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

A f de båda afdelningar af årsberättelsen angående befolknings
förhållandena i riket år 1890, hvilka redan blifvit i underdånig
het inför Eders Kungl. Maj:t framlagda, innehåller den första 
afdelningen (A. XXXII: 1), jemte en summarisk uppgift om 
länens och kommunernas folkmängd, redogörelse för vigde, födde 
och döde samt emigranter och immigranter under året 1890, 
hvarjemte uti ett bihang är redogjordt för motsvarande förän
dringar hos befolkningen under tioårsperioden 1881—1890 äfven
som under åren 1816—1890; uti den andra afdelningen (A. 
XXXII: 2) redovisas för invånareantalet vid 1890 års slut i 
rikets administrativa, judiciela, kommunala och ecklesiastika 
förvaltningsområden, till hvilka folkmängdsuppgifter fogats areal
siffror samt i sammanhang med redogörelsen för den kyrkliga 
indelningen äfven uppgifter om religionsbekännelsen. 

Den tredje och sista afdelningen (A. XXXII: 3), eller den 
sorn nu här underdånigst framlägges, innehåller, förutom en 
redogörelse för sjelfva tillvägagångssättet vid 1890 års allmänna 
folkräkning, uppgifter om folkmängden efter kön, ålder och 
civilstånd, hushåll, födelseorter, nationalitet, yrken ocli lyten, 
hvarjemte meddelas uppgifter om frånvarande och obefintliga 
personer samt slutligen, såsom vanligt uti sista afdelningen af 
folkräkningsredogörelsen, dödlighets- och lifslängdstabeller för 
det gångna årtiondet, beräknade på grund af det nyförvärfvade 
materialet. 

Statistiska Centralbyrån utbeder sig nu att få i korthet 
redogöra för folkräkningens utförande samt derefter med några 

Befolkningsslatistik för ur 1890. III. 

ord belysa innehållet af de här till berättelsens tredje afdelning 
bilagda tabellerna. 

A) Folkräkningens utförande. 

a) Källorna för 1890 års folkräkning hafva väsentligen 
varit desamma som för de närmast föregående folkräkni.ngarnn. 
d. v. s. utdrag ur husförhörslängderna med undantag för hufvud
staden Stockholm, hvarom närmare redogörelse lemnas i det 
följande. 

Jemlikt kungl. kungörelsen den 4 november 1859 skall 
folkräkning förmedels utdrag ur husförhörslängderna anställas 
vid slutet af hvart femte år, från och med den 31 december 1860. 
De folkräkningar, som till åtlydnad häraf borde hafva egt rum 
åren 1865, 1875 ocli 1885 hafva dock jemlikt särskilda nådiga 
bref blifvit instälda, folkräkningen år 1885 genom nådiga brefvet 
den 13 februari samma år. Allmänna folkräkningar, utförda i 
enlighet med de i kungl. kungörelsen meddelade föreskrifter, 
hafva alltså hittills verkstälts fyra gånger, nemligen vid slutet 
af åren 1860, 1870 och 1880 samt nu senast år 1890. 

Närmare föreskrifter rörande utförandet af 1890 års folk
räkning meddelades genom nådigt bref den 1 september s. a. I 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med Statistiska Centralbyråns i 
underdånig skrifvelse den 19 februari 1890 gjorda hemställan, 

| föreskrifves i sagda bref: 

A 



Folkräkningens utförande. 

»att folkräkningsuppgifterna skola för hela riket, ntom Stockholms stad, jem-
likt nådiga kungörelsen den 4 november 1859, af vederbörande pastorer och för
samlingsföreståndare meddelas i form af utdrag nr hvarje församlings husförhörs
längd eller förteckning öfver församlingen tillhörande personer, och för Stockholms 
stad anskaffas på enahanda satt som vid 1880 års folkräkning, eller sålunda att 
de uppgifter, hvilka skola af stadens invånare afiemnas till den mantals- och 
skattskrifning, som i början af år 1891 hålles, komma att omfatta äfven de sär
skilda upplysningar, hvilka derutöfver äro för folkräkningens ändamål behöfliga, 
hvarefter de sålunda erhållna uppgifterna skola genom stadens försorg medels 
afskrifter sammanföras till folkräkningsuppgifter; 

att omfånget af folkräkningsuppgifterna skall vara enahanda med det för 
1880 års folkräkning bestämda, med iakttagande dock i fråga om uppgifterna an
gående sinnessjuka att, i öfverensstämmelse med nådiga kungörelsen angående 
särskilda årliga uppgifter å sinnesslöa eller så kallade idioter den 23 december 
1885, sådana sinnessjuka, hvilka förut egt sitt förstånds fulla brnk, böra betecknas 
såsom »sinnessjuka», medan åter sådana, som från barndomen varit mindre vetande 
och aldrig egt fullt förstånd, böra betecknas såsom »idioter»; 

att den afskrift af särskilda förteckningen å i husförhörslängden qvarstående 
men a kyrkoskrifningsstället obefintliga personer, hvilken jemlikt nådiga cirkuläret 
den 20 januari 1865 skall å utdraget ur husförhörslängden meddelas, må om
fatta endast de under åren 1881—1890 i förteckningen upptagna och ej derur 
afförda personer; 

att rotemäunen i Stockholm skola, hvar för sin rote, afgifva förteckning 
öfver de personer, som ehuru vid 1890 års slut i mantalsboken qvarstående ändock 
icke blifvit till mantalsskrifningen i början af år 1891 Uppgifna, med iakttagande 
att de bland dessa personer, som före förteckningens afslutande åter anträffas, 
böra räknas såsom hade de blifvit till folkräkningen Uppgifna; 

att, oafsedt hvad ofvan omnämnda folkräkningsuppgifter kunna innehålla 
rörande fängelser, hospital, vårdanstalter, institut för döfstumma och blinda samt 
andra dylika inrättningar, fullständiga förteckningar å samtliga till dessa inrätt
ningar hörande eller deri intagna personer, vare sig de äro vid anstalten kyrko
skrifne eller icke, skola af vederbörande befäl eller styrelser meddelas; samt 

att Statistiska Centralbyrån, som har att mottaga och bearbeta alla ofvan
nämnda folkräkningsuppgifter och förteckningar, skall ega att vidtaga de åtgärder 
och meddela de närmare föreskrifter, som för folkräkningens ändamålsenliga för
beredande och utförande må finnas erforderliga, dock att detta, beträffande folk
räkningen i Stockholm, bör verkställas i samråd med Ofverståthållareembetet.» 

I en särskild underdånig skrifvelse af den 19 februari 1890 
hade Statistiska Centralbyrån föreslagit vissa åtgärder för in-
hemtande af uppgifter angående utländska undersåtar; men blef 
denna framställning af Eders Kungl. Maj:t, i nådiga skrifvelsen 
den 1 september 1890, icke bifallen. 

Med afseende å sättet för folkräkningsuppgifternas insam
lande måste, såsom ofvan anförts, ett undantag göras för staden 
Stockholm, hvilket betingas af de för hufvudstaden gällande 
afvikelserna med afseende å kyrkoböckernas förande. De sär
skilda folkräkningsåtgärder, som sålunda fortfarande kräfvas i 
fråga om Stockholm, voro af liknande skäl vid föregående folk
räkningar behöfliga jemväl med afseende å Göteborg. Sedan 
genom kungl. förordningen om mantals- och skattskrifning samt 
kyrkoskrifning i Göteborg den 14 december 1883 staden i om-
förmälda hänseenden blifvit väsentligen likstäld med det öfriga 
riket, frånsedt Stockholm, bortföll emellertid den anledning, som 
förut förelegat, att med afseende å sättet för folkräkningens 

verkställande göra undantag för Göteborg, helst af en i ämnet 
gjord utredning framgick, det stadens folkmängd genom en i 
sammanhang med mantalsskrifningen verkstäld folkräkning medelst 
s. k. hushållslistor efter all sannolikhet skulle blifva upptagen 
något för lågt; och föreskrefs derför genom omnämnda nådiga 
bref den 1 september 1890, i enlighet med Statistiska Central
byråns framställning, att jemväl af pastorsembetena i Göteborgs 
stads församlingar utdrag ur husförhörslängderna skulle på annars 
vanligt sätt insändas till 1890 års folkräkning, hvadan några 
särskilda folkräkningsåtgärder i Göteborg denna gång icke, såsom 
åren 1870 och 1880 var fallet, behöft ifrågakomma. 

Jemlikt ofvannämnda bemyndigande utfärdade Statistiska 
Centralbyrån den 13 september 1890 cirkulär (i Bihang till 
Svensk Författningssamling n:r 52 samma år) till rikets samt
liga kyrkoherdar och församlingsföreståndare, utom i Stockholm, 
med närmare föreskrifter angående den förestående allmänna 
folkräkningen vid årets utgång, och meddelades härvid att formu
läret för de primärappgifter, som af presterskapet skulle insändas, 
hade af Centralbyrån blifvit bestämdt att erhålla det utseende 
som synes här nedan. 

Detta formulär öfverensstämmer i alla afseenden med det 
som användes för folkräkningen år 1880. 

Erforderligt antal blanketter af detta slag blefvo af Central
byrån utsända den 30 september 1890, och åtföljdes desamma 
jemväl af ett exemplar ifyldt med exempel, att tjena till led
ning för tillämpningen af de gifna bestämmelserna. 

Angående innehållet i öfrigt af dessa föreskrifter lemnas 
redogörelser härför under vederbörliga afdelningar i det följande. 

För uppgifterna från Stockholms stad, hvilka skulle insamlas 
genom rotemännen i samband med mantalsskrifningen, fast-
stäldes gemensamt af Ofverståthållareembetet och Statistiska 
Centralbyrån formulär för »Uppgift till 1891 års mantals- och 
skattskrifning samt 1890 års folkräkning». För de inkomna 
uppgifternas utskrifvande för folkräkningens ändamål blefvo er
forderliga blanketter (s. k. rotelistor), af väsentligen samma inne
håll sorn det för utdragen ur husförhörslängden använda, med 
tillägg af kolumner för kyrko- och mantalsskrifningsort, äfvensom 
nödiga anvisningar för arbetets utförande, af Statistiska Central
byrån den 13 december 1890 tillstälda Mantalsnämnden för 
utdelning bland rotemännen, genom hvilkas försorg utskriften af 
rotelistorna verkstäldes. 

Utdragen ur husförhörslängderna borde, jemlikt Statistiska 
Centralbyråns cirkulär, i allmänhet vara till embetsverket insända 
före den 1 mars 1891, inom hvilken tid äfven större delen af 
materialet var till verket inkommet; återstoden följde under 
tiden närmast efter den 1 mars. Sammanlagdt omfattade utdragen 
ur husförhörslängderna ej mindre än 28,230 ark. Uppgifterna 
från rotemännen i Stockholm voro fullständigt inkomna i början 
af maj 1891 och omfattade 2,982 blad. 

Utdrag ur Husförhörslängden för församl i prosteri, län, d. \\ 1890. .ark. 



Folkräkningens utfëraide. III 

6) Särskilda uppgifter från fängelser, hospital 
m. m. Jemlikt nådiga förordningen den 20 juli 1861 angående 
mantals- och skattskrifningarnas förrättande, § 3 mom. 7 och 8, 
skola personer, som blifvit intagne å sjukvårdsinrättning, äfven
som de, hvilka hållas uti ransaknings-, straff- eller arbetsfängelse, 
jemte kronoarbetskarlar, fortfarande mantals- (och således äfven 
kyrko-)skrifvas inom den församling, hvilken de senast tillhört. 

För utrönande af, huruvida dessa föreskrifter verkligen all-
männeligen iakttoges, något som för kännedomen om folkmäng
dens rätta belopp är af icke ringa betydelse, anhöll Statistiska 
Centralbyrån, jemlikt förr omnämnda nådiga bemyndigande, i 
cirkulär den 31 oktober 1890 till »befäl eller styrelser för samt
liga fängelser, hospital, vårdanstalter, institut för döfstumma och 
blinda samt andra dylika inrättningar», om insändande af full
ständiga förteckningar å samtliga vid 1890 års utgång till dessa 
inrättningar hörande eller deri intagna personer, vare sig de
samma voro vid anstalten kyrkoskrifna eller icke; och anhölls 
derjemte att vid upprättandet af dessa förteckningar, om hvilkas 
innehåll i öfrigt närmare bestämmelser meddelades, särskild upp
märksamhet egnades deråt att rätt kyrkoskrifningsort blefve an
tecknad. Blanketter för detta ändamål tillstäldes, jemte om
nämnda cirkulär, Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i samtliga 
länen, med anhållan om uppgifternas benägna infordrande från : 

a) samtliga länscellfängelser, kronohäkten, stads- och häradshäkten (hvaremot 
uppgifterna för de centrala straff- och tvångsarbetsanstatterna infordrades genom 
Fångvårdsstyrelsen); 

b) samtliga för sinnessjuke afsedda offentliga och enskilda kuraDstalter (hospi
tal) och vårdanstalter (asyler), uppfostringsanstalter och skolor för sinnesslöa barn, 
hem för idioter och andra dylika anstalter; 

c) samtliga för döfstumma eller blinda afsedda offentliga och enskilda upp
fostringsanstalter, skolor, arbetshem och andra dylika anstalter; 

d) uppfostringsanstalter, hem och förbättringsanstalter (s. k. åkerbrukskolo
nier) för fattiga och vanvårdade barn eller ungdom, skyddshem för fallna, hem för 
obotligt sjuka, hem eller försörjningsinrättningar för ålderstigna, asyler för pauvres 
honteux jemte andra dylika offentliga eller enskilda anstalter; med undantag af så
dana, som vore uteslutande afsedda för den kommun, inom hvilken de vore be
lägna, och i fråga om hvilka man med visshet kunde antaga att alla i anstalten 
intagna personer vore kyrkoskrifna inom den eller de församlingar som kommunen 
(staden eller socknen) omfattade, i följd hvaraf vanliga fattighus och dylika an
stalter icke borde medtagas; och skulle ej heller medtagas vanliga lasarett, sjuk
hus, barnbördshus och dylika inrättningar, i hvilka de intagne icke kunde anses 
hafva annat än en mera tillfällig vistelse. 

Uppgifter af detta slag inkommo från sammanlagdt 180 
hithörande anstalter och omfattade 9,436 personer. 

För utrönande af huruvida de i dessa längder upptagne 
verkligen voro kyrkoskrifna inom angifna församlingar, upp
gjordes först, vid granskningen af utdragen ur husförhörsläng
derna, förteckning å alla de personer, hvilka i dessa utdrag 
angåfvos såsom intagna å någon af här omhandlade anstalter, 
hvarefter dessa förteckningar jeinfördes med de från anstalterna 
inkomna uppgifterna. En stor del af personalen å dessa senare 
anträffades på detta sätt såsom inom vederbörande församling 
kyrkoskrifven, men inemot halfva antalet återfanns icke och 
voro desse alltså i utdragen icke angifna såsom intagna å någon 
anstalt. Huruvida de icke desto mindre funnos upptagna i ut
dragen, utan någon anteckning om frånvaro, var i Centralbyrån 
omöjligt att afgöra, enär en undersökning häraf otvifvelaktigt 
skulle kraft en tid af minst flere månader. För den skull 
vände sig Centralbyrån till vederbörande pastorsembeten, med 
anhållan om benägen upplysning, huruvida de i hvarje fall efter

sökte verkligen vore inom resp. församling skrifne och i sådant fall 
å hvilket ställe i längderna (by, gård o. s. v.) en hvar af dem 
vore alt finna. Dylik förfrågan gjordes af Centralbyrån rö
rande 4,664 nainngifna personer, uti ej mindre än 1,005 skrif-
velser till lika många pastorsembeten, ocli utföllo svaren på så
dant sätt, att i fråga om 3,547 personer pastor tippgaf dem skola 
i längden återfinnas och således vara i folkmängden inräknade; 
i 243 fall förklarades personen i fråga vara upptagen bland de 
obefintlige, 401 voro från den angifna församlingen utskrifne 
såsom utflyttade, 26 uppgåfvos först under år 1891 (således 
efter folkräkningen) vara till vederbörande församling anmälde 
såsom inflyttade, och 390 voro för resp. pastorsembeten okände; 
i fråga om 16 personer gåfvos svar af varierande innehåll, ej 
fallande under någon af förr omnämnda rubriker, och om 41 
voro inga upplysningar lemnade. 

Åtminstone i 243 fall (de såsom obefintlige upptagne) var 
alltså en ofullständighet i folkmängdsbeloppen konstaterad; huru 
många af de 874 under de fem sista kategorierna här ofvan upp
tagna äfvenledes borde räknas hit, kan naturligtvis icke afgöras. 

Beträffande de såsom obefintlige upptagne förklarade sig i 
61 fall vederbörande pastorsembete efter sålunda vunnen upp
lysning hafva ånyo infört ifrågavarande personer i längden och 
inräknat dem i folkmängden, hvaremot öfriga 182 personer blefvo 
af vederbörande pastorsembeten, med stöd af dessas tolkning af 
då gällande bestämmelsers ordalydelse, fortfarande räknade såsom 
obefintlige. 

I den mån de uya föreskrifter, som numera äro gällande 
rörande kyrkoskrifningen, hinna tillämpas, torde en undersökning 
sådan som den här omnämnda för hädanefter följande folkräk
ningar, utförda på samma sätt som de hittillsvarande, icke 
kunna anses med nödvändighet påkallad. 

c) För infordrandet af uppgifter rörande anträffade obe
fintlige i Stockholm redogöres i det följande (se sid. VI). 

d) Bearbetningen af folkräkningsniaterialet i Statistiska 
Centralbyrån tog sin början i februari 1891 och afslutades i 
oktober 1894. Aflönhigen till den för detta ändamål särskildt 
anstälda personalen uppgick i rundt tal till 30,000 kronor. 
Lägges häitill kostnaden för blanketter och deras utsändning 
(c:a 2,000 kr.) äfvensom tryckningskostnaden för afd. II och III 
af Befolkningsstatistiken för 1890, hvilka publikationer kunna 
anses i sin helhet vara föranledda af folkräkningen (under det 
Bihanget till Första afdelningen af 1890 års årgång, som möj
ligen äfven skulle kunna ifrågasättas stå i samband med folk
räkningen, dock snarast är att anse såsom en sammanfattning af 
det föregående årtiondets redogörelser angående befolkningens 
årliga förändringar), skulle hela kostnaden för 1890 års folkräk
ning uppgå till ungefär 40,000 kronor, eller mindre än 1 öre pr 
inv. af den räknade folkmängden. Jemföres detta belopp med 
motsvarande i andra länder — exempelvis kostnaderna för folk
räkningen 1875 i vårt närmaste grannland Norge, hvilka uppgingo 
till nästan 200,000 kronor för en folkmängd af 1,800,000 personer, 
alltså ungefär 11 öre pr inv. — så framträder tydligt det svenska 
folkräkningssättets stora företräden med hänsyn till kostnaden. 
I hvad mån detsamma äfven i öfrigt uppfyller rättmätiga ford
ringar, eller med afseende på fullständighet och noggrannhet, 
skall här närmast blifva föremål för undersökning. 



