ock ett utflyttningsöfverskott af 
1·73 %, hvadan minskningen uppgår till 0·45 %. Närmast till 
detta län komina det öfriga Småland, Vermland och Vaster
götland, i hvilka landskap äfven under de föregående aren minsk
ning i folktalet iakttagits. 

Hvartdera könet för sig har under de senare aren haft föl
jande relativa tillväxt: 

Ehuru qvinkönets relativa öfvertalighet nedgått a landsbygden 
och icke ökat sig i städerna, iakttages dock för hela riket i denna 
öfvertalighet en liten höjning, som orsakas af den ökade andel, 
hvarmed stadsbefolkningen ingår i hela rikets. 

Jemtlands län gör fortfarande nu på 24:e året det undantaget, 
att mankönet är talrikare än qvinkönet, hvilket verkas af länets 
landsbygd, som uppväger och öfvervinner det motsatta förhål
landet i länets stad. Norrbottens län visar ock samma undantag 
för år 1886 likasom för de två närmast föregående åren. 

b) Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tings
lag, domsaga, stad och län (Tab. 1 B). 

I denna tabell har återgifvits den redogörelse för folkmängden, 
som till ledning vid val till riksdagsmän och landstingsmän samt 
valmän för utseende af landstingsmän offentliggjordes och till 
samtlige vederbörande utdelades i juni månad 1887. 

c) Folkmängden efter ålder (Tab. 2). 
Den approximativa beräkning af hela rikets folkmängd, skild 

till kön, inom hvarje åldersår vid slutet af år 1886. som med
delas i tab. 2, är verkstäld enligt samma grunder som för före
gående år. Af den anmärkning, som tabellen ock innehåller, 
framgår, hvilka faktorer tagits med i beräkningen och att såsom 
vanligt en liten utjemning mast ske, hvilken dock icke kan öfva 
något nämnvärdt inflytande på talens riktighet. 

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

födde och döde i hvarje stad. 
[Tab. 3]. 

I tabell 3 äro sammanförda de vigtigaste sifferuppgifterna 
rörande samtliga städernas befolkningsförhållanden under år 1886 
och till en del desamma för köpingarna. 

En klassifikation af städer och köpingar efter folkmängden 
vid slutet af åren 1885 och 1886 utfaller sålunda: 

Köpingarnas antal har nedgått, i det att Bergqvara nu ute
slutits, sedan Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes senaste Femars-
berättelse för Kalmar län meddelat, att om Bergqvara, som af 
ålder fått namn af köping, det blifvit utrönt, att denna gamla 
lastageplats icke någonsin erhållit köpingsprivilegier. 

De femton stora städerna med en folkmängd af minst 10,000 
hade år 1886 följande invånaretal: 

Af rikets hela folkmängd hörde 11·9 % , till dessa femton städer, 
hvilka äfven innehade 68·1 % af samtliga städernas folkmängd. 
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Lägsta ordningsnummern (92 i kol. 1) bland städerna hade 
Falsterbo med endast 383 invånare. Större befolkning än i denna 
stad fanns i 14 af de 19 köpingarna, af hvilka Lysekil hade 
främsta rummet med 1,919 invånare och Kristianopel med 143 
invånare det sista. 

De större städernas tillväxt under senare tider är särdeles 
anmärkningsvärd, och gäller detta i synnerhet rikets hufvudstad. 
För 5 år tillbaka, d. v. s. år 1881 var stadens folkmängd endast 
176,745, och har staden sålunda på dessa år sett sin folkmängd 
ökas med icke mindre än 46,318 personer eller med mera än hvad 
rikets tredje stad (Malmö) i sin helhet för det närvarande om
fattar. Göteborg har under samma tid förökats med 14,492 
personer eller med nästan lika många menniskor som staden 
Lund eger. Ett raskt framåtskridande samhälle synes ock uni
versitetsstaden Uppsala vara, som för fem år sedan var den 8:e 
i ordningen bland rikets städer men nu är den 6:e, och likaledes 
har staden Helsingborg under samma tid gått anmärkningsvärdt 
hastigt framåt. 

Tillväxten under år 1886 i hela stadsbefolkningen uppgick 
till 20,335 personer och har uppkommit derigenom, att 79 af 
städerna haft en samfäld folkmängdsökning af 20,653 invånare, 
hvaraf hufvudstaden 7,375, och 13 en minskning af 318. 

Inom köpingarna, af hvilka en hade lika folkmängd vid 
arets början och slut, är öfverskottet för året 228 personer, i 
det att 9 haft en sammanlagd tillväxt af 336 personer och 9 
en minskning af 108. 

Om städerna oberoende af in- och utflyttningarna varit 
hänvisade till den folkmängdstillväxt, som vinnes af de lefvande 
föddes öfverskott öfver de döde, hade folkökningen inskränkt sig 
till 10,411 personer, hvaremot folkminskning skulle hafva före
kommit i endast 8 småstäder, utgörande minskningen tillsammans 
64 personer. 

Hvad den naturliga folkökningen i hvarje särskild stad be-
träffar, framgår den af tab. 3, om mortalitetsprocenten (kol. 25) 
drages från nativitetsprocenten (kol. 24). För städerna samfäldt 
skulle således, när mortalitetsprocenten 1·92 drages från nativitets
procenten 3·20, den naturliga folkökningen hafva utgjort l·28 %. 