IV Afförandet af s. k. obefintlige. 

B) Granskning af folkräkningens resultat. 

Vid bedömandet af det värde, sorn bör tillerkännas resul
taten af de svenska folkräkningarna och således äfven den me
tod för folkräkningar, som är för Sverige, jemte Finland, egen
domlig, är af ieke ringa betydelse att göra sig reda för de be
stämmelser, som tillämpats vid afförandet af s. k. obefintlige, 
hvilkas antal uppgår till flere tiotusental personer. Efter en 
framställning af hithörande förhållanden skall det erhållna 
folkräkningsresultatet jemföras med de ungefärligen samtida 
mantalsskrifningarna vid slutet af 1890 och början af 1891, 
samt derefter äfven med den folkmängd, som framgår af Prester
skapets årliga uppgifter om befolkningens förändringar, samman-
stälda med folkmängden vid närmast föregående folkräkning, 
eller den af år 1880. 

I) Affrörandet ur husförhörslängderna af s. k. obefintlige. 

Genom den nya förordningen den 6 augusti 1894 angående \ 
kyrkoböckers förande hafva föreskrifterna om afförandet af s. k. j 
obefintlige blifvit till en viss grad förändrade, men vid tidpunkten ! 

för 1890 års folkräkning voro ännu de äldre bestämmelserna \ 
gällande, och torde derför vara af intresse att här lemna en j 
redogörelse för dessas innehåll vid behandlingen af den sista I 
folkräkning, för hvilken de tillämpats. Genom denna lagstift
ningens förändring komma nemligen 1870, 1880 och 1890 årens 
folkräkningar att i viss mån bilda en grupp för sig, skiljande 
sig å ena sidan från 1860 års folkräkning, då ingen afskrifning 
af s. k. obefintlige förekom, å andra sidan från de hädanefter 
följande, vid hvilka, för så vidt öfverhufvud metoden för folk- j 
räkningarna blifver den samma, afskrifningen kommer att ske 
efter något förändrade grunder. 

I nådiga förordningen den 20 juli 1861 angående mantals-
och skattskrifningarnas förrättande stadgades i § 8 mom. 7: 

> Befinnes någon, som för uästförflutna år tillhört mantalsskrifningsdistriktet, 
icke vidare uppehålla 8ig å orten, utan att anmälan om hans afflyttande blifvit 
hos pastor gjord; och förekommer icke heller sådan upplysning att han må anses 
såsom blott tillfälligt frånvarande eller att han eljest, i följd af hvad angående 
rätt mantalsskrifningsort är stadgadt, bor, utan hinder af vistelse annorstädes, 
fortfarande i distriktets mautalslängd upptagas; så skall, vid mantalsskrifningsför-
rättningen, sådan person införas nti en, i enlighet med bilagdt formulär, upp
rättad särskild förteckning, hvilken, underskrifven af förrättningsmannen och till 
rigtigheten af pastor vitsordad, bör, sedan vederbörande länsman eller stadstiskal 
deraf undfått kännedom, biläggas mantalslängdeu samt i bestyrkt afskrift, genom 
förrättningsmannens försorg, insändas till Vår Befallningshafvande.» 

Genom dessa föreskrifter var alltså afförandet ur mantals-
längderna af s. k. obefintliga personer anbefaldt. Utsträckandet 
af samma förfarande jemväl till husförhörslängderna skedde ge
nom nådiga cirkuläret till konsistorierna den 20 januari 1865, i 
afseende på afförandet ur kyrkobok af å kyrkoskrifningsorten obe
fintlige personer, hvaruti stadgades: 

>l:o att namnet å hvarje person, som vid mantalsskrifningen pröfvats skola 
införas uti den särskilda förteckning, hvarom § 8 mom. 7 af nådiga förordningen 
den 20 juli 1861, angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande, stadgar, 
skall från det ställe, der samma namn i husförhörslängden varit inskrifvet, med 
tydlig hänvisning öfverflyttas till ett vid slutet af den egentliga husförhörslängden 
öppet lemnadt rom för en, med utsatt årtal, år från år fortgående anteckning af 
de inom församlingen icke befintliga personer, som vid mantalsskrifningen blifvit 
a den i nyssberörda nådiga förordning omförmälda, särskilda förteckning uppförde; 

2:o att person, hvilkens namn sålunda blifvit från husförhörslängden till sär
skild anteckning vid slutet af samma längd öfverflyttadt, sedermera, endast i den 
händelse, att om honom sådan upplysning vunnits, i kraft hvaraf han i distriktets 

mantalslängd bor ånyo upptagas, skall vid mantalsskrifningen af pastor, eller den 
hans ställe företräder, till anteckning uppgifvas; 

3:o att den, hvars namn sålunda vid mantalsskrifningen införts å den sär
skilda förteckningen och i följd deraf blifvit ur den egentliga husförhörslängden 
uteslutet, ej vidare skall i oberäknas i den vid årets slut befintliga folkmängden å 
den till Statistiska Centralbyrån ingående snmmariska redogörelsen, utan å denna 
upptagas såsom utflyttad; 

4:o att, derest om person, som på ofvannämnda sätt blifvit särskildt anteck
nad, sedermera af pastor vinnes tillförlitlig upplysning, antingen att han till orten 
återvändt och der bör till mantalsskrifning uppgifvas, eller att han aflidit, sådan 
person skall från den särskilda anteckningslistan ntstrykos och i förra fallet i den 
egentliga husförhörslängden åter upptagas, i senare fallet, derest han icke blifvit 
i annan församling mantalsskrifven, inberäknas i antalet af de till församlingen 
inflyttade och införas i dödboken; hvaremot, om för person, som å den särskilda 
förteckningen blifvit uppförd, begäres och meddelas utflyttningsbetyg, detta väl bör 
hafva till följd hans afförande från ofvanberörda anteckningslista, med anmärkning 
om orsaken dertill, men ej föranleda hvarken till hans inskrifning i inflyttnings
längden, eller till hans inberäkning bland utflyttade, enär han, enligt nästföregående 
moment, redan genom den gjorda öfverflyttningen från husförhörslängden skall så
som utflyttnd anses; samt 

5:o att hvarje gång som föreskrifna utdrag ur husförhörslängderna till Sta
tistiska Centralbyrån insändas, dessa skola, efter slutet af den egentliga längdens 
innehåll, jemväl särskildt upptaga en afskrift af namn, yrke och födelseår för alla 
qvarstående personer å den anteckningslista, å hvilken de på ofvanberörda sätt 
såsom obefintlige ur husförhörslängden öfverflyttade personer blifvit uppförde; bö
rande för sådant ändamål, hvarje gång husförhörslängden omskrifves, äfven denna 
särskilda anteckningslista till den nya längden öfverföras.» 

Beträffande hufvudstaden Stockholm föreskrefs visserligen 
genom kungl. förordningen den 27 oktober 1882 om mantals-
och skattskrifnings förrättande i Stockholm, § 10 mom. 8: 

»att personer, som äro i mantalsboken qvarstående, men vid mantalsskrifnin
gen befunnits ej vidare uppehålla sig i hufvudstaden, upptagas i öfverensstämmelse 
med föreskriften i knngl. förordningen om mantals- och skattskrifningarnes för
rättande den 20 juli 1861 i en särskild, mantalslängdeu åtföljande bilaga; börande 
genom rotemannens försorg afskrift af denna bilaga före kalenderårets slut af-
gifvas till mantalsnämnden, som har att öfverlemna densamma till vederbörande 
konsistorium.» 

Då emellertid föreskrift ej meddelats att sistnämnda afskrifter 
skulle af vederbörande konsistorium tillställas resp. pastorsem
beten, så har oaktadt anförda bestämmelse någon afskrifning af 
obefintlige ur Stockholms kyrkoskrifna befolkning icke (annat än 
vid folkräkningarna) kommit till stånd. 

Angående de förteckningar, sorn vederbörande pastorsem
beten med föranledande af kungl. cirkuläret den 20 januari 
1865 egde att till folkräkningarna insända öfver de afförda per
soner, hvilka icke sedermera ånyo i husförhörslängden upptagits, 
meddelade Statistiska Centralbyrån närmare bestämmelser i sitt 
cirkulär den 17 februari 1870 angående folkräkningens utförande 
vid sagda års slut. I detsamma föreskrefs att utdragen ur husför
hörslängden skulle, underrubriken Qvarstående obefintlige, åtföljas 
af en afskrift af fullständigt namn, yrke och födelseår för alla de 
personer, som vid 1870 års utgång qvarstode å den »särskilda 
förteckningen», hvarjemte Centralbyrån förklarade önskligt vara, 
att anteckning gjordes äfven om sannolik vistelseort, der anled
ning kunde till sådant förekomma. Samma bestämmelse bibe
hölls oförändrad i Centralbyråns cirkulär angående folkräknin
gen 1880, men vid folkräkningen 1890 föreskrefs, i enlighet med 
bestämmelserna i ofvan omnämnda nådiga bref, att rubriken 
skulle lyda Qvarstående obefintlige sedan åren 1881—1890 och 
således inskränkas till de vid 1890 års slut qvarstående bland 
dem, hvilka afförts under närmast föregående årtionde, och tillades 
derjemte, att der någon sådan qvarstående obefintlig sedan åren 
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1881—90 icke funnes, utdraget derom borde innehålla uttrycklig 
anteckning. 

Att märka är att dessa föreskrifter af åren 1870 och 1880 
icke gälde städerna Stockholm och Göteborg, hvarest folkräk
ningarne verkstäldes pä annat sätt än i det öfriga riket. Är 
1890 behöfde väl ett dylikt undantag ej helt och hållet göras 
för dessa begge städer, men från Göteborg kunde dock förteck
ning öfver de obefintlige meddelas endast från 1883, eller från 
och med genomförandet af stadens indelning i territorialförsamlin-
gar, och för Stockholm infordrades dylika förteckningar endast 
beträffande året 1890. 

Till följd af nu omförmälda föreskrifter skulle alltså hvarje 
år ur rikets folkmängd en afskrifning ske af obefintliga per
soner, och vid folkräkningarna derjemte en förteckning bifogas 
öfver de sålunda afförde, hvilka icke sedan ånyo upptagits i 
husförhörsboken. Derest dessa föreskrifter öfverallt tillämpats, 
skulle visserligen rikets hela folkmängdssiffra kunnat blifva något 
för högt eller något för lågt upptagen — allteftersom afskrif-
ningen i det hela verkstäldes till mindre eller till större ut
sträckning än som vederborde — men folkmängdsbeloppen skulle 
dock blifvit från det ena året till det andra jemförliga med 
hvarandra, med undantag allenast för det år då afskrifningen 
tog sin början. I sjelfva verket visade dock erfarenheten snart, 
att föreskrifterna angående afförandet af obefintlige mången
städes icke iakttogos, förrän folkräkningen och dermed följande 
skyldighet att afgifva förteckning öfver de afförde gaf om saken 
en direkt påminnelse, hvilken vanligen ledde till att då på en 
gäng afskrefs en mängd personer, sorn rätteligen bort succes
sive afföras under de föregående åren. Härigenom åstadkoms 
vid hvar och en af folkräkningarna åren 1870, 1880 och 1890 
en plötslig nedsättning af rikets folkmängd, hvilken nedsättning 
icke motiverades af det gångna årets födelse- och döds- samt 
in- och utvandringstal, och hvilken ställer folkmängdssiffrorna 
för dessa år utom jemför!ighet med talen för de närmast före
gående åren. Ar 1880 blef rikets folkmängd på detta sätt till 
och med förminskad, eller nedsatt till ett lägre belopp än 1879, 
trots att med all säkerhet 1880 kan antagas i verkligheten hafva 
medfört en folkökning af vid pass ett tiotusental personer. 

Att sålunda afförandet af de obefintlige mångenstädes verk
ställes endast vid folkräkningarna (och flerstädes icke ens då) 
är den ena af de båda olägenheter, som i detta afseende vidlåda 
vår befolkningsstatistik. Den andra olägenheten går i motsatt 
riktning och består deruti att, der afskrifningen verkställes, den 
samma ofta nog sträckes alldeles för vidt, så att en mängd 
personer afföras, hvilka faktiskt allt fortfarande vistas inom rikets 
gränser och sålunda också borde inräknas i dess folkmängd. 
Ett föranledande till denna olämpliga utsträckning af afskrif
ningen kan i viss mån sökas deruti, att en person kunde, enligt 
lagens ordalydelse, såsom obefintlig afföras, blott vid en enda 
mantalsskrifning upplysning om hans vistelseort saknades, något 
som med vår tids utvecklade rörlighet inom befolkningen är en 
ytterst vanlig företeelse, utan att för personen i fråga derför 
fullgiltiga skäl kunna anses föreligga för hans afförande såsom 
»obefintlig». 

En förändring eller ett förtydligande af lagens ordalydelse 
var alltså i detta fall af behofvet påkalladt. 

Äfven i fråga om återupptagandet inom folkmängden af 
personer, som en gång afförts, lemnade de år 1890 gällande 

bestämmelserna rum för en del oegentligheter. Exempelvis må 
i detta afseende erinras om, att vid den särskilda undersökning, 
för hvilken här förut redogjorts, angående de å hospital och 
fängelser m. fl. anstalter intagna hjonens kyrkoskrifningsorter, i 
en mängd fall dylika hjon funnos i sina hemorter upptagna så
som obefintlige, utan att pastor i hemorten ens på grund af 
sålunda vunnen upplysning om vederbörande persons vistelseort 
ansåg sig skyldig att öfverflytta honom från listan öfver de 
obefintlige till församlingens folkmängd — enär nemligen för en 
sådan öfverflyttning kungl. cirkuläret den 20 januari 1865 upp
räknade endast tvenne fall, nemligen antingen att personen i 
fråga till orten återvändt, eller ock att han aflidit, i hvilket 
senare fall han borde införas först uti inflyttningsboken och 
sedan uti dödboken. 

I fråga om dessa och andra olägenheter torde eu förändring 
till det bättre vara att förvänta genom de nya bestämmelser, 
som från och med år 1895 träda i kraft på grund af den förr 
omnämnda nådiga förordningen angående kyrkoböckers förande 
den 6 augusti 1894. I § 11 och 12 af denna förordning stadgas: 

Från församlingsboken skola till boken öfver obefintliga öfverföras de per
soner, sorn icke från församlingen uttagit flyttningsbetyg, och om hvilkas vistelse
ort under tiden mellan tre på hvarandra följande inantalsskrifningar upplysning 
ej vunnits. Och bör pastor vid hvarje mantalsskrifning härom i församlingsboken 
göra anteckning på satt lämpligt synes. Dessa personer skola derefter icke vidare 
upptagas i beräkningarna öfver rikets folkmängd, utan bör, vid afgifvande af före
skrifna folkmängdsuppgifter, antalet af de hit öfverförda för hvarje år öfver-
föringen egt rum tilläggas de utflyttades antal. 

När någon till boken öfver obefintliga öfverförd person till hemorten åter
kommit eller om honom viunes upplysning att han aflidit, skall han {jemte det 
han införes i inflyttningsboken, med hänvisning till boken öfver obefintliga) i förra 
fallet åter öfverföras till församlingsboken och i senare fallet öfverföras till död-
och begrafningsbokeu. 

Hvad här är stadgadt i afseende å till hemorten återkommen person gäller 
äfven om upplysning vunnits att till boken öfver obefintliga öfverförd person in
tagits a sjukvårdsinrättning, straff-, tvångsarbets-, förbättrings- eller uppfostrings
anstalt utom hemorten. 

Afförandet af en person såsom obefintlig kan alltså enligt 
dessa bestämmelser ske först sedan under tiden mellan tre på 
hvarandra följande mantalsskrifningar upplysning ej vunnits 
angående vistelseorten. 

Af betydelse i detta hänseende torde äfven blifva följande 
bestämmelser i förordningens § 5, genom hvilka en på många 
ställen redan iakttagen praxis blifvit i lag faststäld: 

Under rubrik: å församlingen skri/ne skola, så vida anledning till deras 
upptagande å annat ställe i församlingsboken saknas, sammanföras personer, som 
författningsenligt skola i församlingen vara skrifne, men för längre tid vistas på 
annan ort, såsom å hospital eller annan sjukvårdsinrättning intagne, fångar m. fl. 

Beträffande sjömän, som äro stadde på längre sjöresor, samt andra utom 
församlingen sig uppehållande personer, hvilka kunna antagas vistas å annan ort 
raed anledning af tillfällig arbetsförtjenst, eger pastor i hvarje fall profva, huru
vida de, derest de icke kanna anses hafva bestämdt hemvist inom församlingen, 
må, med särskild beteckning, tills vidare qvarstå i församlingsboken, der de förut 
varit skrifue, eller öfverföras bland: å församlingen skrifne. 

Till följd af dessa bestämmelser torde åtskilliga fångar, 
hospitalshjon ni. fl. och särskildt en mängd sjömän komma att 
bibehållas inom rikets folkmängd, hvilka hittills vid någon 
längre frånvaro utan vidare öfverförts till förteckningen öfver de 
obefintlige. 

En förökad stadga och fullständighet torde kyrkoskrifnings-
väsendet, och dermed också kännedomen om rikets befolknings-
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förhållanden, vinna äfven genom följande lagbestämmelser (för
ordningens § 33): 

Vinner pastor tillförlitlig kännedom derom, att i församlingsboken eller i 
boken öfver obefintliga upptagen- person Er boende inom annan församling, må 
ban om sådan persons upptagande i församlingsbok i sistnämnda församling hos 
vederbönmde pastor göra framställning samt, om framställningen af sistnämnde 
pastor finnes vara befogad, till denne öfversända flyttningsbetyg för personen, som 
derom bör meddelas underrättelse af den pastor, som mottagit flyttningsbetyget, 
genom vederbörande kyrkobetjening, sexman eller fjerdingsman. 

Kan enighet i förenämnda hänseende mellan bemälde pastorer ej vinnas, 
göres anmälan hos domkapitlet i det stift, inom hvilket personen vistas, hvarefter 
domkapitlet har att bestämma, hvarest personen skall i församlingsbok upptagas. 

Angående slutligen benämningen af de afförde, har den
samma förut, såsom här ofta anförts, gemenligen varit »qvar-
stående obefintlige», hvarvid man med ordet qvarstående velat 
utmärka dem sorn fortfarande vore att räkna såsom obefintlige, 
i motsats till dem, som en gång stått på obefintlighetslistan, men 
sedan åter upptagits i folkmängden. I den nya förordningen 
benämnas de afFörda endast ^befintligen. 