Angående summan af kolumnerna 20 och 22 torde här till 
undvikande af missförstånd få erinras derom, att summan i kol. 
20 afser samtliga de stadsboar, som aflidit å annan ort inom 
riket, landsbygd eller städer, än den stad, hvarest den aflidne 
varit kyrkoskrifven, och att likaledes summan i kol. 22 är vunnen 
af talen för de enskilda städerna och gäller icke städerna sam
fäldt. 

C) Äktenskap. 
[Tab. 4—8]. 

a) Ingångna äktenskap (Tab. 4). 

Antalet af de under år 1886 ingångna äktenskapen uppgår 
till 30,133, eller 778 färre än under det nästföregående året och 
motsvarar 64 äktenskap på 10,000 af medelfolkmängden. I 
jemförelse med förhållandena i äldre tider är denna relation för 
år 1886 ganska låg och är äfven lägre än under de två närmast 
föregående åren. 

Dessa relativa tal och äktenskapsfreqvensen länsvis framgår 
af nedanstående tab. B. 

I afseende på civilståndet fördela sig makarne vid äkten
skapets ingående år 1886 med följande tal: 

ogifte män 27,163, enklingar 2,951, frånskilde män 19; 
ogifta qvinnor 28,764, enkor 1,341, frånskilda qvinnor 28. 

Med inräkning af de frånskilde bland enklingar och eukor 
var procentförhållandet mellan de i äktenskap inträdde följande: 

Tab. B. Ingångna äktenskapens relativa talrikhet i förhållande 
till medelfolkmängden, länsvis. 



Tab 4. Ingångna äktenskap. 

Ar 1886 gör ett litet undantag från hvad under en läng 
följd af år iakttagits såsom regel för vårt land, att äktenskapen 
ingås mer och mer emellan ogifte och att omgiftena blifva färre. 
Den afvikelse från denna riktning, som året företer, är dock 
helt ringa, då de ogiftes tal för riket ligger mellan de tvä näst
föregående årens tal. 

Såsom ofvan är nämndt, utgjorde antalet år 1886 af de i 
första giftet inträdde männen 27,163 och qvinnorna 28,764 samt 
af dem som ingått omgiften 2,970 män och 1,369 qvinnor. Bland 
de omgifte fanns 1 man, som gifte sig för 5:e gängen, och 11 
män och 1 qvinna, som gifte sig för 4:e gången. Af samtliga 
under året gifte män gingo 9·86 % å nyo i äktenskap och af 
qvinnor 4·54 %. 

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

Män gifte: 

I afseende på det trossamfund, hvartill kontrahenterna hörde, 
upplyser tab. 4, att under aret ingingos 29,899 äktenskap af 
personer, som båda tillhörde svenska kyrkan, och att i de öfriga 
234 äktenskapen kunde antingen blott den ena kontrahenten eller 
ock ingendera räknas till svenska kyrkan. Till sistnämnda grupp 
hafva hänförts äfven de, som aldrig enligt någon ritual blifvit 
döpta eller, om de ock blifvit döpta, ej blifvit inom svenska 
kyrkan konfirmerade men likväl icke tillhöra något främmande 
trossamfund. Anmärkningarna till tabellen (intagna a sida 25) 
angifva fördelningen af dessa 234 par å såväl de olika tros
samfunden som landsbygd och städer. Antalet af de äktenskap, 
der endera eller bada kontrahenterna tillhörde främmande tros
samfund, var 141 och bland de öfriga 93 paren äro inräknade 
de ofvan nämnda, som ej tillhörde nagot främmande trossamfund, 
nemligen icke döpta: 6 män och 16 qvinnor; ej konfirmerade: 
36 män och 39 qvinnor. 

Af här anförda 234 äktenskap ingingos 217 inför borgerlig 
myndighet. Detta är det högsta tal, som hittills förekommit och 
öfverstiger med 31 nästföregående ars. 

Antalet genom döden upplösta äktenskap ar 1886 utgjorde 
enligt tab. 12 (kol. 4 och 5) 21,427, i hvilket tal inga 11,731 
gifte män och 9,696 gifta qvinnor. 

Mot 1,000 ingångna äktenskap har genom endera makans 
frånfälle upplösts följande antal: 

v 

Qvinnor gifta: 



Att det är den gifte mannens död som oftare än hustruns | 
vallar äktenskapets upplösning, ådagalägges af nedanstående siffror, | 
utvisande huru mänga hustrur aflidit i förhållande till 100 af-
lidne gifte män: | 

c) Årstiden för äktenskapets ingående (Tab. 7). 

De månadssummor, som innehållas i denna tabell, gifva, 
sammanförda på årets fyra qvartal, följande absoluta och rela
tiva tal för år 1886: 

VI Tab. 5 o. 6. Ålder vid äktenskapets ingående. — Tab. 7. Årstid för äktenskapets ingående. 

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

b) Ålder vid äktenskapets ingående (Tab. 5 och 6). 
I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ålder under 

år 1886 ingångna äktenskapen utvisar tab. 5: 
att 40 män under fylda 20 år ingått äktenskap; 
att 66 män öfver 70 år inträdt i äktenskap, deraf 5 i sitt 

första gifte, och att af dessa 66 män 1 gift sig med qvinna i 
åldern 25—30 år och 3 med qvinna i åldern öfver 70 år; 

att 10 qvinnor blifvit gifta före fylda 16 år; 
att 1,925 qvinnor gift sig före fylda 20 år och alla för första 

gången; 
att 423 qvinnor inträdt i gifte vid en ålder af mer än 50 

ar, deraf l ogift och 5 enkor öfver 70 år. 
I afseende på äktenskapsfreqvensen inom de olika ålders

grupperna har under den senare tiden iakttagits, att de flesta 
män gifta sig i åldern 25—30 år och de flesta qvinnor i åldern 
20—25 år. Äfven under är 1886 eger detta förhållande rum 
såväl i hela riket som å landsbygden, men städerna göra ett ej 
sällspordt undantag, i det att qvinnornas största åldersgrupp der 
är 25—30 år. 

Under en följd af år är i dessa berättelser visadt, att äkten
skapen ingås mer och mer vid en tidigare ålder. Hvad år 1886 
beträffar, kunna dess tal ej öfverträffa det nästföregående årets, 
utan, i likhet med hvad här ofvan är anfördt angående den nu 
iakttagna minskade freqvensen af äktenskap mellan ogifte och 
ökning af omgiften, komma äfven i fråga om den tidigare åldern 
1886 års relativa tal mellan de för åren 1884 och 1885 angifna, 
såsom framgår af följande öfversigt: 

De flesta omgiften hafva under år 1886 ingåtts af män i 
aldern 40—45 ar, dock icke å landsbygden, der gruppen 35—40 
är är med några enheter starkare representerad, och af qvinnor i 
åldern 35—40 är. 

Till fortsättning af de från äldre tider samlade iakttagelserna 
meddelas här för år 1886 följande promilletal rörande åldersfördel
ningen af de i äktenskap inträdde: 

Beträffande medelåldern vid äktenskapets ingående, som 
under en följd af år visat benägenhet att sjunka till yngre år, 
utfaller beräkningen för år 1886 och de närmast föregående fem 
åren enligt hvad nedanstående tal angifva: 
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Dessa tal bekräfta den hittills vunna erfarenheten, att äkten
skap till högsta antalet ingås under årets sista tre månader, af 
hvilka december å landsbygden och oktober i städerna innehar 
maximum, hvaremot minimum kommer på januari. 

d) Genom skiljobref upplösta trolofningar och äkten
skap (Tab. 8). 

Trolofningar hafva under år 1886 genom skiljobref upplösts 
till ett antal af 128, hvaraf 100 å landsbygden och 28 i städerna, 
hvilket tal för hela riket är 25 lägre än under det nästföregående året. 

De 128 trolofvade paren hade vid skilsmessan 39 lefvande barn. 
Äktenskap, som under året genom skiljobref blifvit upplösta, 

hafva utgjort 226, hvaraf 102 komma på landsbygden och 124 
på städerna. Dessa tal äro för riket och landsbygden obetydligt 
lägre än de motsvarande för år 1885. Städernas höga tal fram
träder ännu mera, om hänsyn tages till folkmängden, i det att 
det visar sig, att då landsbygden med 82·50 % af folkmängden 
räknade 45·13 % af de sålunda upplösta äktenskapen, så hade 
städerna med 17·50 % af folkmängden 5 4 · 8 7 % af de upplösta 
äktenskapen. 

Jemföres vidare äktenskapsskilnaderna med antalet ingångna 
äktenskap, befinnes att de förra hafva utgjort: 

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

a) Barnaföderskor (Tab. 9). 
Antalet barnaföderskor under år 1886 uppgår till 141,891, 

hvaraf 115,247 å landsbygden och 26,644 i städerna. Dessa tal 

för hela riket och städerna äro de högsta som hittills förekommit 
och hvad talen för landsbygden beträffar, stå de temligen högt 
i jemförelse med hvad de senare åren uppvisa. Förhållandet till 
den qvinliga medelfolkmängden framgår af följande procenttal: 

Till civilståndet voro af 1886 års barnaföderskor 127,182 gifta, 
641 enkor och frånskilda, 1,348 trolofvade och 12,720 ogifta. 
Proportionen emellan dem, uttryckt i procent, har varit följande: 

Till lefnadsåren voro de fleste frånskilde männen 35—40 år 
och qvinnorna 30—35 år gamla. 

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

Bland de orsaker, för hvilka äktenskap blifvit upplösta, 
förekommer oftast »egenvilligt öfvergifvande» eller i 138 fall. Till 
skilsmessan hafva männen varit vållande i 122 fall, hustrurna i 
60 och båda makarna i 44 fall. 

De år 1886 skilda äkta paren hade tillsammans 334 lefvande 
barn. 

Före skilsmessan hade äktenskapet varat: 

Om denna jemförelse mellan barnaföderskorna och den 
qvinliga medelfolkmängden inskränkes till endast de ålders
klasser bland dem, inom hvilka det öfvervägande antalet födelse
fall förekommer, eller till åldern 20—45 år, så framträda för 
hela riket följande procenttal: 

Af samtliga barnaföderskor under år 1886 voro 127,196 
mödrar till äkta barn och 14,695 mödrar till oäkta barn. I 
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I den underdåniga berättelsen för år 1885 (sida VIII) äro 
de vid detta års slut bestående äktenskapen beräknade till 781,346. 
Om på samma sätt beräkning göres öfver deras antal det nu 
ifrågavarande året, blir antalet vid 1886 års slut 787,382. I 
förhållande till det årliga medeltalet af de gifta qvinnorna är 
procenttalet af de gifta barnaföderskorna följande: 

Om dessa beräkningar utföras särskildt för mödrar till äkta 
och till oäkta barn, blifva promilletalen följande: 

Medelåldern för barnaföderskorna har enligt beräkning varit: 

Den långsamt fortgående sänkningen i medelåldern, som 
under en följd af år iakttagits, är äfven nu i ögonen fallande i 
fråga om samtliga mödrar och i hufvudsak äfven beträffande 
mödrar till oäkta barn, hvilka mödrar äro ej obetydligt yngre 
än de gifta qvinnor, som födt barn. 