Beträffande antalet af här ifrågavarande personer må nämnas> 
att detsamma enligt de till 1870 års folkräkning inkomna för
teckningarna uppgick till 21,664 personer, och vid 1880 års folk
räkning till 41,096, i begge fallen oafsedt städerna Stockholm 
och Göteborg, samt att antalet under åren 1881—90 afförde och 
vid 1890 års slut ännu qvarstående uppgifves till 45,241. An
gående de obefintliges fördelning efter hemort, kön, ålder och 
civilstånd ni. va., torde få hänvisas till tab. 16 och 17 med der
till hörande textafdelning i det följande. 

Vid folkräkningen år 1890 har i fråga om de obefintlige i 
Stockholms stad möjlighet förelegat att vinna upplysning om det 
antal vid 1890 års slut (1891 års mantalsskrifning) afförde, 
hvilka före nästa mantalsskrifning på något sätt anträffats. 

Om afskrifningen af obefintlige i hufvudstaden eger man 
öfverhufvud uppgifter alltsedan rotemannainstitutionens införande 
under senare delen af 1870-talet. Under årtiondet 1881—90 
uppgick hela antalet afförde, enligt Öfverståthållareembetets fem
årsberättelser, till ej mindre än 32,013 personer. Denna oerhördt 
stora siffra förklaras derigenom att ofta nog en och samma 
person afförts flere gånger; ja, det lärer till och med vara regel 
att af de vid en mantalsskrifning afförde största delen anträffas 
redan under loppet af det följande året, för att sedan icke desto 
mindre vid nästa mantalsskrifning ånyo afföras, såsom till vistelse
orten okände. 

Kännedomen om detta förhållande var det som föranledde 
Statistiska Centralbyrån att hos Eders Kungl. Maj:t göra under
dånig hemställan om åläggande för rotemännen att till Central
byrån inkomma med uppgift om hvilka af de vid 1891 års 
mantalsskrifning (d. ä. 1890 års folkräkning) afförde, som före 
nästa mantalsskrifning återfunnes, hvarigenom dessa skulle kunna 
i hufvudstadens och rikets folkmängd inräknas; och blef, såsom 
ofvan omnämnts, denna anhållan jemväl af Eders Kungl. Maj:t 
bifallen. 

Till följd af de noggranna efterforskningar, som vid 1891 
års mantalsskrifning gjordes, för åstadkommande af den särskildt 
på grund af folkräkningen önskvärda största möjliga fullständig

het, blef emellertid antalet afförde denna gång synnerligen ringa, 
i jemförelse med andra år, eller endast 1,274 personer, inot i 
medeltal för föregående årtionde, såsom redan omnämnts, öfver 
3,000; och såsom en följd af denna stränga gallring blef äfven 
antalet återfunna proportionsvis mycket lågt, eller endast 283 
personer. Sistnämnda antal tillades alltså Stockholms folkmängd, 
medan såsom obefintlige för hufvudstaden äro upptagna de nyss 
omnämnda 1,274 med afdrag af de 283 återfunna, alltså 991 
personer. 

II) Jemförelse mellan folkräkningen och muntalsskrifning-arna. 

Enligt folkräkningen uppgick Sveriges folkmängd den 31 
december 1890 till 4,784,981 personer, under det de mantals-
skrifningar, som verkstäldes i Stockholm och Göteborg i början 
af år 1891 och å öfriga orter i november och december 1890, 
gåfvo en folkmängd af 4,783,750 personer. Med afseende å sist
nämnda siffra är dock att märka, att den icke innesluter be
folkningen i Jemtlands läns lappförsamlingar, för hvilkas egen
domliga kommunala ställning redogöres i Andra afdelningen af 
1890 års befolkningsstatistik, sid. 86 anm. 9. Med tillägg af 
denna befolkning, som enligt folkräkningen uppgick till 825 
personer, stiger den mantalsskrifna folkmängden till 4,784,575. 
Tilläggas ytterligare de 283 efteråt anträffade obefintlige i Stock
holm, hvilka icke ingingo i mantalsskrifningen, ökas beloppet 
till 4,784,858, och skilnaden mot folkräkningen uppgår då till 
allenast 123 individer. Resultatet kan, om man lemnar derhän 
den lilla tidsskilnaden, näppeligen tänkas gynsammare. 

Ett något annat utseende får saken dock, om Jemförelsen 
utföres mera i detalj. Med åtskilnad mellan könen utgjorde 
folkmängden å landsbygden och i städerna enligt såväl folk
räkningen (kyrkoskrifven folkmängd) som enligt mantalsskrif-
ningarna (för de senare enligt länsstyrelsernas fem årsberättelser 
och med de båda mindre tillägg som omnämnts här ofvan): 

Landsbygdens folkmängd är alltså vid folkräkningen upp
tagen 8,000 personer lägre an vid mantalsskrifningarna, städer
nas åter 8,000 personer högre. Undersöker man förhållandet 
länsvis, befinnes att den kyrkoskrifna befolkningen öfverstiger ( + ) 
eller understiger (—) den mantalsskrifna med följande belopp: 
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Innan man öfvergår till att söka draga några slutsatser af 
dessa siffror, torde först böra undersökas jemväl huru de båda 
olika källorna för kännedomen om rikets folkmängd förhålla sig 
till hvarandra för de år, som ligga mellan folkräkningarna, hvar
vid man såsom ytterligare kontroll har att tillgå Presterskapets 
årliga uppgifter om födde och döde samt emigranter och immi
granter. Som dessa senare uppgifter gifva en ledning endast 
beträffande tillväxten, ej beträffande sjelfva folkmängden, må till 
en början anföras den Uppgifna folkökningen hvarje år, enligt 
hvar och en af nu antydda trenne källor. Beloppen innehållas 
i nedanstående tabell. 

Folkökningen i Sverige 1881—90, enligt olika uppgifter. 

I förestående tabell hafva de förr omnämnda modifikatio
nerna med afseende å efteråt anträffade obefintlige i Stockholm 
samt lapparne i Jemtlands län ansetts kunna lemnas derhän. 

Undersöker man derefter folkmängdabeloppen, så befinnas 
dessa hafva uppgifvits på följande sätt, hvarvid under rubriken 
»beräknad folkmängd» upptages det resultat, som ernås, då den vid 
1880 års folkräkning funna summan successive ökas med den 
i föregående tabell för hvarje år upptagna »beräknade till
växten»: 

Alldenstund vidare städerna Stockholm och Göteborg intagit 
en särskild ställning med afseende å sättet för folkmängdsupp-
gifternas åvägabringande, må till sist en åtskilnad göras mellan 
dessa båda orter och riket i öfrigt. Folkmängden har utgjort, 
med denna fördelning: 

De nu förebragta sammanställningarna mellan den kyrko-
skrifna och den mantalsskrifva folkmängden gifva anledning till 
följande anmärkningar. 

Hvad först angår hufvudstaden Stockholm, är presterskapet 
derstädes befriadt från skyldigheten att föra de annars öfliga 
s. k. husförhörslängderna (eller med den nyare benämningen: 
församlingsboken). Den kyrkoskrifna folkmängden i Stockholm 
erhålles derför endast på det sätt, att vid folkräkningarna, d. v. s. 
här vid mantalsskrifningarna, uppgifter inhemtas angående hvarje 
persons kyrkoskrifningsort, hvarefter de inom staden icke kyrko
skrifne frånräknas. Tydligt är, att på detta sätt de vid folk
räkningstillfället frånvarande, hvilka icke till mantalsskrifningen 
uppgifvas af anhöriga eller dylike, icke komma att ingå i folk
mängden, hvadan folkräkningarna i Stockholm tvifvelsutan gifva 
ett resultat, som något understiger verkliga förhållandet. 

Att icke desto mindre det vid folkräkningarna funna in
vånareantalet i någon ringa mån öfverstiger resultatet af man
talsskrifningen (jfr tabellen här närmast ofvan), beror väsent
ligen derpå att vid folkräkningen inräknats jemväl en del per
soner med okänd kyrkoskrifningsort, angående hvilken kategori 
man på grund af en vid 1870 års folkräkning gjord erfarenhet 
kan antaga, att den till största delen utgöres af personer, som 
ingenstädes äro kyrkoskrifna. Särskildt i fråga om år 1890 
tillkomma dessutom de 283 efteråt anträffade obefintlige, hvilka 
icke ingå i den mantalsskrifna folkmängden. 

För de år, som ligga mellan folkräkningarna, erhålles Stock
holms kyrkoskrifna folkmängd på det satt, att de vid tal kräk-
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ningen för resp. församlingar funna folkmängdsbeloppen för 
hvarje år af vederbörande pastorsembeten ökas med antalet födde 
och inflyttade, men minskas med döde och utflyttade. Någon 
afskrifning af obefintlige ur Stockholms kyrkoskrifna befolkning 
sker alltså, såsom redan vid redogörelsen för lagstiftningen an
gående obefintlige omnämnts, icke under mellantiderna mellan 
folkräkningarna. Till följd häraf plägar också skilnaden mellan 
den kyrko- och den mantalsskrifna befolkningen i hufvudstaden 
i allmänhet ökas för hvarje år, tills vid folkräkningarna differensen 
ånyo utjemnas, derigenom att — såsom nyss omnämnts — man
talsskrivningen (i hufvudsak) får vitsord. Skilnaden mellan Pre
sterskapets uppgifter och folkräkningen uppgick år 1880 till ej 
mindre än 10,243 personer, i det folkmängden utgjorde enligt de 
förra 179,018 personer, men enligt folkräkningen endast 168,775. 
Ar 1890 utgjorde de båda resultaten resp. 251,486 och 246,454, 
och differensen, nu 5,032 personer, har alltså åtminstone ansen
ligt förminskats. Såsoro redan anmärkts, kan folkräkningsresul
tatet icke anses alldeles fullständigt, utan torde detsamma stanna 
något under verkliga förhållandet; Presterskapets uppgifter åter 
äro förmodligen något så när rigtiga under de närmaste åren 
efter en folkräkning, men tendera sedan småningom att blifva 
något för höga. 

Svårigheterna att erhålla korrekta folkmängdsuppgifter hafva 
i Göteborg varit jemförelsevis ännu mera framträdande än i 
Stockholm. För att icke anföra exempel från äldre tider, må 
nämnas, att Göteborgs folkmängd år 1880 uppgick enligt man-
talslängderna till 71,462, enligt folkräkningen till 76,401 och en
ligt Presterskapets summariska redogörelser (med 1870 års folk
räkning såsom utgångspunkt) ända till 79,394; skilnaden mellan 
den högsta och den lägsta uppgiften utgjorde alltså nära 8,000 
personer. Emellertid bör nämnas, att större delen af denna 
differens icke beror af felaktiga data, utan är faktisk, i det nem
ligen flere tusen personer verkligen funnos i Göteborgs oragif-
ningar, hvilka voro kyrkoskrifna i staden (och således dit hän
förda vid folkräkningen), men deremot mantalsskrifna å lands
bygden. Detta förhållande upphörde år 1883 i sammanhang 
med den då skedda områdesregleringen mellan staden och landet 
samt stadens fördelning i territorialförsamlingar och reorgani-
sationen af dess kyrkoskrifningsväsen; också finner man af tab. 
å föregående sida, att mantals- och kyrkoskrifningen detta år 
nästan sammanstämma. 

Efter 1883 har skilnaden åter ökats, ehuruväl den vid 
folkräkningen begränsades till 1,107 personer. Om anlednin
garna till de fortfarande rätt betydliga differenserna har man
talskommissarien i Göteborg i skrifvelse till Statistiska Cen
tralbyrån upplyst, att desamma väsentligen torde ligga dels deruti 
att de vid mantalsskrifningen såsom obefintlige afförde först för 
närmast följande år kunna afföras ur den kyrkoskrifna folk
mängden, dels deri att en del frånvarande sjömän icke torde 
vederbörligen uppgifva» till mantalsskrifningen, dels slutligen 
deruti att en mängd lösa arbetare erhålla arbete i staden under 
vår- och sommarmånaderna och då äfven låta derstädes kyrko-
skrifva sig, men deremot vintertiden måste söka sig arbete på 
annat håll och således uteblifva vid mantalsskrifningarna. Efter 
allt att döma skulle således för Göteborgs vidkommande den 
numera derstädes reorganiserade kyrkoskrifningen lemna ett full
ständigare och tillförlitligare resultat än mantalsskrifningen, 
hvilket förhållande också, såsom förut omnämnts, föranledde 

Statistiska Centralbyrån till den underdåniga hemställan, till 
följd hvaraf folkräkningen i Göteborg denna gång verkstälts ge
nom utdrag ur husförhörslängderna, icke såsom förut genom 
särskilda folkräkningsåtgärder i samband med mantalsskrifningen. 

Hvad sedan beträffar de öfriga städerna, alltså med från
seende af Stockholm och Göteborg, framgår af talen å sid. VI 
och VII att desamma år 1890 egde sammanlagdt 548,587 inv. 
enligt folkräkningen (kyrkoskrifningen), men deremot endast 
542,427 enligt mantalslängderna. Ehuru den kyrkoskrifna be
folkningen i det hela således slutar med ett + af öfver 6,000 
personer i jemförelse med den mantalsskrifna, så är dock, efter 
antalet städer räknadt, det motsatta förhållandet i sjelfva verket 
det vanligare, i det den mantalsskrifna folkmängden öfverväger 
i 48 städer, men den kyrkoskrifna (utom i Stockholm och Göte
borg) blott i 41. De fyrtioåtta städerna tillhöra emellertid ide 
flesta fall de mindre, och differenserna äro i regeln föga bety
dande. Öfverskottet för den kyrkoskrifna folkmängden är störst 
i Sundsvall, med 13,215 kyrkoskrifne inv., men endast 11,051 
mantalsskrifne, en skilnad alltså af ej mindre än 2,164 perso
ner eller nära 20 % af den mantalsskrifna folkmängden. Är 
1880 voro motsvarande siffror resp. 9,116 och 7,933, med en 
differens af 1,181 personer, eller 15 %; förhållandena hafva så
ledes sedan dess ytterligare försämrats. —- Öfriga städer, der den 
kyrkoskrifna befolkningen i någon högre grad öfverstiger den 
mantalsskrifna, äro: Malmö med ett + af 1,480 personer, Kri
stianstad med 1,227 personer (beroende till största delen dera 
att den kyrkoskrifna befolkningen i byarna Näsby och Nosaby 
mantalsskrifvas på landsbygden, men ännu år 1890 i administra-
tivt och judicielt hänseende räknades till staden); vidare Falun 
med ett + af 334 personer, Hernösand med 330, Vaxholm med 

| 272 personer o. s. v. 

Då dessa öfverskott i flere af våra städer åtminstone i 
vissa fall torde motsvaras af en liknande brist å den om
gifvande landsbygden, så förklaras härigenom en mindre del 
jemväl af de i tab. å sid. VI och VII uppvisade differenserna för 
landsbygden; men icke desto mindre återstår för landsbygden i 
flere län en betydande brist vid folkräkningen, jemförd med 

i mantalsskrifningarna. Synnerligen stor är differensen på Hal-
t lands läns landsbygd, der den uppgår ända till nästan 1 %. 
| Då man nu näppeligen kan antaga, att mantalsskrifningen gifver 
i en för hög folkmängdsiffra — eftersom många säkerligen, af-

sigtligt eller oafsigtligt, uteblifva vid skattskrifningen — så åter
står blott att antaga, att den kyrkoskrifna folkmängden flere-
städes uppgifves för lågt. Att så verkligen är fallet, har man 
flere gånger haft anledning att förmoda, alltsedan afskrifningen 
begynte af s. k. obefintlige — för hvilket förhållande i det 
föregående finnes utförligt redogjordt. 

i Att bristfälligheter vidlåda uppgifterna angående den kyrko

skrifna folkmängden framgår också af tabellerna å sid. VII. Under 
i mellanåren mellan folkräkningarna är folkökningen mestadels 
! något högre enligt Presterskapets uppgifter än enligt mantals-
! längderna, men i och med folkräkningen inträder en reduktion, 

sorn gör att tillväxten för perioden i dess helhet blir ungefär 
enahanda i båda fallen. Att det härvid är den kyrkoskrifna 
folkmängden som närmar sig den mantalsskrifna, och icke 
tvärtom, synes deraf t. ex. för 1890, att den »beräknade» 
och den mantalsskrifna tillväxten för året temligen nära öf-

, verensstämma (resp. 23,591 ocli 26,937), medan tillväxten i den 
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kyrkoskrifna folkmängden med ens faller till mindre än hälften 
af den beräknade, eller till endast 10,572 personer. Den kyrko
skrifna folkmängden har år 1890 tydligen undergått en sär
skild reduktion. 

Denna reduktion är, såsom redan i det föregående ådaga
lagts, visserligen delvis en korrektion af förut för högt Uppgifna 
siffror, men korrektionen har tydligen i en mängd fall sträckts 
något för vidt och således nedsatt folkmängdens belopp under 
hvad som rimligen kan anses vara med verkligheten öfverens-
stämmande. 

Hvad angår förhållandet i det hela mellan kyrko- och man-
talsskrifningen, finner man att differenserna för riket i dess 
helhet icke äro nämnvärda, och att folkökningen mellan åren 
1880 och 1890 (se tab. sid. VII) enligt båda källorna är nästan 
enahanda, eller resp. 219,313 och 220,457 personer. Oaktadt 
folkmängden i begge fallen torde vara något för lågt upptagen, 
kan alltså icke nekas, att den i Sverige använda folkräknings
metoden visar sig i fråga om fullständighet och noggrannhet 
fortfarande uppfylla rimliga anspråk. 

Beträffande de år, som ligga mellan folkräkningarna, bör 
icke fördöljas att, enligt den nyssnämnda tabellen sid. VII, man-
talsskrifningarna i det hela gifva en mera sannolik och mera 
regelbunden folkmängdsserie än Presterskapets summariska redo- ,' 
görelser. Att detta varit fallet i fråga om hufvudstaden Stock
holm samt (före år 1883) för Göteborg, har redan länge upp
märksammats, men af de å sid. VII meddelade data framgår att j 
detsamma i någon mån är händelsen jemväl beträffande riket j 
i öfrigt. En förbättring i detta hänseende är möjligen att för
vänta såsom en följd af den ofta omnämnda nya förordningen i 
angående kyrkoböckernas förande. 