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

VIII 

det senare talet äro inräknade alla trolofvade och ogifta mödrar 
samt 168 hustrur och 459 enkor och frånskilda. I förhållande 
till hela antalet barnaföderskor utgjorde mödrar till oäkta barn: 

I anseende till civilståndet fördela sig dessa mödrar till 
oäkta barn på följande sätt: 

En åldersfördelning af samtliga barnaföderskorna under år 
1886 gifver följande relativa tal för 1,000 bland dem: 

b) Födda barn (Tab. 10). 
Hela antalet under året födda barn utgör 143,834, hvaraf 

139,882 varit lefvande och 3,952 dödfödda. Dessa summor för 
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såväl samtlige födde som lefvande födde äro de högsta som hit
tills förekommit, hvaremot de dödföddes antal under många af 
de föregående åren varit högre. 

De lefvande födde utgöra på hvart l,000-tal af medelfolk
mängden: 

Såsom häraf synes, var 1886 års nativitetskoefficient för 
hela riket 2·98 %. Härifrån göra de särskilda länen rätt be
tydliga afvikelser, hvilka finnas angifna i kol. 40 af tab. 10. 
Den högsta nativiteten märkes i Vesternorrlands län, 3·8 8 %, 
och i Norrbottens län, 3·84 %, hvarefter följa de öfriga norr
ländska länen med omkring 3 ½ % samt Stockholms stad, Ble
kinge, Kopparbergs, Vestmanlands samt Göteborgs och Bohus län 
med öfver 3 %. Det motsatta förhållandet, eller en lag nativitet, 
märkes å Gotland, blott 2·11 %, hvilket likasom Vermland och 
Vestergötland vanligen uppvisar en relativt ringa nativitet. Dessa 
tal jemte de i föregående tab. A anförda lemna förklaringar till 
den under året vunna större eller mindre folkmängdstillväxten 
inom de särskilda länen. 

Af samtliga under år 1886 födda barn voro 139,973 ensam
födde (eller sådana som blifvit födda i enfostrigt hafvandeskap), 
3,786 tvillingar och 75 trillingar. Någon fyrlingsbörd har under 
året ej förekommit. I procenttal erhållas följande förhållanden 
mellan samtlige födde: 

Om flerbördernas fördelning i afseende på fostrens antal, 
lif, kön och civilstånd innehåller kol. 41 af tab. 10 närmare 
upplysningar. 

Befolkningsstatistik för år 1886. 

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

Proportionen mellan de lefvande födde och de dödfödde 
har varit: 

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

Bland ensam-födde: 

Bland trillingar: 

Bland trillingar (och fyrlingar): 

B 
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Om denna proportion beräknas endast i förhållande till de 
lefvande födde, erhållas följande tal: 

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

X 

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

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

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

De dödfödde utgjorde af hela antalet födde, särskildt af 
äkta och särskildt af oäkta födde, följande antal i procent: 

Procentförhållandet mellan äkta och oäkta födde är följande: 
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landsbygden och 15,687 a städerna. Dessa tal äro särdeles gyn
samma, och understiger det för riket föregående ars tal med 
icke mindre än 4,736 dödsfall. I förhållande till folkmängden 
är ock årets dödlighet ovanligt ringa, då för hela riket blott ett 
är (1872) sedan tabellverkets början uppvisat för bada könen 
och qvinkönet en lägre relativ dödlighet, hvaremot, mankönets 
dödlighet är för dessa båda år densamma. Hvad de sex sista 
åren beträffar, angifves dödlighetsprocenten af följande tal: 

Skiljaktigheterna mellan de fyra qvartalen äro, såsom af 
talserierna ses, icke synnerligen stora. Hvad de särskilda må
naderna beträffar, framgår af tab. 11, att det största antal födda 
barn kommer för hela riket och städerna pa mars månad, som 
innehar andra rummet i fråga om landsbygden, der januari månad 
uppvisar högsta antalet. Det minsta antalet för såväl hela riket 
som landsbygd och städer iakttages under juni månad. Vanligen 
räknas det högsta antalet i mars och september och det minsta 
i juni och augusti. 

Om åter beräkning göres, huru många samtlige födde i hvarje 
månad skulle hafva varit, derest månaderna egde lika längd, blir 
förhållandet mellan månaderna litet annorlunda, hvarvid minimum 
flyttas för hela riket till juli och för landsbygden till augusti. 
Af en sådan beräkning framgå nemligen följande tal: 

Den olika dödligheten i de särskilda länen framgår af kol. 
2 3 - 2 5 i tab. 12. Maximum, 2·97 %, anträffas detta år likasom 
är 1885 i Norrbottens län, hvarefter följer Stockholms stad med 
blott 2·23%, och minimum, 1·31 %, i Skaraborgs län, som följes 
af Elfsborgs län med l·32 %. 

För städernas dödlighet, som är ännu mera vexlande, ifrån 
0·52 % (i Falsterbo) till 4·13 % (i Torshälla) torde få hänvisas 
till kol. 17—19 och kol. 25 af tab. 3. 

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

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

a) Antal döde (Tab. 12). 
Hela antalet döde under ar 1886 var 78,045 personer, hvaraf 

39,162 mankön och 38,883 qvinkön, fördelade med 62,358 å 
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c) Nativiteten månadsvis (Tab. 11). 

Om samtliga de under år 1886 födda barn, såväl lefvande 
som liflösa, sammanföras på årets fyra qvartal, erhållas följande 
absoluta och relativa tal: 

För det sista året iakttages för landsbygden det ovanliga 
förhållandet, att relativt flere dödsfall timat bland qvinkönet än 
bland mankönet. 

I afseende på de dödes civilstånd är fördelningen inom hvart
dera könet följande: 
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Hvad de i barndomen döde beträffar, är i förhållande till 
hela dödsantalet barnens andel mindre än vanligt, mindre än 
under de nästföregående fjorton åren. Af följande tabellariska 
öfversigt framgår, huru stor procent hvarje åldersklass lemnat 
till denna dödlighet: 

Inom de särskilda länen äro vexlingarna mycket stora. Såsom 
vanligt intager Stockholms stad den ogynsammaste platsen med 
20·14 %, hvarefter följer Norrbottens län med 18· 19 %. Jemt
lands län har nu återförvärfvat sitt under flere år frånträdda 
företräde framför de öfriga länen i fråga om lindrig barna
dödlighet, som för året utgjort blott 7·7 9 %, hvarefter Elfsborgs 
län nära följer med 7·9 3 %. 

Till en från föregående års berättelse fortsatt öfversigt öfver 
de i en ålder öfverstigande 80 år döde meddelas här såväl abso
luta som til! samtliga dödsfall relativa tal: 

Tab. C. Dödligheten hos barn under 1 års ålder i procent af 
antalet lefvande födde, länsvis år 1886 och för hela riket 

1881—1886. 

b) De dödes ålder och civilstånd (Tab. 12 och 13). 

I dessa tabeller är redogörelse lemnad för de dödes ålder, 
dels (tab. 12) länsvis och i vissa grupper, dels (tab. 13) efter 
kön och civilstånd, särskildt för landsbygd och för städer både 
för hvarje enskildt är och för femårs-klasser. 

I förhållande till medelfolkmängden inom nedanstående ålders
grupper har under ar 1886 dödligheten på 1,000 af hvarje ålders
klass varit följande: 

Hvad särskildt beträffar dödligheten bland späda barn, barn 
under 1 års ålder, för hvilken dödlighet, jemförd med de lef
vande föddes antal, redogöres i motstående tab. C såväl för hela 
riket som för hvarje län särskildt, har den under år 1886 varit 
synnerligen låg och, såsom af denna tabell synes, lindrigare för 
båda könen tillsammans än under något af de föregående fem 
åren. Under hela den tid, vårt tabellverk omfattar, har blott 
ett år, 1879, kunnat uppvisa lika låg dödlighet bland späda 
barn, 11·12 %, som år 1886. 
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Af dessa i hög ålder aflidne hade fem öfverskridit 100 år, 
alla enkor, fyra å landsbygden och en i städerna. En af dessa 
enkor afled i sitt 101:a år, tre i det 102:a och en i det 103:e. 

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

Dödligheten under ar 1886 sammanfaller sålunda med den 
allmänna regeln i vårt land, att de relativt flesta dödsfallen 
tima på våren, mest i mars eller april, och den lindrigaste död
ligheten är under sommaren, särdeles i augusti och september. 

d) Dödsorsaker (Tab. 15—17). 

I föregående berättelser är i afseende pa de till befolknings
statistiken lemnade uppgifterna om dödsorsakerna erinradt, att 
endast de från städerna ingående kunna, såsom grundade på stads
läkarens sakkunniga utlåtande, vara fullständiga, hvaremot hvad 
landsbygden beträffar, hvarest läkaren endast i ett fåtal fall är 
i tillfälle att attestera dödsorsaken, af presterskapet ej skäligen 
böra fordras andra uppgifter än om s. k. folksjukdomar eller 
farsoter och om våldsamma dödsfall. Tydligt är sålunda, att 

Dessa tal äro i allmänhet lägre än de som framträda för 
de närmast föregående åren, dock höja sig 1886 ars siffror för 
äldre personer litet öfver 1885 ars. 

Inom de särskilda länen hafva farsoterna under ar 188(5 
haft mycket olika inverkan på dödligheten, nemligen, såsom ock 
förhällandet var under det nästföregående aret, minst i Gotlands 
och mest i Norrbottens län, hvilket närmare framgår af följande 
öfversigt, som angifver huru många dödsfall af farsoter år 1886 
inträffat på 10,000 af hvarje läns medelfolkmängd: 

t) Dödlighet efter årstid (Tab. 14). 

Såväl för hela riket som för landsbygden och städerna an
gifver tab. 14 den högsta absoluta dödligheten för mars månad. 
Den minsta dödligheten har augusti för såväl riket som lands
bygden, men februari för städerna. Fästes afseende vid de sär
skilda könens dödlighet, framträder för städerna det undantaget, 
att juni månad har den minsta dödligheten bland qvinkönet. 

Om man beräknar, huru denna dödlighet i hela riket för
delar sig pä hvarje månad, om månaderna reduceras till lika 
längd, framgå följande tal af 10,000 dödsfall: 

man icke kan fordra vare sig fullständighet eller full riktighet 
i de uppgifter, som tab. 15 innehåller, men de hafva dock sin 
giltighet och värde för uppfattandet af farsoternas gång och vid 
jemförelsen med föregående år, ty de oundvikliga bristerna äro 
icke större under det ena än under det andra året och upp
gifterna torde för hela tiden få anses jemugoda. Om de döds
orsaker, som varit föremål för läkares behandling vare sig ä 
landsbygden eller i städerna, lemnas redogörelse i Medicinal
styrelsens årsberättelser. 