III) Jemförelse med uppgifterna om befolkningens förändringar ' 
1881—1890. j 

Enligt hvad i det föregående uppvisats, lemna kyrko- och j 
mantalsskrifningarna nästan samstämmande resultat i fråga om | 
folkökningens hela belopp mellan åren 1880 och 1890, i det till- ] 
växten enligt folkräkningarna utgör 219,313 personer och enligt j 
mantalslängderna 220,457. Då nu 1880 och 1890 årens folk- : 
räkningar, med undantag allenast för Göteborg, utförts efter ena- ; 
hända metod och anledning icke förefinnes att antaga det full- j 
ständigheten och noggrannheten skulle vid den ena folkräkningen ! 
varit väsentligen större än vid den andra, så synes man, med 
stod härtill jemväl af mantalsskrifningarna, också kunna såsom 
öfvervägande sannolikt antaga, att folkökningen under årtion
det verkligen uppgått till omkring 220,000 personer, och att, för 
så vidt uppgifterna om befolkningens förändringar under mellan
åren icke härmed öfverensstämma, felet måste antagas vara att 
söka hos sistnämnda uppgifter och icke hos folkräkningen. En 
sådan bristande öfverensstämmelse föreligger i sjelfva verket ; 
också, i det, såsom tabellen å sid. VII utvisar, folkökningen un- | 
der årtiondet enligt de om födde och döde samt emigranter ocli | 
immigranter lemnade uppgifterna skulle hafva uppgått icke till 
220,000 personer utan till vid pass 238,000. Denna differens af 
18,000, eller nogare räknadt 18,485 personer, är det som här 
närmast skall blifva föremål för undersökningen, och kommer 
granskningen alltså egentligen att vändas mot de årliga upp
gifterna angående folkmängdens förändringar genom födelser, döds
fall och omflyttningar. 

Befolkningsatatistik för UT 1890. III. 

Vid denna granskning skall först behandlas den Uppgifna 
tillväxten i dess helhet och derefter dess fördelning på kön- och 
civilståndsgrupper samt slutligen dess fördelning efter åldersår. 

o) Folkökningen i dess helhet. Enligt tabellen å sid. 
VII äro under hela årtiondet 1881—90 Uppgifna 1,358,200 lef
vande födde, 791,602 aflidne, 376,401 emigranter och 47,601 immi
granter, hvilka tal, såsom sagdt, sammanstälda gifva en folkökning 
af 237,798 personer, i stället för den af folkräkningarna an
tydda tillväxten 219,313. Skilnaden antyder att under tioårs
perioden 18,485 personer försvunnit ur husförhörslängderna utan 
att vara upptagna hvarken å listorna öfver döde eller öfver 
emigranter. 

Ett dylikt sätt att ur husförhörslängderna utgå, utan vare 
sig genom dödsfall eller vederbörligen anmäld utflyttning, finnes 
ock, såsom bekant, i lag omnämndt, nemligen afskrifningen af 
s. k. obefintlige. Om alla rikets kyrkoböcker varit exakt förda, 
borde alltså antalet under perioden afförda (och ej sedermera åter
upptagna) obefintlige hafva utgjort just 18,485 personer. Men nu 
upplyses af tab. 16 i det följande, att de afforde, enligt ändock icke 
fullständiga uppgifter (se om städerna Stockholm och Göteborg sid. 
V), uppgått icke till 18,485 personer utan till ej mindre än 45,241. 

För ett något närmare belysande af denna ganska betydliga 
differens, må först om de afförda anföras de särskilda upplys
ningar angående vistelseorten, som i fråga om en del af dem 
meddelas i tab. 16. Enligt densamma fördelade sig de obefintlige 
på följande sätt: 

Den första kategorien borde tydligen med rätta ingått i ri
kets folkmängd och alltså med sitt belopp ökat äfven tillväxten 
under perioden. Den andra kategorien får väl betraktas såsom 
emigranter, hvilka försummat att uttaga flyttningsbetyg. Af den 
tredje kategorien torde en del vara aflidne, en del bosatta i 
främmande land och således emigrerade, ocli en del slutligen 
endast tillfälligt frånvarande från orten och således egentligen 
tillhörande rikets folkmängd. Beträffande den fjerde kategorien, 
består densamma säkerligen till en del af personer, som egent
ligen borde, derest upplysningar om dem förelegat, förts på nå
gondera af de öfriga tre grupperna, till en del åter af personer, 
hvilkas förekomst å dessa listor har sin grund uti dubbelskrif
ningar eller andra oegentligheter vid kyrkoböckernas förande. 

Någon fullständig utredning angående dessa förhållanden är 
Statistiska Centralbyrån icke i tillfälle att gifva. Att emigra
tionen icke är fullständigt känd, i synnerhet icke för åren 1881 
—84, är redan många gånger i Centralbyråns berättelser fram
hållet, men en höjning af emigrantsifFrorna gifver näppeligen 
någon förklaring i här omhandlade afseende, då ju denna höj
ning till största delen måste ske genom en öfverflyttning från 
listorna öfver de obefintlige. Förklaringen vore visserligen vunnen, 
om hela öfverskottet kunde betraktas såsom en oredovisad immi
gration, men då detsamma uppgår till ej mindre än 26,756 per
soner (i det endast 18,485 personer saknas, ehuru 45,241 afförts), 
hvadan alltså den kända immigrationen skulle ökas med närmare 
60 %, så måste äfven ett dylikt antagande afvisas såsom osan
nolikt. 

B 
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Den rimligaste förklaringen synes derför vara den, att det 
funna öfverskottet visserligen till en del är beroende på ofull
ständiga uppgifter om immigranternas antal, men till en bety
dande del äfven å dubbelskrifningar af obefintlige äfvensom andra 
oegentligheter vid kyrkoböckernas förande. Att så är förhållan
det, bekräftas ock ytterligare vid en granskning af folköknin
gens fördelning efter kön, civilstånd och åldersgrupper, hvartill 
behandlingen nu närmast har att öfvergå. 

b) Folkökningen fördelad efter kön och civilstånd. 
Vid en beräkning af de olika civilständsgruppernas förändringar 
under mellantiden mellan de båda senaste folkräkningarna kräf-
ves ett aktpågifvande äfven af antalet ingångna äktenskap, med 
fördelning efter första giften och omgiften, äfvensom af skils-
messor. En öfverblick af samtliga hithörande förhållanden inne
hål les i tab. A här nedan. 

Af de i denna tabell meddelade data är antalet enklingar 
och enkor bland emigranter och immigranter grundadt endast pä 
beräkning, enär uppgifter härom föreligga först från och med år 
1891. I tab. A har härvid antagits att den för året 1891 funna 
proportionen mellan enklingar (enkor) och gifte varit gällande 
jemväl inom emigrationen och immigrationen under åren 1881-
—1890. 

Betraktas hvartdera könet och hvarje civilståndsgrupp för 
sig, befinnas beräkningarna hafva gifvit följande resultat. 

1) Ogifte mån. Utgår man från folkmängden af ogifta män 
år 1880 och ökar detsamma med antalet under tioårsperioden 
lefvande födda af mankön samt iinmigrerade ogifte män, och 
minskar detsamma med döde, vigde (i första giftet) ocli emigranter, 
erhålles för 1890 års slut en folkmängd inom gruppen af 1,444,014, 
hvilken öfverstiger det vid folkräkningen funna antalet (1,431,843) 

med 12,171 personer. Till förklaring af denna differens upplyser 
tabellen att ej mindre än 28,440 ogifta män under perioden af-
förts såsom obefintlige, hvilket k andra sidan förutsätter att 
K),269 ogifta män skulle under årtiondet invandrat utan veder
börlig anteckning å immigrantlistorna. Förhållandet är föga 
troligt. Sannolikare är väl att en del af skilnaden förklaras 
genom oredovisad immigration, men återstoden genom dubbel
räkning af de obefintlige. 

2) Gruppen af gifta män vid slutet af år 1880 har ökats 
ined antalet under perioden vigda män samt iinmigrerade gifte, 
men minskats med döde, frånskilde och emigrerade samt dem 
som blifvit enklingar, de senare beräknade efter antalet aflidna 
gifta qvinnor. Eesultatet blir att vid 1890 års slut landet borde 
egt 796,556 gifta män, medan i verkligheten funnos, enligt folk
räkningen, 795,463, en differens som kan betraktas såsom rela
tivt nästan betydelselös. Såsom en förklaring af skilnaden upp
tager tabellen 3,588 afförda obefintlige, hvilken förklaring såsom 
vanligt lider af det felet att vara öfverflödigt riklig. 

3) I fråga om enklingarna och de frånskilde utfaller beräk
ningen vida mindre tillfredsställande. En differens uppstår af ej 
mindre än 4,266 personer, med hvilka folkräkningen understiger 
det kalkylerade beloppet, och hvad sorn är mest anmärknings-
värdt: här räcka icke ens de afförda på långt när till att ut
jemna skilnaden. Äfven om dessa tagas med i beräkningen, 
föreligger en brist på mer än 3,000 personer. 

På grund af åtskilliga omständigheter kan väl på förhand 
väntas att enklingarnas antal skall blifva något för högt upp
taget enligt här använda kalkyl, men svårligen att skilnaden 
mot verkligheten skulle blifva så stor som den nu visat sig 
vara. Sagda särskilda omständigheter äro hufvudsakligen: 

Tab. A. Öfversigt af folkmängdens förändringar mellan 1880 ocli 1890 årens folkräkningar. 
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att antalet nyblifne enklingar, 97,409 under hela årtiondet, 
säkerligen är något för högt, enär flere tusen gifta qvinnor f. n. 
tillhöra Sveriges folkmängd, hvilkas man utvandrat till främmande 
land eller afförts såsom obefintlige. Vid dödsfall bland dessa 
qvinnor ökas nemligen enklingarnas antal inom folkmängden i 
sjelfva verket icke, såsom dock i tabellen här ofvan antagits. 
Den differens, som på detta sätt uppstår, lårer väl dock knappast 
för hela årtiondet kunna anslås högre än till kanske ett tu
sental; 

att antalet aflidne enklingar förmodligen är upptaget något 
för lågt, enär aflidna män, hvilkas civilstånd är okändt (t. ex. 
de s. k. politiliken i Stockholm), pläga i de statistiska tabel
lerna räknas bland de ogifta. Denna oegentlighet kan dock 
icke gerna omfatta mer än några fä hundratal personer; 

att antalet emigrerade enklingar kan vara beräknadt något 
för lågt, då beräkningen måst byggas på erfarenheten från ett 
enda år, eller 1891; dock lärer väl äfven denna osäkerhet ej 
sträcka sig längre än till ett eller annat hundratal. Tilläggas 
må, att bland den okända utvandringen naturligtvis också be
finner sig ett visst antal enklingar; 

samt slutligen att anledning finnes att antaga det en del 
personer i husförhörslängderna stå upptagna såsom ogifte, hvilka i 
sjelfva verket äro frånskilde; dock kan denna oegentlighet lika 
litet som de förut anmärkta vara af någon större betydelse. 

Äfven sammanlagda synas alltså dessa omständigheter 
knappast räcka till att förklara det underliga resultatet här ofvan. 

Anmärkas må, att en motsvarande beräkning för årtiondet 
1871—80 gifver en differens af 4,803 personer; differensen för 
1880-talet, eller 4,266 personer, är således, trots den starkt 
ökade utvandringen, åtminstone något förminskad. 

4) Ofvergår man till den qvinliga befolkningen blir resul
tatet, såsom rimligt är, vida gynsammare än för mankönet. Be-

räkningen för de gifta qvinnornas vidkommande slår till och 
med fel endast på 61 personer (bland öfver 800,000). Obetydligt 
större är differensen i fråga om enkorna, eller 536 personer. 
Att sistnämnda skilnad, liksom ock den motsvarande för de 
gifta qvinnorna, är positiv, d. v. s. att folkräkningen gifver ett 
högre tal än man väntat, är så mycket mera anmärkningsvärdt, 
när man erinrar sig den betydande differensen i motsatt rikt
ning för eiiklingarna. 

Öfverhufvud synes som behöfde för qvinkönets del de obe
fintliga knappast tagas med i räkningen: slutsummorna stämma 
med hvarandra nästan såsom om ingen afskrifning förekommit, 
och bristen för qvinkönet i dess helhet uppgår ej ens till ett 
hundratal om året. Tager man förteckningen öfver obefintlige 
för god, sä skulle alltså under årtiondet 7,623 ogifta qvinnor, 
2,102 gifta qvinnor samt 1,430 enkor och frånskilda hafva im-
migrerat utan att blifva såsom immigranter upptagna, ett resul
tat, som svårligen kan anses sannolikt. Verkliga förhållandet 
är kanske i stället, att största delen af de 12,000 obefintliga 
qvinnorna äro inräknade i folkmängden, inom andra försam
lingar än der de upptagas såsom afförda. 

c) Folkökningen inom olika åldrar. Med kännedom 
om de aflidnes samt immigranternas och emigranternas födelseår 
kan man, med utgångspunkt från 1880 års folkräkning samt an
talet lefvande födde under hvart och ett af åren 1881—90, sluta 
sig till folkmängden den 31 december 1890 sådan den borde 
vara inom hvarje åldersår, enligt de årliga uppgifterna om be
folkningens förändringar. En jemförelse med den verkliga folk
mängden visar då, huruvida de förut funna bristfälligheterna i 
registreringen af flyttningarna företrädesvis drabbar någon eller 
några särskilda åldersgrupper inom befolkningen. Vid dessa be
räkningar är man dock i en vigtig punkt inskränkt till allenast 
approximationer. Man känner nemligen i fråga om de döde icke, 

Tab. B. Folkmängdens förändringar inom hvarje femårskull mellan 1880 och 1890 årens folkräkningar. 

') Lefvande födde. 
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såsom här behöfdes, deras födelseår utan endast deras åldersår. 
Reduktionen till födelseår har verkstälts på samma sätt, som 
annars inom Centralbyråns publikationer, eller så, att af de inom 
första lefnadsåret aflidne en fjerdedel ansetts tillhöra det äldre 
af de båda födelseår, som kunna komma i fråga, och af de inom 
andra lefnadsåret aflidne fem tolftedelar, medan i fråga om öfriga 
lefnadsår jemnt halfva antalet hänförts till hvartdera födelseåret. 
(För beräkningen af relationerna beträffande de båda första lef
nadsåren jfr Befolkningsstatistiken för år 1869, sid. XVIII.) 

Resultatet af dessa beräkningar och jemförelser meddelas i 
tab. B å föregående sida. 

Sammanställer man då i denna tabell å ena sidan folk
mängden enligt beräkningarna öfver befolkningens förändringar, 
å andra sidan invånareantalet inom hvarje åldersgrupp enligt 
folkräkningen, så finner man naturligtvis först för slutsummorna 
samma differenser, som redan påpekats under närmast föregående 
afdelning, eller en brist af 17,530 män och 955 qvinnor, till
sammans 18,485 personer. Inom de olika åldrarna varierar 
resultatet emellertid betydligt och företer såväl brist som öfver
skott. Hvad först angår barndomsåldrarna, finner man att folk
räkningen gifvit lägre tal än väntadt för åldrarna O—5 och 5— 
—10 år, med sammanlagdt 5,070 personers balans, men deremot 
tor åldern 10—15 år ett öfverskott af 2,896 personer. Förhål
landet torde sannolikt böra tillskrifvas den omständigheten, att en 
mängd späda barn tillhörande föräldrar med obestämd vistelse
ort undgå att någonstädes kyrkoskrifvas, tills i och med upp
nåendet af skolåldern detta ej längre låter sig göra. 

Äfven inom åldersgruppen 15—20 år förefinnes ett öfver
skott mot väntadt, ehuruväl endast uppgående till 392 personer. 
Inom de följande åldrarna, från 20 år till ungefär 40 ä 50, eller 
den egentliga utvandringsåldern, blir ställningen naturligtvis en 
helt annan, åtminstone vidkommande mankönet. Samtliga fem
årsgrupper mellan 20 och 50 år förete mer eller mindre om
fattande luckor inom mankönets numerär, deraf ensamt gruppen 
25—30 år ej mindre än 10,000 personer. Här aftecknar sig 
tydligt resultatet af den icke redovisade utvandringen. För 
qvinkönet äro luckorna långt mindre betydande och inskränka 
sig till åldrarna 20—30 år, inom hvilka sammanlagdt något mer 
än 2,000 qvinnor saknas. 

Inom de högre åldrarna har folkräkningen i allmänhet 
gifvit öfverskott, hvilket torde kunna förklaras deraf, att den 
ofvannämnda fördelningen af de döde på födelseåren är i någon 
mån inkorrekt och medför en något för stark decimation af de 
äldre årskullarna. Differenserna äro dock ganska små, och i stort 
sedt torde tab. B snarast kunna betraktas såsom ett vittnes
börd om det höga värde, som allt framgent tillkommer den 
svenska befolkningsstatistikens material. 

Detta omdöme omintetgöres icke af den omständigheten att 
äfven här antalet obefintlige tydligen framträder såsom inne
fattande en mängd dubbelskrifna personer, då ju de felaktig
heter i detta afseende, som vidlåda förteckningarna öfver de ur 
folkmängden ajfvrde, icke utöfva något inflytande k folkmängden 
sjelf. Tages emellertid hänsyn äfven till de obefintlige, förändras 
differenserna i tab. B ganska betydligt. Beräkningen utfaller 

Tab. C. Skilnaden mellan verkliga och beräknade folkmängden år 1890 inom olika åldrar. (Jfr tab. B). 

I 

Anm. Denna tabell bör läsas så, att t. ex. för inankönet i åldersgruppen O—o år (d. v. a. med födelseåren 1886—90) vid 1890 års folkräkning funno» 
2,089 personer färre (kol. 2) än som beräknats på grund af födelser, dödsfall, in- och utflyttningar (jfr tab. B); om emellertid iakttages att jemväl 550 personer af 
mankön inom dessa födelseår afförts såsom obefintlige (kol- 5). blifver den egentliga bristen blott 1,539 (kol. 8). I åldern 30—35 år saknades 4,340 mankön (kol. 2) 
enligt tab. B; men sorn de afförda obefintlige utgjorde ej mindre an 5,942 (kol. 5}, så fans i sjelfva veTket ett Öfverskott ntÖfver hvad som väntats, uppgående till 
1,602 personer (kol. 8). O. s. v. 
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då, med stöd af åldersuppgifterna öfver de obefintlige i tab. 17, 
på sätt som utvisas af tab. C å föregående sida. 

Dubbelskrifningen af vissa obefintlige visar sig bär vara 
tillräckligt omfattande att låta i nästan hvarje ålder framträda 
ett öfverskott; undantag göra blott åldern O—5 år i fråga om båda 
könen samt åldrarna 5—10 och 20—30 i fråga om mankönet. 

C) Folkmängden i socknar och städer den 31 dec. 1860— 
—1890. 
[Tab. 1]. 

I tab. 1 af de till berättelsen hörande tabellbilagorna med
delas först en öfversigt öfver folkmängdens summariska belopp 
inom socknar ocli städer vid slutet af hvart och ett af åren 
1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885 och 1890. Af dessa upp
gifter hafva de för åren 1865, 1875 och 1885 hittills icke före
legat i tryck, och kompletteras alltså med denna tabell den långa 
serie af folkmängden hvart femte år inom Sveriges särskilda för

samlingar, hvilken afbröts då från och med år 1860 folkräknin
garna hållits endast hvart tionde år. Liknande öfversigter öfver 
folkmängden sockenvis alltsedan är 1805 meddelas för hvart 
tionde år (1805, 1810, 1820 o. s. v.) i Befolkningsstatistiken for 
år 1880, Andra afdelningen, tab. 7. Beträffande antalet under 
det senaste årtiondet (1881—90) inom hvarje församling in
träffade vigslar, födelser och dödsfall samt emigration och immi
gration, återfinnas uppgifterna härom i Befolkningsstatistiken för 
är 1890, Första afdelningen, Bihanget tab. XXIX. 

Vid bedömandet af folkmängdens ökning eller minskning 
inom de särskilda socknarna under hela eller delar af tidrymden 
1861—90 bör icke förgätas det stora antal gränsregleringar, 
som under samma tidrymd egt rum, i all synnerhet under aren 
1881—90, hvarom i andra afdelningen af denna publikation (A. 
XXXII : 2), äfvensom i de motsvarande för åren 1870 och 1880, 
lemnas utförlig redogörelse. 

Tab. D. Befolkningens relativa fördelning efter ålder 
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D) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd den 31 
dec. 1890. 

[Tab. 1 samt tab. 3—7]. 

Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd meddelas 1 
för hvarje församling i tab. 1, med sammandrag länsvis i tab. ; 
3. I tab. 4—7 är fördelningen utförd jemväl efter ålder, nem
ligen i tab. 4 för de olika länen, väsentligen i femårsgrupper, 
i tab. 5 för de större städerna, likaledes i femårsgrupper, i tab. 
b' för de tre största städerna, i ettärs- ocli femårsgrupper, samt 
slutligen i tab. 7 för hela riket, med ätskilnad mellan landsbygd 
ocli städer, i ett- och femårsgrupper. 

Vid behandlingen af det i dessa tabeller nedlagda omfattande 
materialet skall uppmärksamheten först egnas befolkningens för
delning efter ålder, derefter dess fördelning efter kön och slut
ligen fördelningen efter civilstånd. 

a) Fördelningen efter ålder. Tab. D. utvisar befolkningens 
fördelning efter femåriga åldersgrupper, dels i genomsnitt för hela 
den långa tidrymden 1751—1890, dels för hvart femte är under 
tidrymden 1825—90. I tabellens nedre afdelning äro derjemte 
i hvarje fall talen för den förstnämnda perioden satta = 1,000 
och talen för aren 1825—90 beräknade i proportion härtill. 

Om man i denna tabell uppmärksammar talen t. ex. för är 
1835, finner man att vid detta års slut samtliga de fyra fem-
årsgrupperna O—5, 5—10, 10—15 och 15—20 år, eller kullarna 
med födelseåren 1816—35, voro relativt talrikare än de enligt 
genomsnittet för de etthundrafyrtio åren skulle vara, samt att 
detsamma var fallet äfven med åldrarna 35—45 år (kullarna 
af 1791—1800). Följer man de fyra förstnämnda kullarna ända 
till år 1890, befinnas desamma upptaga: 

som förekomma från denna regel, i fall då öfver- eller under-
taligheten varit från begynnelsen mindre starkt utpräglad, äro 
icke af någon väsentligare betydelse. 

Efter utvandringens uppträdande har förhållandet blifvit 
mera komplicerad!. 

Numera kan såsom regel anses att hvarje feinårskull, när 
den första gången uppträder inom folkmängden, framstår såsom 
undertalig, d. v. s. att åldersgruppen O—5 år numera är relativt 
fåtaligare representerad än hvad förhållandet var i äldre tider. 
Orsaken härtill är naturligen den, att antalet födde minskats, 
till följd af medelåldrarnas decimation genom utvandringen. 
Den starka nedsättningen af barndödligheten har väl i någon 
man hållit de spädaste åldrarnas numerär uppe, men, såsom tab. 
D visar, ingalunda fullständigt. 

Ett anmärkningsvärd! förhållande är nu, att samma kullar, 
hvilka i åldern O—5 år uppträda såsom undertaliga, inom de 
bada närmaste femårsgrupperna, 5—10 och 10—15 år, visa ett 
starkt framåtskridande i rigtning mot den normala talrikheten 
och oftast äfven öfverskrida denna. Att detta i sjelfva verket 
gäller alla de femårskullar, som äro födda under utvandrings-
perioden, eller efter av 1865, visas af nedanstående från tab. D 
hemtade tal, hvilka beteckna hvarje femårskulls relativa styrka 
inom olika åldrar, om medeltalen för åren 1751—1890 sättas 
— 1,000. I förhållande härtill utgjorde nemligen: 

Hvar och en af de fyra kullarna för sig, och således äfven 
deras summa, befinnes nu vid samtliga anförda tillfällen hafva 
varit öfvertalig, utan något som helst undantag. 

Den »flodvåg», som sålunda under innevarande sekel gatt 
fram inom vårt lands befolkning, har ofta varit föremål för be
handling i Centralbyråns berättelser och äfven varit framstäld 
i diagram- och stereogramform, såväl inom som utom Sverige. 

Vid 1890 års räkning hade dessa folkvågor hunnit ål
drarna 55—75 är och närma sig alltså numera lifvets gräns. 
Ännu något årtionde torde de dock komma att inom befolknin
gens högsta åldersgrupper uppehålla en mycket hög numerär. 

Med afseende å åldersfördelningen i det hela bildar, såsom 
tab. D tydligt utvisar, utvandringens uppträdande i större skala 
vid midten af 1860-talet en betydelsefull gräns. 

Före denna tidpunkt kan befolkningens åldersfördelning 
karakteriseras på sådant sätt, att de vid födelsen öfvertaliga 
kullarna i regeln behöllo sin öfvertalighet, och på samma sätt 
de undertaliga kullarna sin undertalighet. De mindre afvikelser, 

Och befinnas således alla dessa kullar intaga en relativt högre 
ställning inom åldern 5—15 år, än hvad de gjort i åldern O—5 
år. Orsaken ligger tydligen deruti, att åldern 5—15 år mindre 
än flertalet andra grupper hemsökes af emigrationen. Under 
passagen genom denna ålder kommer derfor hvarje femårskull 
att stiga i numerisk betydenhet, i förhållande till den öfriga 
folkmängden. 

Starkast framträder detta förhållande inom de egentliga ut
vandringsbygderna, der folkmängden i sin helhet till och med 
minskas och derfor hvarje tidigare född kull, såsom framgången 
ur en större folkmängd, tenderar att blifva öfvertalig. Låter 
man medeltalen för hela riket åren 1751—1890 tjena såsom 
måttstock äfven för de särskilda länen (tab. E), så befinnes 
gruppen O—5 år vid 1890 års folkräkning vara undertalig inom 
samtliga länen utom de fem nordligaste, medan k andra sidan 
åldern 5—10 är är öfvertalig öfverallt utom på Gotland och i 
Stockholm, och åldern 10—15 år öfvertalig allestädes utom i 
Stockholms stad samt Uppsala, Gotlands, Göteborgs och Bohus, 
Vestmanlands och Jemtlands län. Ja till ocli med till åldern 
15—20 år hinner denna konstlade öfvertalighet i Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Elfsborgs, Skaraborgs, Vermlands 
och Örebro samt Vester- och Norrbottens län, således i ej 
mindre än sju af de mest utpräglade utvandringslänen. 

Betydelsen af nu anmärkta förhållande är i viss män äfven 
af ekonomisk natur. Åldersgruppen 5—15 år, som omfattar hela 
den egentliga skolåldern, är öfverhufvud en ganska starkt »tä
rande» grupp inom samhället, den grupp sorn i första rummet 
är föremål för samhällets uppfostrande verksamhet. Den re-
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lativa talrikheten af dessa åldersklasser uti emigrationsländer 
utgör alltså en beaktansvärd ekonomisk tunga. 

En skarp motsats till den nu senast behandlade åldern 
förete de följande grupperna, 15—35 år, den arbetskraftigaste 
åldern, inom hvilken utvandringen företrädesvis rekryteras. En 
följd af sistnämnda förhållande är naturligtvis, att under pas
serandet af dessa åldersklasser hvarje femårskulls numerär blif
ver betydligt reducerad. Sätter man äfven här hvarje ålders
grupps medelstyrka = 1,000, finner man, att de kullar, sorn 
sedan 1865 öfverskridit åldern 15 år, inom hvar och en af ne
danstående åldrar uppnått den relativa storlek, som framgår af 
följande tabell: 

Samtliga dessa femårskullar befinna sig alltså i ett relativt 
aftagande ända till och med åldern 30—35 år (i ett fall 35— 
40 år), då minimum uppnås; derefter börjar en uppåtgående rö
relse ånyo. Kullen af 1836—40 sjunker till 7 1 % under det 
normala förhållandet, när lägsta punkten uppnås, kullen af 1841— 

—45 till 7-5 %, o. s. v.; det djupaste fallet företer den äfven 
från födelsen så starkt undertaliga kullen af 1866—70, sorn 
redan i åldern 20—25 år hunnit ned ända till 13'6 % under 
normaltalet. De från början starkt öfvertaliga kullarna af åren 
1856—65 hafva också längesedan förlorat sitt öfverskott och 
företedde år 1890 en underbalans af resp. 5-7 och 54 %. 

Af tab. D framgår, att vid 1890 års folkräkning samtliga 
åldrar mellan 15 och 55 år stodo mer eller mindre under nor
mal ståndpunkt. Sammanlagdt funnos då inom dessa åldrar 
endast 508,833 inv. pr million af folkmängden, mot för åren 
1751—1890 i genomsnitt 542,588. 

I åldrarna under 15 år uppvisade 1890 års folkräkning 
332,982 inv. pr million, mot i medeltal för den etthundrafyrtio-
åriga perioden 332,333. Skilnaden är här nästan ingen. Hela 
det öfverskott, som skall kompensera den nyss uppvisade bristen 
i åldrarna 15—55 år, måste alltså återfinnas inom åldrarna 
öfver 55 ar. Också befinnas dessa alla utvisa en stor öfver
talighet, vexlande mellan 13-3 och 45'3 %. Till och med fem-
årskullar, som vid födelsen och allt sedan intill utvandringen 
varit djupt undertaliga, hafva under de senaste åren. då ut
vandringen decimerat den öfriga befolkningen, men lemnat de 
högre åldrarna nästan oberörda, kommit att höja sig långt öfver 
genomsnittet. Kullen af 1811—15 t. ex., som år 1825 stod 
4'8 % under medeltalet och år 1865 ännu 5-4 %, hade år 1890 
hunnit ända till 45-3 % öfver medeltalet. 

I allt funnos vid 1890 års folkräkning för hvarje million 
af folkmängden 158,185 personer i åldern öfver 55 år; genom
snittet för de etthundrafyrtio åren utgör endast 125,079 

Tab. E. Åldersfördelningen länsvis på 1,000 invånare, år 1890. 
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Såsom af det föregående visats, följer med utvandringen äfven 
en relativt stor numerär för åldrarna 5—15 år. Ett utvandrings
land bar således öfverflöd på skolbarn och åldringar, men brist 
på arbetsdugligt folk — väl den ekonomiskt ogynsammaste ål
dersfördelning, som kan tänkas. 

Kör att ytterligare belysa åldersfördelningens oregelbundna 
beskaffenhet år 1890 äfvensom huru förhållandena härutinnan 
utvecklat sig sedan närmast föregående folkräkning, meddelas i 
följande tabell en öfversigt af befolkningens fördelning efter 
ålder åren 1880 och 1890, dels sådan den skulle gestaltat sig 

Tab. F . Aldersfördelningen länsvis, i större åldersgrupper på 1,000 invånare, åren 1806—55 samt 1880 och 1890. 

enligt medelfördelningen åren 1751—1890, dels sådan den stälde 
sig i verkligheten. 

Sammanföres Ofvanstående resultat för några större ålders
grupper, visar sig att inom en hvar af följande åldrar utgjorde 
öfverskottet (+) eller bristen (—) vid folkräkningarna 1880 och 
1890 i jemförelse med normal fördelning: 

I åldern O—5 år fans alltså år 1880 en brist, mot vanligt, 
af 21,000 personer, hvilken år 1890 ökats till 30,000. I åldern 
5—15 år fans jemväl en brist år 1880, ehuruväl uppgående till 
icke fullt 8,000 personer; år 1890 har här i stället att förete 
ett öfverskott af nära 33,000. I åldern 15—30 år är förhållan
det motsatt. Här kan man för år 1880 konstatera en öfver
talighet, hvilken visserligen i det hela endast uppgår till 12,000 
personer, men närmare besedt fördelar sig på så sätt, att ål
drarna 15—25 år voro öfvertaliga med ej mindre än 38,000 
personer (se motstående tabell), medan åldern 25—30 företedde 
en brist af 2(5,000. År 1890 befinnes nu öfverskottet af 12,000 
personer utbytt mot en brist, uppgående till den betydande stor-

') Till denna grupp har räknats det ringa antalet personer i okänd älder 
(210) år 1880. 
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leken af nära 84,000 personer. En dylik lucka inom de arbets-
kraftigaste befolkningsgruppernas leder måste ovilkorligen för 
landets ekonomiska förhållanden vara af en väsentlig betydelse. 

Inom åldrarna 30—65 år har ställningen mellan 1880 och 
1890 icke i det hela undergått någon större förändring. Begge 
åren fans en betydande brist inom den yngre delen af denna 
ålder och ett betydande öfverskott inom den äldre delen, — äfven 
detta ett faktum af icke ringa betydelse. 

Sammanslår man åldrarna mellan 15 och 50 år, visar sig 
att inom dessa redan år 1880 fanns ett minus af omkring 50,000 
personer, hvilket minus år 1890 vuxit till ej mindre än 160,000. 

I åldrarna öfver 65 år, orkeslöshetens ålder, fans deremot 
år 1880 ett öfverskott af 20,000 personer, och detta öfverskott 
befinnes år 1890 ökadt anda till 107,000 personer. 

Befolkningens åldersfördelning ställer sig alltså för år 1890 
alldeles abnormt ogynsamt, hvilket, såsom förut vid åtskilliga 
tillfällen blifvit påpekadt, uppenbarligen har sin betydande andel 
uti den hårda fattigvårdstunga, som för närvarande trycker en 
stor del af våra kommuner. 

Åldersfördelningen inom de olika länen är^delvis berörd 
redan i det föregående (sid. XIV samt tab. E.). En öfverblick 
öfver förhållandena åren 1880 och 1890 i jemförelse med äldre 
tider meddelas i tab. F. 

Såsom äldre jämförelseled har i denna tabell användts ål
dersfördelningen i genomsnitt för de tre åren 1805, 1830 och 
1855 (hvilken finnes 'för hvarje län utförd ij Befolkningsstati
stiken för 1851—55, Tredje afd., sid. I—XXVI) — dock ined 
några obetydliga modifikationer. De sistnämnda afse att bringa 
talen att representera medelförhållandena under hela perioden 
1806—55. Beräknar man nemligen för hela riket fördelningen 
efter här använda åldersgrupper (O—15, 15—50 och öfver 50 
år) å ena sidan med begagnande af talen för samtliga de femtio 
åren 1806—55, å andra sidan blott enligt aritmetiska media af 
talen för de tre åren 1805, 1830 och 1855, blifver resultatet 
följande: 

De små korrektioner, hvilka sista kol. här antyder böra 
göras vid de tre enstaka årens medeltal för hela riket, äro i 
tab. F utförda jemväl för hvart och ett af länen. 

Talen för femtioårsperioden 1806—55, sålunda uträknade, 
torde kunna anses ungefärligen representera de normala förhål
landena före utvandringens inträdande. En jemförelse mellan 
dessa tal och de motsvarande för åren 1880 och 1890 bör alltså 
gifva en föreställning om dessa senare års särskilda afvikelser. 
Innan denna jemförelse utföres, torde dock vara lämpligt att i 
största korthet granska den bild, som medeltalen för den längre 
perioden gifva angående normalförhållandena under äldre tider. 

Beträffande då först åldersgruppen 0—15 år, hvilken i hela 
riket upptog 333-8 "/oo af folkmängden, eller nästan jemnt en 
tredjedel, befinnes densamma i Vesterbottens län hafva utgjort 
ända till 382 "/oo, i Norrbottens län 361, i Vermlands 359, i 
Kronobergs 351 o. s. v. — eller öfverhufvud mera än för riket 
i dess helhet i de tre småländska länen, Skåne och Blekinge, 

Befolkningistathtik för år 1890. III . 

de tre vestgötalänen, Vermlands och Örebro län samt de begge 
nordligaste länen. Af de tolf län, hvilka understego riksmedel
talet, kom Gotland i sista rummet, med endast 308 °/oo, samt 
Vestmanlands län dernäst, med 310 "/oo, allt oafsedt staden 
Stockholm, som stannade vid 222 °/oo-

Åldern 15—50 år plägar i alla länder i vanliga fall upp
taga vid pass hälften af hela folkmängden. Medelsitfran för 
Sverige för här ifrågavarande femtio år uppgår också till 501 "/»n. 
Afvikelserna för de särskilda länen äro — om staden Stockholm 
frånses —• icke heller stora. Lägst stod detta ålderstal i Vester
bottens län, med blott 471 %o> dernäst i Jönköpings län med 
480, i Kronobergs med 483, Jemtlands med 484 och Norrbottens 
med 485; högst åter i Stockholms län med 518 "/oo, Uppsala 
län med 511 samt i Göteborgs och Bohus och Vestmanlands län 
med 509; i de öfriga femton länen vexlar siffran blott mellan 
491 °/oo och 507. 

Hvad slutligen angår åldern öfver 50 år, upptog denna för 
riket i dess helhet nästan jemnt en sjettedel (liksom åldern O—-15 
upptog nästan jemnt en tredjedel ocli åldern 15—50 år hälf
ten). Talrikast voro åldrararna öfver 50 år företrädda i Jemtlands 
län, der de upptogo 201 "/oo af hela folkmängden; derefter följde 
Gotland med 187 "/oo, Gefleborgs län med 186, o. s. v.; fåta
ligast var befolkningen inom dessa åldrar i Vesterbottens län, 
med endast 147 %„, samt i Vermlands och Blekinge län med 150. 