Dödsfall af farsoter. Hela antalet dödafall af farsoter upp
gifves af tab. 15 för år 1886 för hela riket till 10,942, hvilket 
tal är 163 lägre än nästföregående års och lägre än under nagot 
af de tolf sista åren. 

I förhållande till samtliga, dödsfallen hafva farsotsdöds
fallen visat följande tal: 

X I I I 

I afseende pä könen och de tva åldersgrupper, som tabellen 
upptager, angifves för år 1886 relationen till medelfolkmängden 
inom hvarje särskild grupp af följande tal: 

I förhällande äter till medelfolkmängden komina följande 
antal farsotsdödsfall på 10,000 personer: 
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Till det procenttal 14'02, som ofvan angafs för samtliga 
farsotsdödsfallen af alla under år 1886 timade dödsfall, hafva 
skarlakansfeber ocli elakartad halssjuka (difteri) tillsammans 
bidragit med nära hälften, den förra med 4'26 % och den senare 
med 2-36 % af alla dödsfall. Huru de olika farsoterna hemsökt 
de särskilda länen, framgår af tab. 15, till hvilken torde få 
hänvisas. 

Relationen mellan såväl samtliga farsotsdödsfall år 1886 
som de deri aflidna könen och de båda åldersgrupperna af barn 
under 10 år och personer öfver 10 års ålder framgår af följande 
procenttal: 

Det visar sig häraf, att af dessa farsoter, som utgöra 80 å 
86 procent af hela antalet, är kikhosta ständigt mera förödande 
bland flickor än gossar, hvilka senare deremot enligt regeln äro 
mera hemsökta af de andra barnsjukdomarna med undantag af 
difteri, som är temligen jemnt fördelad mellan könen. 

Våldsamma dödsfall (sjelfmord deri ej inräknade) eller döds
fall af olyckshändelser hafva enligt tab. 16 under år 1886 ut
gjort 1,898, hvilket tal är 170 lägre än 1885 års och lägre än 
under något af de år, för hvilka sådana uppgifter till Statistiska 
Centralbyrån inkommit, eller de sista 25 åren. 

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

Häraf framgår, huru ringa vexlingen i proportionen mellan 
könen och mellan barn och äldre under dessa år varit. Ser 
man äfven till de särskilda farsoterna af någon betydenhet, 
finner man, jemte regelbundenheten i proportionen mellan barn 
och äldre, ock en nästan konstant relation mellan könen, hvilket 
närmare visas i följande två sifferuppställningar. 

Af 100 i motstående farsot aflidne voro barn: 

Af 100 i motstående farsot aflidne voro mankön: 
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Till medelfolkmängden är de våldsamma dödsfallens relation: 

Den ringa freqvensen af våldsamma dödsfall under år 1886 
framgår äfven af dessa talserier. 

I afseende på könen och de två åldersgrupper, som tab. 
16 upptager, äro relationerna för år 1886 till medelfolkmängden 
inom hvarje särskild grupp följande: 

Mellan åldersgrupperna af båda könen samfäldt är skilnaden 
ej synnerligen stor, men olikheten mellan talen för hvarje kön 
särskildt framstår desto mera. Redan i barnaåren räknas 2 
gossar mot 1 flicka döde genom olyckshändelse och i de äldre | 
åren är ojemnheten ännu större, i det att mot hvarje på sådant j 
sätt omkommen qvinna svara 6 döde män, hvarigenom för alla 
åldrarne relationen blir fullt 4 män mot 1 qvinna, allt beräknadt 
i förhållande till medelfolkmängden inom hvarje kön och ålders
grupp. 

Relationen mellan såväl samtliga våldsamma dödssätt år 
1886 som de derigenom aflidna könen och de bada åldersgrup
perna af barn under 10 år och personer öfver 10 års ålder fram
går af följande procenttal: 

Relationen för hela riket mellan såväl könen som mellan 
åldersgrupperna under år 1886 stämmer nära öfverens med talen 

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

Om antalet dödsfall, som uppgifvits hafva vallats af rus
dryckers miss/irnk, och om sådana fall, der den döde utan an
ledning till yttre våld och utan känd dödsorsak funnits ute n 
mark, lemnar tab. 16 i kol. 116—123 upplysning, hvarvid er
inras, att dessa tal nu som förr äro att anse endast såsom 
minima. 

Sjelfmord. Antalet sjelfmord i riket under år 1886 uppgick 
enligt tab. 17 till 567, deraf 390 å landsbygden och 177 i stä
derna. I det föregående är här nämndt om den lindriga dödlig
heten under året och den ringa freqvensen af olyckshändelser 
med dödlig utgång, men hvad sjelfmorden beträffar, har ar 1886 
det högsta tal som hittills förekommit och är det 104 högre än 
nästföregående års. 

I förhållande till medel folkmängden hafva sjelfmorden utgjort: 

Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro horn: 

för de närmast föregående fem åren. Äfven i de särskilda döds-
sätten, der de absoluta talen äro tillräckligt stora, att ej en till
fällighet kan hafva något större inflytande, återfinnes i hufvudsak 
äfven en viss regelbundenhet i dessa hänseenden. Detta be
lyses närmare af efterföljande två sifferuppställningar, i hvilka 
några mera allmänt förekommande våldsamma dödssätt äro upp
tagna, af hvilka drunkning, som bildar hälften och deröfver af 
samtliga dessa dödsfall, samt krossning, benbrott och sår, som 
bildar en fjerdedel och deröfver, ock visa den största regelbunden
heten. 

Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro mankön: 
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Till sina allmänna grunddrag öfverensstämmer denna olika 
sjelfmordsfreqvens inom olika åldrar med hvad under föregående 
ar varit vanligt, nemligen en stigning mot de högre åldrarne och 
derefter en sänkning i antalet. 

Till fortsatt jemförelse mellan presterskapets emigrant-
uppgifter och dem, som erhållits genom Öfverståthållareenibetets 
och länsstyrelsernas i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län 
rapporter till Civildepartementet (offentliggjorda för år 1886 i 
Post- och Inrikes Tidningars N:r 17 för år 1887), har här för 
det ifrågavarande året upprättats tab. D, hvilken länsvis med
delar såväl, enligt presterskapets i tab. 18 sammanförda upp
gifter, hela antalet af emigranter och de af dem som uppgifvit sig 
resa till land utom Europa, som ock, enligt uppgifter af polis
myndigheterna1) i Stockholm och de nämnda två länen, antalet 
af dem som afgått till utom-europeiska hamnar. 

Intill år 1885 var det vanligt, att presterskapets uppgifter 
voro lägre än de af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande meddelade, 
men nämnda år blef förhållandet omvändt. Den orsak, som 

¹) Enligt polismyndigheternas uppgifter, som legat till grund för de nämnda 
Kongl. Maj:t8 Befallningshafvandes meddelanden for år 1886, afgingo från Göteborg 
23,863, Malmö 4,106, Stockholm 1,118 och Helsingborg 369, tillsammans 29,456, 
men härifrån afgår en summa af 5,864 utländingar, af hvilka i Göteborg räknades 
2,966 M l Finland, 127 från Norge och 1,957 från annat främmande land; i Malmö 
räknades 380 utländingar och i .Stockholm 431, af hvilka 359 voro finnar. — 
Till Göteborg ankommo under året 2,290 immigranter från Amerika. 

I afseende på eirihtändet hafva sjelfmördarne varit för
delade på följande sätt: 

Bland ogifte är i denna och nästföljande öfversigt inräknadt 
det antal enklingar och enkor, som tab. 17 i kol. 11 och 21 
angifver, nemligen 71 enklingar, deraf 49 å landsbygden och 22 
i städerna, samt 26 enkor, deraf 19 å landsbygden och 7 i 
städerna. 

I afseende på civilståndet visar sig, om särskildt afseende 
fästes vid landsbygden och särskildt vid städerna, förhållandet 
under de senare åren hafva varit följande: 

Till åldern har den yngste sjelfmördaren år 1886 varit 13 
år 9 mån. 29 dagar och den äldste 85 år 10 mån. 6 dagar, 
båda mankön. Grupperade inom vissa åldersklasser hafva sjelf
mördarne, i förhållande till den enligt beräkning (tab. 2) inom 
samma åldersklass vid 1886 års slut lefvande befolkningen, ut
gjort följande antal på 100,000 af denna folkmängd inom ålders
klassen: 

I afseende på årstiden gör år 1886 intet undantag från den 
förut iakttagna regeln, att de flesta sjelfmorden begås under den 
varmare årstiden. Under året har forhållandet i detta hänseende 
varit följande: 

Såsom dödssätt liar enligt vanligheten mest valts hängning, 
i mer än hälften af sjelfmordsfallen, och dernäst dränkning. 

De anteckningar om anledningarna till sjelfmorden, som i 
1886 års dödboksutdrag förekomma, meddela såsom orsak sinnes
svaghet eller svårmod för 151 män och 11 qvinnor, begångna 
brott för 4 män och 2 qvinnor samt rusigt tillstånd för 2 män 
och 1 qvinna. 

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

[Tab. 18-24]. 

a) Emigranter och immigranter (Tab. 18—23). 

Antalet emigranter under år 1886 uppgår enligt tab. 18 
till 32,889, deraf 26,061 från landsbygden och 6,828 från stä
derna. För hela riket är detta tal 9,396 högre än under år 
1885 och högre än under de två derförut gångna åren. 

I förhållande till medelfolkmängden utgjorde emigranterna: 
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niägtigast härtill bidragit, eller förbudet för agent att befordra 
utvandrare ifrån riket, innan behörigt utflyttningsbetyg blifvit 
hos vederbörande polismyndighet eller magistrat uppvisadt, har 
äfven under år 1886 gjort sig gällande, såsom synes af det höga 
antal emigranter till utom-europeiskt land, som af presterskapet 
kunnat redovisas, nemligen 28,241 eller 4,649 flere än enligt 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes meddelanden. Till detta högre 
tal hafva alla län utom Skaraborgs bidragit. Om ock sålunda 
presterskapets uppgifter vunnit i fullständighet, äro de dock 
otvifvelaktigt lägre än verkligheten, ty dels qvarstå försumlig-
heterna vid mantalsskrifningen, dels begifva sig personer till orter 
i Europa utan flyttningsbetyg, dels erbjuda sig agenter i Köpen
hamn att befordra svenska emigranter utan prestbetyg till utom
europeiska hamnar, hvaraf äfven ynglingar i värnpligtsåldern 
vetat begagna sig, och dels redovisas icke alla veterligen till ut
landet afflyttade såsom emigranter. 