Öfvergår man nu till att med dessa uttryck för en äldre 
tids förhållanden jemföra talen för våra dagar, så utvisar redan 
året 1880 betydande förändringar, och än mera är detta fallet 
med år 1890. Minst gäller dock detta i fråga om åldern O—15 
år, hvilken för riket i dess helhet uppträder nästan oförändrad 
och äfven för de olika länen icke företer åtminstone några om
störtande olikheter. Förskjutningen har alltså egentligen egt 
rum från gruppen 15—50 år till gruppen öfver 50 år, eller från 
de företrädesvis arbetsföra åldrarna till de mindre arbetsdugliga. 

Från tab. F må upprepas följande data rörande åldern 
15—50 år. I "/oo af hela folkmängden upptog denna ålders
grupp, om hufvudstaden Stockholm frånses, å ena sidan åren 
1806—1855, å den andra år 1890: 

Nedgången återfinnes i hvart enda län utan något undan
tag, och utgör i Kalmar län 59 °/ooi i Stockholms län 56 "/oo» 
i Kronobergs län 53 °/'oo> °- s- v. Lägst har detta ålderstal 
sjunkit i Kronobergs län, eller ända ned till 429 "/oo, Pa lands
bygden i samma län till och med till blott 426. Ensamt Göte
borgs och Bohus län hinner numera något så när till den nor
mala siffran af 500 "/oo- För "ket i dess helhet är talet 464, 

C 
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I tab. G meddelas en öfversigt af den relativa åldersför
delningen å landsbygden och i städerna, dels i medeltal för 
åren 1805—1855, dels åren 1870, 1880 och 1890. Medeltalen 
för femtioårsperioden, hvilka till större delen hemtats från en 
uppsats i Statistisk Tidskrift, häftet 82, äro här beräknade ur 
aritmetiska media för de sex åren 1805, 1815, 1825, 1835, 1845 
och 1855 (se Befolkningsstatistiken för åren 1851—55, Tredje afd. 
sid. XXVI och XXVII); talen för »öfriga städer» äro uträk
nade på grund af talen för samtliga städerna och för Stock
holm ensamt, på det sätt att landsortsstädernas folkmängd an
tagits till jemnt 21/2 gånger Stockholms. 

Hvad först angår landsbygden, framgår utvecklingen af dess 
ålderfördelning, i stora drag, af följande tabell. I 0/00 af hela 
folkmängden upptogo resp. åldersgrupperna O—15, 15—50 och 
öfver 50 år: 

förmodligen ett af de lägsta, som någonsin ett helt land haft att 
uppvisa. 

Ofvanstående vittnar tillräckligt om den fruktansvärda deci
mation, sorn under de senare åren genom utvandringen drabbat 
vårt land. 

Förändringen i motsatt riktning inom gruppen öfver 50 år 
förtjenar äfven all uppmärksamhet. Sistnämnda åldersgrupp om
fattade, om äfven här Stockholm frånses, i °/0o af hela folkmäng
den, enligt tab. F : 

Medan i äldre tider Jemtlands län ensamt nådde till 200 %0i 
öfverstiges denna siffra nu af ej mindre än sexton län, deribland 
alla i mellersta och södra Sverige, med undantag blott af Göte
borgs och Bohus, Malmöhus och Blekinge. På Gotlands lands
bygd stiger talet till 276 %o- Gotland har nu lika många 
personer öfver 50 år som under 15, medan det normala förhål
landet är hälften i den förra åldern mot i den senare (165 "/oo 
mot 334). 

Fyra af de norrländska länen, eller alla med undantag af 
Vesterbottens, afvika dock här från det öfriga riket och förete 
lägre tal för år 1890 än i genomsnitt för åren 1806—1855. 

Under århundradets förra del var den svenska landsbygdens 
befolkning alltså temligen norraalt fördelad på de stora ålders
grupperna, och särskildt gruppen 15—50 år höll sig ganska nära 
normaltalet 500 %o- Härutinnan har nu, såsom redan visats, 
utvandringen åstadkommit en betydande förändring. Gruppen 
15—50 år har sjunkit ända till 448 °/o(» rnen gruppen öfver 50 
år stigit från 167 %o till 212. Barndomsålderns relativa styrka 
har i stort sedt förblifvit oförändrad (cirka 340 °/ooj- Mot 100 
personer inom åldern 15—50 år svarade under seklets förra del 
103 personer i öfriga åldrar, men år 1890 deremot 123. 

Beträffande städerna äro motsvarande ålderstal för deras be
folkning följande: (se nästa sida.) 

Tab. G. Åldersfördelningen å landsbygden och i städerna på 1,000 invånare, åren 1805—55 samt 1870, 1880 ocli 1890. 
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I motsats mot landsbygden har alltså städernas åldersför
delning, från en tidigare abnorm ståndpunkt, i våra dagar allt 
mer närmat sig det normala förhållandet. Alderstalet 15—50 
år, som under århundradets förra hälft höll sig uppe vid 578 %o, 
och särskildt i Stockholm anda vid 625, hade år 1890 sjunkit 
till 529 "/oo, särskildt i Stockholm till 583 och i landsortsstä
derna ända till 509 °/00, hvilket sistnämnda ju är en nästan 
fullt normal siffra. Att den medelålders befolkningen alltså nu 
i våra städer intager en mindre andel af befolkningen än förr, 
skulle man väl i första ögonblicket vilja tillskrifva en minsk
ning af inflyttningen, men en blick t. ex. på siffrorna för Stock
holm visar, att detta icke kan vara den rätta förklaringen. Åt
minstone i hufvudstaden har nemligen inflyttningen ingalunda 
minskats, utan tvärtom under det senaste årtiondet varit star
kare än någonsin. Likväl har just under dessa tio år de medel
åldriga befolkningsgruppernas andel i Stockholm sjunkit från 
613 %o till 583. Verkliga förklaringen är att äktenskapsfre-
qvensen under de sista årtiondena^ undergått en betydlig ökning 

i våra städer, till följd hvaraf de föddes antal vuxit och dermed 
äfven åldersgruppen O—15 år. Sistnämnda grupp af befolk
ningen har, enligt tabellen här ofvan, i samtliga städer ökats 
från 266 "/oo till 303, särskildt i Stockholm från 223 "/oo till 
262 och i de öfriga städerna från 284 "/oo till 318. 

Gruppen af personer öfver 50 år har i Stockholm hållit sig 
temligen stationär, men i landsortsstäderna något ökats, ehuru
väl ingalunda i samma proportion som på landsbygden. 

Granskar man en stadsbefolknings åldersfördelning i detalj, 
företer densamma den oregelbundenheten, att de särskilda fem-
årsgruppernas annars sedvanliga successiva aftagande från ålder 
till ålder här undergår ett afbrott i åldern omkring 20 år, så 
att några af de närmast följande femårsgrupperna förete en högre 
numerär än de yngre grupperna. Denna utväxt, om man så får 
säga, a städernas befolkning beror naturligtvis af inflyttningen 
från landsbygden. Öfver hufvud hafva städerna en relativt tal
rikare befolkning än landsbygden i åldrarna 20—50 år, men en 
fåtaligare i åldrarna under 20 och öfver 50 år. 

Tab. H lemnar en öfversigt af förhållandena uti hvar ocli 
en af de större städerna, vid folkräkningen år 1890. I några 
af dessa städer, såsom i Malmö, Helsingborg och i synnerhet 
Söderhamn, äro de yngsta åldrarna talrikare företrädda än å 
landsbygden, hvilket annars i regeln icke är händelsen. Kalmar 
ensamt gör undantag i samma riktning beträffande åldern öfver 
50 år. Af egentliga åldringar finnas mycket få i städerna, bland 
de större städerna särskildt i Sundsvall, Söderhamn, Eskilstuna, 
Malmö och Helsingborg. Den nyss omnämnda abnorma öfver-
taligheten i åldrarna från 20 till 30 a 35 år återfinnes starkast 
utpräglad i hufvudstaden Stockholm samt i Sundsvall och i Kri
stianstad (garnisonen); deremot är den knappast märkbar i Malmö 
och Jönköping och ganska svag äfven i Linköping, Söderhamn 
m. fl. städer. I de mindre städerna torde denna abnormitet 
endast undantagsvis hinna något större omfång. 

Tab. H. Åldersfördelningen i hvar och en af städerna med öfver 10,000 invånare, år 1890. 
(Ordnade efter folkmängden). 
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b) Fördelningen efter kön. Folkmängden af man- och qvin
kön samt proportionen mellan könen har utgjort vid nedanstå
ende tidpunkter: 

»» T,» n~'..i." Qvinkönets Qvinnor mot Mankön. Qvinkön. ., , ,. ^ ^ öfverskott. 1,000 man. 
År 1820 1,239,475 1,345,215 105,740 1,085 
» 1830 1,390,921 1,497,161 106,240 1,076 
» 1840 1,516,429 1,622,458 106,029 1,070 
» 1850 1,687,248 1,795,293 108,045 1,064 
» 1860 1,874,399 1,985,329 110,930 1,059 
. 1865 2,001,184 2,112,957 111,773 1,056 
» 1870 2,016,653 2,151,872 135,219 1,067 
» 1880 2,215,243 2,350,425 135,182 1,061 
» 1890 2,317,187 2,467,794 150,607 1,065 

Till år 1865, eller före den stora utvandringens begynnelse, 
minskades alltså qvinkönets relativa öfvertalighet oafbrutet, om 
än långsamt. Under åren 1866—70 inträffade en mycket stark 
återgång på grand af utvandringen samt afskrifningen af de ©be
fintlige vid 1870 års folkräkning. Sedan dess kan proportionen 
närmast betraktas såsom stillastående; 1890 års qvinliga öfver-
tal -— 1,065 qvinnor mot 1,000 man — är visserligen något 
högre än 1880 års, men det understiger dock talet för 1870. 

En fråga, som ligger mycket nära till hands, är, huru dessa 
förhållanden skulle ställt sig om ej den utjemning, sorn försig
gick med afseende å de båda könens numerär, blifvit afbruten 
af utvandringen. För bedömande af detta spörsmål må några 
hithörande hufvudfakta i korthet framläggas. 

Lägges till 1860 års folkmängd af mankön, 1,874,399 per
soner, öfverskottet af födde öfver aflidne bland mankönet under 
åren 1861—1890, hvilket uppgår till 814,526 personer, så vinnes 
en summa af 2,688,925 personer, som alltså »kulle utgöra man
könets numerär vid slutet af år 1890, under förutsättning att 
hvarken ut- eller inflyttning förekommit (och att antalet födde 
och aflidne ändock förblifvit detsamma). Den qvinliga folk
mängden vid sistnämnda tidpunkt skulle enligt motsvarande be
räkning hafva utgjorts af 2,732,473 personer (1,985,329 + 747,144). 
Qvinnornas öfvertalighet skulle alltså varit reducerad till 43,548 

personer, i stället för att den nu utgjorde 150,607, och mot 1,000 
män skulle, i stället' för i verkligheten 1,065 qvinnor, hafva sva
rat endast 1,016. 

Denna beräkning, som naturligtvis icke i och för sig har 
något egentligt värde, antyder dock hvilken rubbning, genom ut
vandringen åstadkommits i den annars af sig sjelf fortgående 
afskrifningen af det qvinliga öfverskottet inom Sveriges befolkning. 

Vid åsynen af den starka försämringen i proportionen mel
lan könen under de få åren 1866—70, under hvilka utvandringen 
dock långt ifrån var så omfattande som den sedan blifvit, kan 
det förefalla underligt, att försämringen efter år 1870 blef af
bruten och äfven under 1880-talet inskränkt sig till ett ganska 
måttligt omfång. Förklaringen ligger till en del uti det nyss 
omnämnda faktum, att afskrifningen af de obefintliga tog sin 
början år 1870. I viss mån är dock förhållandet beroende äfven 
derpå att befolkningsförhållandena, väsentligen efter utvandrin
gens uppträdande, stält sig gynsammare än förut för en tillväxt 
af mankönet, och gäller detta såväl proportionen mellan könen 
bland de födde som bland de aflidne. 

Hvad först angår de födde, utgjorde under nedanstående 
tidrymder antalet lefvande födde af båda könen: 

Till år 1865, eller före den stora utvandringens begynnelse, 
minskades alltså qvinkönets relativa öfvertalighet oafbrutet, om 
än långsamt. Under åren 1866—70 inträffade en mycket stark 
återgång på grund af utvandringen samt afskrifningen af de ©be
fintlige vid 1870 års folkräkning. Sedan dess kan proportionen 
närmast betraktas såsom stillastående; 1890 års qvinliga öfver-
tal -— 1,065 qvinnor mot 1,000 man — är visserligen något 
högre än 1880 års, men det understiger dock talet för 1870. 

En fråga, som ligger mycket nära till hands, är, huru dessa 
förhållanden skulle ställt sig om ej den utjemning, sorn försig
gick med afseende å de båda könens numerär, blifvit afbruten 
af utvandringen. För bedömande af detta spörsmål må några 
hithörande hufvudfakta i korthet framläggas. 

Lägges till 1860 års folkmängd af mankön, 1,874,399 per
soner, öfverskottet af födde öfver aflidne bland mankönet under 
åren 1861—1890, hvilket uppgår till 814,526 personer, så vinnes 
en summa af 2,688,925 personer, som alltså »kulle utgöra man
könets numerär vid slutet af år 1890, under förutsättning att 
hvarken ut- eller inflyttning förekommit (och att antalet födde 
och aflidne ändock förblifvit detsamma). Den qvinliga folk
mängden vid sistnämnda tidpunkt skulle enligt motsvarande be
räkning hafva utgjorts af 2,732,473 personer (1,985,329 + 747,144). 
Qvinnornas öfvertalighet skulle alltså varit reducerad till 43,548 

Tab. I. Antalet qvinnor mot 1,000 män inom olika åldersklasser, oren 1860, 1870, 1880 och 1890. 

alltså en nästan oafbrutet stegrad proportion för mankönet, hvil
ken medfört, att mot 1,313,000 födda qvinkön under de båda 
senaste årtiondena födts 1,382,500 mankön, under det att sist
nämnda antal enligt proportionen åren 1816—1850 skulle ut
gjort endast 1,373,400, eller 9,000 färre. Qvinkönets öfverskott 
inom folkmängden, hvilket under åren 1871—90 ökats med 
15,400 personer, skulle alltså, utan denna omändring af propor
tionen bland de födde, ökats med inemot 25,000. 
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Skulle, med bibehållande af qvinkönets relativa dödssiffra 
för åren 1871—90, mankönets utgjort samma proportion häraf 
som under åren 1816—50, så skulle under de båda senaste år
tiondena ej mindre än 27,000 män aflidit utöfver det verkligen 
förefunna antalet och qvinkönets öfvertalighet inom folkmäng
den alltså ytterligare ökats med sagda antal. 

Eller om Ofvanstående begge undersökningar sammanfattas: 
om proportionen mellan könen såväl bland de födde som bland 
de döde varit densamma under åren 1871—90 som under åren 
1816—50, så skulle qvinkönets öfvertalighet mellan 1870 och 
1890 årens folkräkningar ökats med mer än 50,000 personer, 
medan ökningen nu i sjelfva verket inskränkt sig till mindre än 
tredjedelen häraf, eller endast 15,000 personer. 

Så tillfredsställande detta förhållande än är i och för sig, 
minskas dock värdet af detsamma ej obetydligt, när man erinrar 
sig att vinsten för mankönet bland de födde för en längre tid 
kommer endast de spädare åldrarna till godo, och att likaledes 
af vinsten för mankönet bland de döde en stor del faller inom 
de yngsta och de äldsta åldrarna. För medelåldern, inom hvil
ken proportionen mellan könen egentligen är af betydelse, för
bättras denna proportion endast i den mån de nya kullarna 
hinna uppväxa till mogen ålder. 

Under sådana förhållanden och då såsom bekant utvand
ringen både rekryteras starkast från de yngre grupperna af medel
åldern och inom samma grupper är allra mest ojemnt fördelad 
mellan könen, är det icke oväntadt att finna den förminskning 
af mankönets relativa numerär under senare år inom vissa åldrar, 
hvarom tab. I bär ojäfaktigt vittne. 

Jemfördt med 1860 befinnes här qvinnornas öfvertal år 1890 
ökadt, i åldern 20—25 år från 1,031 qvinnor mot tusen män 
till 1,051, i åldern 25—30 år från 1,037 till 1,091, i åldern 
30—35 år från 1,058 till 1,129 o. s. v. I åldrarna öfver 50 år 
har proportionen i stället förbättrats. Likaså har ock i åldern 
under 20 år, der mankönet är öfvertaligt, förhållandet i denna 
riktning blifvit än skarpare utprägladt. 

Beträffande utvandringsåldrarna finner man för öfrigt äfven 
i fråga om dem, att proportionen i allmänhet nådde en mycket 
ogypsam punkt redan år 1870, men sedan dess icke i nämn
värd mån ytterligare försämrats. 

Ökningen af qvinkönets öfvertalighet återfinnes i främsta 
rummet inom våra stadskommuner, hvaremot förändringen å 
landsbygden delvis går i motsatt riktning. Orsaken härtill är 
tydligen en stegrad inflyttning af qvinnor till städerna, sär
skildt inom yngre åldrar, hvilket för landsbygden bildar en 
motvigt mot den starka utvandringen af männen till främmande 
land. 

Äfven i städerna företer året 1870 ett mycket starkt språng 
i jemförelse med 1860, delvis såsom en följd af de obefintliges 
afskrifvande. 

Anmärkningsvärda äro talen för åldern 15—20 år å lands
bygden och i städerna. Under senaste årtiondet minskades på 
landsbygden i denna ålder det relativa antalet qvinnor från 980 
mot tusen män till endast 948, men steg deremot i städerna från 
1,053 till 1,105. Ar 1860 funnos i denna ålder i städerna till 
och med endast 983 qvinnor mot tusen män. Man ser häraf 
tydligt, luirusom den qvinliga befolkningens inflyttning till stä
derna framskjutits till en allt tidigare ålder. 

Förhållandena länsvis redovisas för befolkningen i dess hel
het i tab. K., och för befolkningen inom olika åldrar i tab. L. 

Räknadt från 1860 har qvinnornas öfvertalighet intill år 
1890 ökats inom Stockholms stad, Östergötlands, Kronobergs, 
Kalmar, Gotlands, Blekinge (dock ej under 1880-talet), Kristi
anstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, 
Skaraborgs och Vermlands län, således öfver hufvud inom ut
vandringslänen, med undantag af Jönköpings, hvarest dock äfven 
någon ökning i öfvertaligheten kan konstateras för det senaste 
årtiondet. Minskats åter har qvinnornas relativa antal inom 
Mälareprovinserna och Örebro län (i sistnämnda län dock ej un
der årtiondet 1881—90) samt i Dalarne och Norrland. Öfver
talighet för mankönet rådde år 1890 på landsbygden i Vester-
norrlands, Jemtlands och Norrbottens län (och sedan 1892 jem
väl i Vesterbottens). 