Hvad särskildt beträffar Nordamerikas Förenta stater, till 
hvilket land 85 procent af våra emigranter begifvit sig, har man 
i deras officiela uppgifter om immigrationen ett medel att be
döma våra uppgifters riktighet. Enligt presterskapets uppgifter 
skulle 27,913 hafva utflyttat till nämnda stater, men enligt deras 

Tab. D. Emigranterna år 1886. 

uppgifter invandrade dit 32,222 personer från Sverige. Detta 
senare tal är dock för högt, ty då Förenta staternas uppgifter 
äfven meddela, att från Finland immigrerat blott 840 personer, 
medan de svenska myndigheterna meddela, att från svenska 
hamnar begifvit sig omkring 3,300 finnar till Amerika, så torde 
den drygaste delen af de utländingar, 5,864 personer, som från 
Sverige inkommit till Förenta staterna, vara att draga ifrån 
deras immigrantantal från Sverige, hvarigenom uppgifterna om 
våra emigranter och deras immigranter bringas till någorlunda 
nöjaktig öfverensstämmelse. 

Immigrantemas antal enligt tab. 21 utgjorde under året 
5,224, hvilket tal är 568 lägre än under det nästförflutna året 
och, såsom här förut å sida II är visadt, lägre än den verkliga 
invandringen med inberäkning af det stora antalet återvända 
emigranter. 

Om proportionen af emigranter och immigranter till medel
folkmängden inom hvarje län upplyser nedanstående tab. E. Af 
denna framgår för år 1886 att de relativt största bidragen till 
emigrationen lemnats af Småland, Hallands, Elfsborgs och Verm
lands län, hvilka äfven förut plägat lemna stora andelar dertill. 

Om civilståndsfördelningen upplysa tab. 18 och 21, att 
såväl af emigranter som af immigranter de fleste varit ogifte 
män öfver 15 år och dernäst ogifta qvinnor af samma ålder, och 
bilda dessa tillsammans fullt 69 % af emigranterna och nära 
61 % af immigranterna. De återstående 31 och 39 % äro för
delade mellan de gifta och barnen, af hvilka de förra äro flere. 
Jemföres denna fördelning för år 1886 med de föregående årens, 
visar sig en olikhet för året i den riktning, som förut kunnat 
iakttagas, såväl hvad beträffar de ogifte männen, hvilkas tal 
bland emigranterna nu höjer sig efter en förut skedd sänkning, 
men hvilkas tal bland immigranterna nu sänker sig efter förut 
iakttagen stegring, som ock hvad beträffar de ogifta qvinnorna, 
för hvilka förhållandet både bland emigranter och immigranter 
är omvändt, hvilket allt närmare framgår af följande talserier: 

Tab. E. Emigranter och immigranter i förhållande till folk
mängden, år 1886'. 

Befolkningsttatistik för år 1886. 
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De utrikes orter, till eller från hvilka flyttning egt rum, 
redovisas af tab. 18 och 21. Till Nordamerikas Förenta stater 

Tab. F. Emigration och immigration till och från utrikes orter 
i procenttal, år 1886. 

Tab. G. Emigranters och immigranters lefnadsyrken i procenttal, 
år 1886. 

har år 1886, såsom under föregående år varit vanligt, det största 
antalet af emigranterna vändt sig, eller 27,913 personer, och 
derifrån har ock kommit det största antalet immigranter eller, 
hvilket i detta fall kan vara lika betydande, återvända ut
vandrare, hvilkas antal utgjorde 1,875. Huru stor andel hvarje 
land har af denna flyttning från och till Sverige, äfvensom för
hållandet mellan emigranter och immigranter, när hänsyn tages 
till hvarje särskildt land, framgår af motstående tab. F. Bland 
annat visar denna tabell, att mot 100 emigranter räknades nära 
16 immigranter, och att då Nordamerikas Förenta stater dragit 
till sig nära 85 % af alla våra emigranter och lemnat oss knappt 
36 % af immigranterna, så hafva på hvart hundratal, som härifrån 
dit utflyttat, ej fullt 7 personer återkommit till Sverige. Såsom 
under den senare tiden vanligt har äfven under 1886 endast 
Finland och Ryssland lemnat Sverige öfverskott af immigranter 
öfver emigranter. 

För de emigrerades och immigrerades lefnadsyrken redovisa 
tab. 19 och 22 med absoluta tal och motstående tab. G med 
relativa tal. Enligt båda tabellerna inträffade äfven under år 
1886 det vanliga förhållandet, att af emigranterna äro de fleste 
tjenstehjon och arbetare, deraf mest jordbruksarbetare, och af 
immigranterna likaledes de fleste arbetare, och af desse en stor 
del fabriks- och handtverksarbetare, samt tjenstehjon. 

Om emigranternas och immigranternas ålder lemna tab. 20 
och 23 specifika uppgifter för hvarje år. Grupperas dessa i vissa 
klasser och jemföras med samma åldersgrupper inom rikets be
folkning, så finner man, hvilken öfvervigt den kraftigare åldern 
har bland såväl emigranter som immigranter i jemförelse med 
rikets befolkning, såsom närmare framgår af följande procenttal: 

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

Uppgifterna härom hafva nu såsom förut erhållits af Justitie
departementet af Eders Kungl. Maj:ts Kansli. 

De som år 1886 erhållit svensk medborgarrätt utgöra ett antal 
af 81, hvilket tal är lägre än nästförflutna års men temligen lika 
med det under de föregående åren vanliga. Från Tyskland räknades 
de fleste af desse utländingar och dernäst från Danmark. Till 
yrket voro de mest fabriks- och handtverksarbetare samt handlande. 

Tillstånd att besitta fast egendom beviljades under året åt 27 
personer, hvilket tal är litet högre än det nästföregående årets men 
håller sig nära till det för de närmaste åren vanliga. Till största 
delen hafva dessa varit danskar, som inom flere län, mest Malmö
hus län, fått besittningsrätt till fast egendom. 

Stockholm den 31 december 1887. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 
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