För rikets landsbygd i det hela svarade såväl år 1890 som 
1880 mot hvarje tusental män 1,038 qvinnor (mot år 1860, så-

Tab. K. Antalet qvinnor mot 1,000 män, länsvis, 
åren 1860—1890. 

Ännu mera betydande är förändringen till mankönets för
mån beträffande dödssiffrorna. Pr år och 1,000 inv. af hvart
dera könet har nemligen de aflidnes antal utgjort (jfr Första 
afd. af Befolkningsstatistiken för 1890, Bihanget sid. XXIV): 
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som tab. I utvisar, 1,047); i städerna har motsvarande tal un
der de tio åren nedgått från 1,203 till 1,191. Att till trots för 
förbättringen i städerna och stillaståendet på landsbygden, siffran 
för hela riket under samma tid försämrats från 1,061 till 1,065, 
beror naturligtvis på ökningen af den andel af rikets folkmängd, 
sorn tillkommer städerna' 

Angående förhållandet inom olika åldrar länsvis torde vara 
tillräckligt att hänvisa till tab. L. Amnärkningsvärdt är kanske, 
att inom samtliga åldrar öfver 70 år den minsta öfvertaligheten 
för qvinkönet återfinnes i Kristianstads län, ett drag som spå
rats äfven vid föregående folkräkningar. — Öfvertalighet för 
mankönet är efter 20 års ålder mycket sällsynt, utom i de norr
ländska länen. Talen för Blekinge i åldrarna 15—25 år äro 
förmodligen framkallade af den talrika sjöförsvarspersonalen. 

c) Fördelningen efter civilstånd. 1) Folkmängden i dess 
helhet. Vid hvar och en af de fyra senaste folkräkningarna 
har folkmängden befunnits på följande sätt fördelad etter de 
olika civilståudsgrupperna (med särskiljande af de minderårige, 
d. ä. personer under 15 år): 

Det ringa antalet personer i okänd ålder vid folkräkningarna 
18b'0 ocli 1870 är här utproportioneradt (jeralikt Bih. till 1876 
års Befolkningsstatistik, sid. 8—11), men för år 1880 tillagdt 
ensamt de vuxne. — Folkmängden i dess helhet af hvartdera 
könet återfinnes a sid. XX. 

På 1 million inv. af hela folkmängden, af båda könen och 
af alla åldrar tilIsaminantagna, funnos alltså de särskilda åren: 

Tab. I . Antalet qvinnor mot 1,000 män inom nedanstående åldrar, länsvis, år 1890. 
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De minderåriges antal har således under dessa år vexlat 
mellan 340-5 och 326-0 "/oo, och siffran för år 1890, eller 333-0, 
företer intet anmärkningsvärdt. 

Antalet vuxna ogifte utvisar för åren 1860, 1870 och 1890 
nästan identiska belopp, eller för alla tre åren 271 k 272 %0 , 
och blott 1880 års tal afviker, med den höga siffran 283 "/oo-
Storleken af detta tal är väsentligen beroende å talrikheten af 
de kullar, som upptaga åldrarna 15—30 år, i synnerhet åldern 
15—20 år. Dessa åldrar voro, såsom tab. D utvisar, år 1880 
delvis ovanligt starkt representerade inom folkmängden, men år 
1890 deremot mycket fåtaliga. Gruppen af vuxna ogifte be
stämmes för öfrigt till sin storlek mer än någon annan grupp 
af utvandringen. 

Antalet gifte har varierat ganska obetydligt i proportion 
till folkmängden i dess helhet. Detsamma gäller antalet enk-
lingar och enkor, hvaremot antalet frånskilde visar en tydlig 
stegring, åtminstone efter 1870. Såsom redan i det föregående 
omnämnts, kan det Uppgifna antalet frånskilde icke betraktas 
såsom alldeles fullständigt. 

För ett bedömande af den relativa äktenskapsfreqvensen 
lemna nu anförda tal icke någon säker ledning, utan kräfves 
härför ett uppmärksammande af förhållandena inom hvarje ålder 
för sig. 

2) Civilståndsfördelningen inom olika åldrar. An
talet gifte, ogifte o. s. v. inom en viss ålder kan antingen jem-
föras med folkmängden i dess helhet, af alla åldrar tillsamman-
tagna, eller ock med folkmängden endast inom den förhanden-
varande åldersgruppen. I förra fallet ses förhållandet från 
synpunkten af befolkningens sammansättning i det hela, hvilken 
i många afseenden är af icke ringa betydelse att lära känna; i 
senare fallet åter vinnes en direkt föreställning om äktenskapens 
relativa freqvens, eller om freqvensen af enklingar, frånskilde 
o. s. v. 

Afses då till en början förstnämnda förhållande, eller 
befolkningens sammansättning i dess helhet, meddelas i tab. M 
antalet gifte och icke gifte inom olika åldrar pr million inv. af 
folkmängden, åren 1870, 1880 och 1890. Med sammanförande 
efter något större åldersgrupper, utgjorde alltså först antalet 
vuxna ogifte inom olika åldrar, på 1 million af hela folk
mängden : 

Talen i sista kolumnen, sammanlagda för män och qvinnor, 
återfinnas redan i det föregående (sid. XXII). 

I ögonen fallande är här den starka tillökningen af de 
ogiftes antal inom de högre åldrarna, en relativ tillväxt, som på 
endast tjugu år uppgår för mankönet till 80 % och för qvin
könet till i det närmaste lika mycket — i begge fallen oafsedt 
den tillväxt, som betingas af folkökningen i det hela. Pä 1 
million inv. 1870 funnos 4,418 ogifta män och qvinnor öfver 65 
års ålder, men på samma folkmängd år 1890 ej mindre än 
7,921. 

Antalet gifte fördelade sig efter samma åldersgrupper på 
följande sätt. På 1 million inv. af hela folkmängden funnos 
gifta män och qvinnor i åldern: (se nästa sida.) 

Tab. M. Befolkningens fördelning efter ålder och civilstånd, på 1 million inv., åren 1870, 1880 och 1890. 
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De giftes antal har alltså relativt något ökats sedan år 
1870. Härvid är dock att märka, dels att antalet år 1870 var 
lägre än som någonsin förr varit händelsen, dels i fråga om 
tillväxten, att den egentligen är inskränkt till åldrarna öfver 45 
år. I åldern under 45 år har de gifte männens antal minskats 
från 84,013 på en million till 77,917, och de gifta qvinnornas 
i samma åldrar från 93,878 till 89,701. 

Antalet enklingar, enkor och frånskilde har utgjort inom 
förr använda åldersgrupper, på 1 million inv. af hela folk
mängden : 

Förändringen inom åldrarna under 65 år går alltså un
dantagslöst i rigtning af minskning, hvaremot i åldrarna ötver 
65 år enklingarnes och enkornas antal ökats, ehuruväl icke på 
långt när i samma skala som antalet gifte och ogifte i samma 
åldrar. 

Förhållandena i nu berörda afseenden afvika rätt betydligt 
i städerna, jeraförda med landsbygden. Befolkningens fördel
ning efter ålder och civilstånd på 1 million inv. år 1890 å lands
bygden och städerna ådagalägges i tab. N. 

Största olikheten företer tydligen freqvensen af den ogifta 
befolkningen. Inom nedanstående, redan förut använda större 
åldersgrupper, å landsbygden och i städerna samt i Stockholm 
och i öfriga städer, utgjorde antalet ogifte, på 1 million af hela 
folkmängden: 

Städernas ocli i synnerhet Stockholms oerhordt talrika be
folkning af ogifte i åldrarna 20—65 år framträder här tydligt. 
Af ogifta qvinnor i åldern 45—65 år har landsbygden på hvarje 
tusental inv. ej fullt 13, men hufvudstaden åter mer an 33. Af 
ogifta qvinnor inom åldrarna 20—45 år eger landsbygden 66 på 

Tab. N. Ogifte och gifte inom olika åldrar, på 1 million inv., å landsbygden och i städerna, år 1890. 
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hvarje tusental af folkmängden, landsortsstäderna åter 107 och 
Stockholm 142. 

Tab. O meddelar en öfversigt af befolkningens procen
tiska fördelning inom hvarje åldersgrupp mellan de olika ci
vilståndskategorierna, såväl år 1890 som åren 1870 och 1880. 

Procenten för de ogifte synes i allmänhet vara stadd i till
växt, om än de yngsta åldrarna göra undantag. Undantaget är 
tydligen beroende å emigrationen, som i främsta rummet bortför 
just den ogifta befolkningen. Emellertid medverkar i viss mån 
äfven att, såsom i Bih. till Första afd. af 1890 års befolknings
statistik sid. IX visas, freqvensen af nyingångna äktenskap 
verkligen hållit sig bättre uppe inom de yngre åldrarna än inom 
de mera framskridna. 

I de högsta åldersgrupperna är tillväxten af de ogiftes nume
rär synnerligen märkbar. Såsom orsak härtill torde tvifvelsutan 
kunna anföras också, att dödligheten minskats något starkare 
bland de ogifte, särskildt bland de ogifte männen, än inom de 
andra civilståndskategorierna; men den väsentligaste förklarings
grunden torde dock vara den, att dessa åldrar numera begynt 
intagas af de årskullar, som i sin medelålder drabbades af den 
stora, vid midten af 1830-talet begynnande nedsättningen af 
giftermålsfreqvensen. 

Procenten af gifte har stigit något inom de yngsta grup
perna, af förut anförda skäl, samt vidare inom de högsta åld
rarna, detta senare till följd af den minskade dödligheten. Att 
denna minskning företrädesvis möter hos mankönet, yttrar sig 
här deri att procenten af gifte i främsta rummet ökats bland 
qvinnorna, af hvilka många nu fortfarande äro gifta, som annars 
skulle varit enkor. Sålunda finner man, att medan år 1870 nära 
50 % af qvinnorna i åldern 65—70 år voro enkor, detta år 1890 
var fallet endast med 38 %; i åldern 70—75 år har enkornas 
antal under samma tid nedgått från nära 60 till ej fullt 50 %, 
o. s. v. Äfven enklingarnes antal har nedgått betydligt, om än 
ej i fullt samma skala som enkornas. 

Innebörden af nu anförda förhållande är naturligtvis, att, till 
följd af dödlighetens minskning, äktenskapens varaktighet ökats. 

I tab. P. meddelas motsvarande procenttal, dock för ut
rymmets skull endast för de gifte, för landsbygden och städerna 

åren 1870, 1880 och 1890 samt för de särskilda länen år 1890. 
För större korthets skull äro dock åldrarna öfver 50 år här 
sammanslagna i en summa. 

Procenten af de gifte visar för städerna en kraftig tillväxt 
och står, om Stockholm frånses, numera icke efter talen för lands
bygden beträffande de yngre åldrarna af mankönet. Af ogifta 
qvinnor hafva dock städerna, till följd af inflyttningen från 
landsbygden, fortfarande ett utomordentligt öfverflöd. I öfrigt 
torde här få hänvisas till Bihanget till Första afdelningen af 
1890 års Bemlkuingsstatistik, sid. XII, der detta ämne är före
mål för en närmare behandling. Detsamma är fallet, beträffande 
skiljaktigheterna mellan de olika länen, i samma Bihang sid. XI. 

För jemförelse med motsvarande tabeller i redogörelserna för 
föregående folkräkningar meddelas slutligen i tab. Q en öfver
sigt af civilståndsfördelningen inom hvarje län med hänsyn till 
folkmängden i dess helhet af hvartdera könet. 

En olikhet, som tab. 4—7, behandlande folkmängdens för
delning efter kön, ålder ocli civilstånd, denna gång förete gentemot 
de motsvarande i föregående folkräkningsberättelser, är att nu icke 
upptagits några personer såsom tillhörande okiind ålder. Det 
högst ringa antalet dylika (mindre an ett hundratal) har nem
ligen här ansetts lämpligen kunna hänföras till det åldersår, som 
i hvarje särskildt fall synts sannolikast. 

E) Folkmängdens fördelning efter hushåll. 
[Tab. 1 och 2]. 

I tabell 1 meddelas för hvarje församling i riket uppgift 
om hushållens hela antal, hvartill i tab. 2 fogats en något 
mera detaljerad öfversigt öfver hushåll af «» och af flere personer 
m. m., för hvart och ett af rikets län. 

Vid föregående folkräkningar hafva hushållen fördelats 
i grupper efter antalet till hvarje hushåll hörande personer, så
lunda hushåll af tre personer, af fyra personer, af fem personer 
o. s. v. Denna fördelning kräfver emellertid ett betydande och 
kostsamt arbete och liar för hvarje folkräkning blifvit allt 

Tab. O. Procenten af gifte och icke gifte inom olika åldersgrupper, åren 1870, 1880 och 1890. 
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mera vansklig, i mån af de gamla stora hushållens fortgående 
upplösning samt det allt tätare ombytet af tjenstfolk, till följd 
hvaraf också de inkomna utdragen ur husförhörslängderna visat 
sig vara för ändamålet allt mera otillfredsställande. Under 
sädana omständigheter har det synts som skulle det resultat, 
sorn här kunde åstadkommas, icke stå i ett rimligt förhållande 
till de dermed förenade kostnaderna, och har derför hushållens 
fördelning denna gång inskränkts till endast tvenne grupper, 
nemligen hushåll bestående af en person samt hushåll af två 
eller flere personer. I stället har bearbetningen något utsträckts 
i en annan riktning, i det de till hvardera gruppen hörande 
personer fördelats efter kön. Denna behandling af frågan om 

hushållen ansluter sig för öfrigt väsentligen till det program, 
som vid Nordiska statistiska mötet år 1889, af cheferna för 
Sveriges, Norges och Danmarks statistiska centralbyråer, antogs 
att i tillämpliga delar användas i samtliga de tre nordiska län
dernas folkräkningsredogörelser. 

Den personal, som bildar hushållet eller matlaget, utgöres 
dels af de egentliga familjemedlemmarna, föräldrar, barn och 
andra anhöriga, dels af de biträden eller tjenstehjon, som be-
höfvas vare sig ensamt för familjen eller för yrke och närings
verksamhet, allt under vilkor att dessa personer enligt regel 
sammanlefva och omedelbart åtnjuta sin dagliga kost af famil
jens öfverhufvud. Till hushåll äro derför ej hänförde kasernerad 

Tab . P . Procenten af gifte inom olika åldersgrupper å landsbygden och i städerna åren 1870—1890 samt länsvis år 1890, 
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I siffran för städerna år 1860 saknas Göteborgs stad, och 
talet för 1870 afser beträffande städerna Stockholm och Göte
borg den faktiska, icke den rättsliga folkmängden. 

I % af hela folkmängden utgjorde dessa ensamt lefvande: 

Gången af denna utveckling är alldeles otvetydig. 
Antalet ensamt lefvande personer är icke kändt före år 

1860, och »hushållen» af sådana betraktades före sistnämnda år 
icke såsom hushåll. Hela antalet Uppgifna hushåll före ar 1860 
afser sålunda endast hushåll af två eller flere personer. Vill 
man uträkna medelstyrkan af dessa hushåll i äldre och nyare 
tider, möter dock den svårigheten, att man icke, såsom nyss 
nämndes, före år 1860 känner antalet ensamt lefvande personer 
(och ej heller de nu s. k. »till hushåll ej räknade») och så
ledes icke kan frånräkna dessa ur folkmängden. Antalet hus
håll af två eller flere personer måste alltså för äldre tider di
videras uti hela den samfälda folkmängden, hvilket naturligtvis 
gifver en något för hög qvot. Atergifvas emellertid, ur före
gående befolkningsstatistiska berättelser, dessa beräkningar för 
tiden från och med år 1805, blifver resultatet sådant som fram
går af följande tabells kol. B, hvarest för jemförelses skull 
motsvarande beräkningar äro utförda jemväl för åren 1860—1890. 
I kol. A åter meddelas för sistnämnda år det noggrannare re
sultat, som uppstår då antalet hushåll af två eller flere personer 
divideras uti endast den till dessa hushåll hörande folkmäng
den. Medelantalet personer pr hushåll (af två eller flere per
soner) blifver då, enligt hvardera beräkningen: 

Att de båda serierna mer och mer skilja sig från hvar
andra beror naturligtvis å det ökade antalet ensamt lefvande. 
Beträffande åter talen i kol. A, framgår af dessa, att minsk
ningen af medelstyrkan är för de egentliga hushållen temligen 
långsam, och särskildt i städerna under de sista tjugu åren 
nästan ingen. 

I fråga om den vid 1890 års folkräkning för första gången 
genomförda fördelningen efter kön med afseende å de olika hus
hållsgrupperna, har resultatet utfallit på följande sätt: 

militär, hjon i välgörenhetsanstalter och fångar, hvilka i stället 
(i tab. 2 kol. 13—15) sammanförts under rubriken: till hushåll 
ej räknade personer. 

Enligt 1880 års folkräkning utgjorde hela antalet hushåll 
i riket 1,152,336; år 1890 hade det stigit till 1,265,665. Hus
hållens absoluta antal har alltså under decenniet ökats med 
113,329, eller 9»a %, och således i vida högre proportion än 
rikets folkmängd, hvilken under samma tid stigit med endast 
4-80 %. 

Med afdrag af de till hushåll ej räknade utgjorde medel
styrkan af hushållen, eller medeltalet, personer inom hvarje 
hushåll: 

Egentligen bör dock i detta afseende skilnad göras mellan 
»hushåll af en person» och hushållen af två eller flere personer. 
Hvad särskildt angår de förstnämnda, har antalet dylika stigit 
till följande belopp vid de fyra folkräkningar, vid hvilka upp
lysning härom vunnits (se nästa spalt): 

Tab . Q. Civilstånds fördelningen på 10,000 inv. af hvartdera 
könet, länsvis, år 1890. 
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Den påtagliga minskningen af denna personal är anmärk
ningsvärd. Beträffande städerna, der åtminstone de ahsoluta 
talen icke minskats, synes stillaståendet delvis kunna förklaras 
deraf att den garnisonerade militären ieke under de trettio aren 
torde nämnvärdt förändrats till nummerstyrka. I öfrigt er
bjuda sig naturligtvis mycket stora svårigheter att i detta af
seende iakttaga full följdriktighet, särskildt beträffande fattig-
vårdsanstalterna. Der i fråga om de egentliga s. k. fattighusen 
personalen funnits i utdragen ur husförhörslängderna (helt eller 
delvis) uppdelad efter hushåll, har vid 1890 års folkräkning 
detsamma iakttagits jemväl vid bearbetningen, hvaremot i hus
håll icke fördelad dylik personal förts bland »till hushåll ej räk
nade». 

Till kön fördelade sig här ifrågavarande personer vid 1890 
års folkräkning på följande sätt: 

F) Folkmängdens fördelning efter födelseorter. 
[Tab. 8]. 

Rikets befolkning har efter födelseorter fördelat sig på 
följande sätt vid de fyra folkräkningar, vid hvilka upplysnin
garna inheintats i numera bruklig form: 

Den riktning dessa tal angifva är alldeles tydlig. Befolk
ningen har blifvit mer och mer rörlig, och länen upptaga inom 
sig en allt större andel af andra orters infödingar. 

Förhållandena i detta afseende inom olika län synas af tab. R. 
Med afseende å uppgifterna i detta hänseende och de slutsatser, 
som med ledning häraf i det följande dragas, må erinras, att 
det omflyttningsresultat, som här framträder, är det faktiskt 
förefunna den 31 december 1890, och att t. ex. eu i Vester
bottens län född person, som då var i Stockholm bosatt, mycket 
väl under föregående tid kan hafva varit bosatt å en mängd 
andra orter, hvarom här icke någon upplysning föreligger. 

Det län, som emellertid enligt de faktiska förhållandena vid 
slutet af år 1890 visar minsta antalet från andra orter in
flyttade, är fortfarande Vesterbottens, der af hvarje tusental inv, 
endast 29 äro födda utom länet. Dernäst kommer Norrbottens 
län med 46, Skaraborgs med 60, Vermlands med 62, åtta andra 
län med mindre än 100 och nio län deröfver med mindre än 
200, hvarefter följa Vestmanlands län med 213, Uppsala med 
242 och Stockholms län med 263 samt slutligen, på långt af
stånd från alla länen, Stockholms stad med 598, hvadan här
städes de inflyttade äro hälften flere än de infödda. Inom samt
liga län utan något undantag är procenten af de från andra 
håll inflyttade förökad sedan 1880. 

Af tab. R synes jemväl huru stor del af den inom hvarje 
län födda (och i riket qvarvarande) befolkningen vid folkräk-
niugstillfället befans qvarboende inom födelselänet, och huru 
många afflyttat till andra län. I tab. S har häröfver äfvensom 
öfver den faktiska sammansättningen af hvarje läns folkmängd 
efter födelseorter utförts en detaljerad beräkning, som gifver an
ledning till en mängd olika jemförelser, å hvilka emellertid här 
icke är tillfälle att närmare ingå. Af öfre afdelningen i denna 
tabell finner man sålunda, exempelvis för Stockholms stad, att 
af 10,000 inv. derstädes 4,018 äro födde inom hufvudstaden sjelf, 
853 i Stockholms län, 628 i Kalmar län, 584 i Östergötlands 
o. s. v., ända ned till endast 13 i Jemtlands län, som således 
lemnat minsta bidraget af alla till hufvudstadens befolkning; 
vidare 172 å utrikes ort och slutligen 20, för hvilka födelse
orten ej är uppgifven (men hvilka antagligen dock äro födde 
inom riket). Af nedre afdelningen af samma tabell framgår 
deremot, att af 10,000 i Stockholm födde och i riket ännu qvar-
varande personer 7,923 voro bosatte i Stockholm, hvadan alltså 
2,077 befunnits utflyttade till andra inländska orter, och bodde 
af dessa 544 i Stockholms län, 175 i Södermanlands, 169 i 
Uppsala län o. s. v. ända till endast 12 i Halland, i hvilken 
från hufvudstaden aflägsna ort således endast sällan någon stock
holmare nedslår sina bopålar. 

För vinnande af mera öfversigtlighet har i tab. T (kol. 
2—9) utförts ett sammandrag af innehållet i tab. S. Af de 
främmande länen har här åtskilnad gjorts mellan grannlänen 
(jfr anm. till tab. T) och öfriga län, hvarjemte Stockholms stad 
i hvarje fall upptagits för sig, enär flyttningen dit har en viss 
annan karaktär och jemväl ett eget intresse i jemförelse med 

Uttryckt i %„ af hela folkmängden är denna fördelning 
följande: 

Öfvervigten för mankönet i städerna är naturligtvis i första 
rummet framkallad af den kasernerade militären. 

Att på landsbygden flere qvinnor än män lefva ensamma, 
kan synas oväntadt. I städerna är förhållandet något annor
lunda. 

Hvad slutligen beträffar antalet till hushåll ej räknade per
soner, har detta vid nedannämnda folkräkningar utgjort, äfven
som den procentiska andelen af folkmängden i dess helhet: 
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flyttningen till andra inhemska orter. Af innehållet af sagda 
sammandrag må i korthet framhållas följande. 

Uppmärksammas injlytttiingen till hvarje län från de 
närmast omgifvande länen eller grannlänen (kol. 3 i tab. T) , 
befinnes Stockholms stad hafva i detta fall mottagit den största 
kontingenten, eller 17'5 % af sin hela befolkning; närmast der
efter följa Vestmanlands län med 15"3 %, Uppsala län med 
13"7 %, Stockholms län med 12'8 % och Södermanlands län med 
10'5 % (i de tre sista fallen om äfven Stockholms stad räknas 
såsom grannlän), vidare Göteborgs och Bohus län med 9 5 % 
och Örebro län med 9-o %. Frånsedt städerna Stockholm och 
Göteborg är alltså omsättningen mellan grannlänen lifligast i 
bygderna kring Mälaren och Hjelmaren, som i alla tider här 
erbjudit en beqväm förbindelse. Venern och Vettern hafva syn
barligen icke spelat en lika stor rol i detta fall för bygderna å 
deras stränder. 

Minsta inflyttningen från sina grannlän hafva Vester- och 
Norrbottens län mottagit, eller endast omkring 1 1 / 2 %, äfven
som Gotland (2"7 %), till hvilket Kalmar län räknats såsom 
grannlän. 

Inflyttningen från mera aflägsna delar af fäderneslandet (kol. 
5 i tab. T) är naturligtvis störst i Stockholms stad, af hvars be

folkning ej mindre än 42É3 % äro födda ej blott utom staden sjelf 
utan äfven utanför den i tab. R uppdragna omnejden. Närmast 
följa äfven här ett par af Mälarelänen, nemligen Stockholms 
och Uppsala län (med resp. 13e och 104 %), hvilka således fä 
upptaga en del af den tillströmning, som riktar sig mot huf
vudstaden; för Uppsala län torde dock dess egenskap a t t inne
sluta landets största universitet äfven vara af åtskillig betydelse. 
Annars är det egentligen Gefleborgs och Vesternorrlands län, 
med sin stora sågverksindustri, samt Göteborgs och Bohus län 
(d. v. s. Göteborgs stad), som förnämligast ta mottaga den mera 
långväga inflyttningen. Af de båda förstnämnda länens folkmängd 
äro vid pass 9 % och af Göteborgs ocli Bohus läns 8 % födda 
utom den omgifvande bygden. Efter dessa län följer närmast 
Jemtlands, med 7-3 %, samt, på betydligt afstånd, Vestmanlands 
län (jfr den starkt ökade grufbrytningen) äfvensom Gotland. I 
de småländska länen och Örebro län sjunker denna inflyttning 
ned ända till mellan 1 V2 och 2 %, och ännu mindre är den
samma i Kristianstads, Elfsborgs ocli Vesterbottens län, hvilka 
alltså synas mindre än några andra erbjuda de arbetstillfällen, 
som locka till sig sökande äfven frän landets mera aflägsna delar. 

I kol. 6—9 af tab. T ses nu redovisade förhållanden från 
den motsatta synpunkten, eller från utflyttningens. Man söker 

T a b . R.. Antal invånare födda inom och utom länet samt i länet qoarboende ocli derifrån utflyttade, åren 1860—1890. 
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här göra sig reda för huru stor del af hvarje läns infödingar 
qvarstannat inom födelsebygden, särat huru många begifvit sig 
till grannlänen, till Stockholm eller slutligen till andra orter 
inom landet. Här befinnes att norrbottningarna i detta fall äro 
de mest stationära af alla svenskar, i det att af dem nära 98 % 
befinnas bosatta inom sitt eget län, som visserligen ock är till
räckligt stort att i alla fall medgifva ganska vidsträckta flytt
ningar. Närmast norrbottningarne komma i detta fall infödin
garne från Vesternorrlands, Jemtlands, Vesterbottens, Gefleborgs, 
Göteborgs och Bohus och Malmöhus län, hvilka samtliga län 
sjelfva erbjuda rikliga tillfällen till arbete och utkomst för sina 
innebyggare, samt halländingarne, som visserligen i ofantlig 
mängd utflytta till Amerika men mindre än de flesta andra land
skaps invånare visa sig böjda att söka sin utkomst å andra orter 
inom landet. Rörligast i detta afseende är deremot befolkningen 
i Mälaredalen. Dock spela de korta afstånden här en rol, som 

möjligen verkar missledande å uppfattningen af omsättningens 
storlek. 

Afses derefter utflyttningen till grannlänen, träda åter 
Mälarelänen i förgrunden, åtminstone om hufvudstaden Stock
holm inräknas i deras grannskap. I jemnhöjd med dessa finner 
man Elfsborgs och Kristianstads län, hvarutinnan förrader sig 
dessa läns stora bidrag till folkökningen i Göteborg, Malmö och 
Helsingborg ni. fl. städer i närheten. Mycket obetydlig är der
emot utflyttningen från Norrbottens län till dess (enda) grann
län (Vesterbottens), samt från Gotlands län till det här såsom 
grannlän räknade Kalmar län. 

Flyttningen till Stockholm visar en mycket vexlande inten
sitet i olika delar af landet. Främst komma här naturligtvis 
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. men derefter i 
första rummet Kalmar län, som till hufvudstaden aflåtit fulla G 
% af sin infödda befolkning — ett förhållande sorn stämmer godt 

Tab. T. Födde eller boende i egna länet, grannlänen, Stockholm och annanstädes, år 1890. De i länen födde och länens folk
mängd i tiotusendelar af rikets folkmängd, åren 1860—1890. 

') Räkaas Stockholms stad såsom »grannlän» for de närmast liggande länen (Stockholms, Uppsala och Södermanlands), blifva talen i kol. 3 : för Stockholms län 
1,277, för Uppsala län 1,373 och for Södermanlands 1,053, samt i kol. 7: Stockholms län 2,089, Uppsala 1,968, Södermanlands 1,856. Talen för hela riket blifva dä 
följande: Af 10,000 i riket boende voro födde i samma län der de bodde 8,598, i något af grannlänen 764, samt å andra orter 638; af 10,000 i riket födde och qvar-
varande bodde 8,659 i födelselänet, 770 i grannlänen och 571 a annan ort inom riket. 

Anm. Såsom »grannlän» äro räknade, till Stockholms stad: Stockholms, Uppsala och Södermanlands läo; till Uppsala län: Stockholms, Södermanlands, Vest
manlands och Gefleborgs län, o. s. v., så att län på ömse sidor om de stora sjöarna betraktas såsom grannlän. Hum härvid räknats framgår för öfrigt lätt vid en 
jemförelse med tab. S. — Med å en ort »boende» afses här naturligtvis den å orten kyrkoskrifua befolkningen. - Uppgifterna angående befolkningens födelseorter i 
Göteborg år 1860 äro mycket ofullständiga. 
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med den i Stockholm ganska mycket uppmärksammade till- j 
strömningen från detta län, hvilken säges innesluta jemväl ät- i 
skilliga mindre goda element. Närmast nu nämnda län följa 
Östergötlands, Gotlands och Vestmanlands, som aflemnat vid 
pass 5 % af sin befolkning till hufvudstaden. Mycket ringa äter I 
är flyttningen till Stockholm från Skåne, Halland, Göteborgs i 
och Bohus och Elfsborgs län samt Norrland; dock visar sig vid j 
en blick å tab. S, att i förhällande till den i allmänhet ringa 
flyttningen från Norrlandslänen antalet af dem som begifva sig 
till Stockholm alls icke är obetydande. 

Återstår att behandla den flyttning, sorn icke vänder sig till 
den närmaste grannbygden, utan uppsöker från hembygden mera \ 
ajiägsna trakter af fäderneslandet, oafsedt Stockholm. För om
fånget af denna folkrörelse inom olika län redovisas i kol. 9 af 
tab. T. Såsom det rörligaste elementet af rikets befolkning 
framträda här stockholmarne, af hvilka nära 12 % befunnits 
boende å orter, som icke kunna räknas till hufvudstadens om
nejd. Men närmast stockholmarne följa vermländingarne, hvilkas 
förekomst i snart sagdt alla delar af landet också är välbekant. 
Mer än 9 % af Vermlands infödingar hafva företagit den något j 
mera långväga flyttning, som här afses. Äfven skaraborgarne j 
äro numera ganska vidt kringspridda, till stor del kanske genom i 
jernvägsbyggnaderna i olika delar af landet, vid hvilka en mängd ! 
af infödingar från Skaraborgs län sökt sig arbete. Mindre än | 
andra hågade för längre flyttningar inom landet äro deremot j 
norrländingarne samt befolkningen i Kristianstads län, hvilken 
senare har rikliga arbetstillfällen i sitt närmaste grannskap, i det 
folkrika grannlänet. i 

I fråga om alla dylika jemförelser som de här gjorda, må ! 
dock till sist erinras, att arten af sjelfva fördelningen af riket i 
län, länens omfång och belägenhet m. m., spelar en mycket stor 
rol, till följd hvaraf här gjorda slutsatser alltid hafva endast ett 
relativt värde. ! 

Af samtliga inom riket födda och härstädes qvarboende per- ! 
söner, eller 4,751,155 (enligt tab. R), hade 4,113,995 sitt lagliga j 
hemvist inom det län, der de voro födda, men 637,160 hade j 
tagit sin bostad inom annat län, nemligen 322,659 inom något 
af grannlänen till födelselänet, 171,809 inom frän hembygden 
mera aflägsna orter (oafsedt Stockholm) samt 142,692 inom 
staden Stockholm. Räknas Stockholms stad såsom grannlän i • 
förhällande till de närbelägna länen (Stockholms, Uppsala och ; 
Södermanlands), blir fördelningen sådan, att 354,685 flyttat till 

^ - i 
grannlänen och 282,475 till aflägsnare orter. Af hvarje 1,(XX.)-1 al 
i riket qvarlefvande bodde således 866 i födelselänet, hvaremot 
de öfriga 134 utflyttat till annan ort inom riket. Undersöker : 
man förhållandet särskildt för landsbygden och för städerna, 
visar sig att af 1,000 på landsbygden födde hade 123 utbytt 
hemlänet mot annat län, medan af 1,000 i städerna födde det
samma var fallet med ej mindre än 216. — Af männen hade 
133 bland 1,000 flyttat till annat län, men bland qvinnorna i 
135 bland 1,(KK). j 

Af 4,192,716 vid folkräkningen befintliga personer, som : 
födts å landsbygden, hade 194,299 flyttat till det läns städer, i j 
hvilket de födts, 294,010 till annat lans landsbygd och 222,226 
till annat läns städer, hvadan således 3,482,181 personer lefde \ 
qvar inom länet å landsbygden. I städerna voro födda 558,439, j 
af hvilka 46,182 hade flyttat till samma läns landsbygd, 46,956 i 
till annat läns landsbygd och 73,968 till annat läns städer, j 

Af de å landsbygden födde bodde således 901 %o fortfarande 
qvar å landsbygden, ehuru bland dem 70 %o flyttat till annat 
län, och af de i städerna födde bodde fortfarande 833 0/O0 i stad, 
ehuru bland dem 132 "/„o inom annat län. Af de å landsbygden 
födde hade 99 0;0o flyttat till städerna, men af de i städerna 
födde 167 °/0o flyttat till landsbygden, ett förhållande sorn kan 
förefalla sällsamt, om man ej tillika erinrar sig den stora skil
naden i folkmängd, som gör att den mindre del af landsbygdens 
invånareantal, som städerna få mottaga, i sjelfva verket utgör 
en mycket större personal än den relativt stora anparten af 
städernas folkmängd, som går till landet. 

Till följd af omflyttningarna är den andel, som hvarje läns 
folkmängd bildar af hela rikets, icke densamma som dess in
födingar utgöra af rikssumman. Detta förhållande är, för de 
fyra senaste folkräkningarnas del, framlagdt i tab. T, kol. 10—21. 
Skilnaden mellan talen å ena sidan i kol. 10—13, å andra sidan 
i kol. 14—17 uttrycker hvad hvarje län vunnit eller förlorat 
genom flyttningarna, och äro beloppen häraf utförda i kol. 18— 
21. Vid alla fyra folkräkningarna befinnes Stockholms stad 
hafva vunnit från det öfriga landet, och detta i städse växande 
skala; vunnit vid alla fyra åren hade jemväl Stockholms, Hal
lands, Göteborgs och Bohus, Vestmanlands, Gefleborgs, Vester-
norrlands och Jemtlands län, samt vid de tre senaste folkräk
ningarna Malmöhus och vid de två senaste Uppsala och Norr
bottens län. Deremot visa Östergötlands, Gotlands, Blekinge 
och Kristianstads län vid 1860 års folkräkning ett +, sorn snart 
nog byttes mot ett mer eller mindre utprägladt —. Vid alla 
åren konstaterades förlust för Södermanlands län, de tre små
ländska länen, Elfsborgs, Skaraborgs, Vermlands, Örebro och Kop
parbergs län samt ändtligen äfven Vesterbottens, och för fler
talet af dessa län befinner sig förlusten i ständigt stigande. 

Angående den å utrikes ort födda befolkningen redogöres 
närmare under nästa afdelning. 

Rubriken okänd födelseort är i synnerhet talrik för Göte
borgs stad, der vid de nya kyrkoböckernas uppläggande år 1883 
möjlighet i en mängd fall icke förelåg att konstatera förhållan
det härutinnan. Äfven år 1860 voro uppgifterna för Göteborg 
i detta hänseende mindre tillfredsställande (jfr tab. R och T); vid 
1870 och 1880 årens folkräkningar lemnades uppgifterna af in-
vånarne sjelfva ocli företedde derför färre luckor. 

Af dessa i städerna födde voro således 391,333 äfven vid folk
räkningen stadsbor inom det län hvarest de födts. — I allt hade 
af de å landsbygden födde 416,525 flyttat till städerna, och af 
de i städerna födde 93,138 flyttat till landsbygden. 

Uttryckta i relativa tal visa sig dessa flyttningar hafva 
varit följande: 



Utrikes födde samt utländska undersåtar. XXXIII 

G) Utrikes födde samt utländska undersåtar. 
[Tab. 9]. 

Antalet utrikes födde, som år 1860 uppgifves till 7,980 
personer, hade tio år derefter eller år 1870 stigit till 12,015, år 
1880 till 18,582 och slutligen år 1890 till 24,548. Antalets 
fördelning på länen är redovisad redan i tab. 8 och den re
lativa freqvensen af utrikes födde i tab. S och T. Sverige är 
fortfarande ett af de land i Europa, der främlingarnes antal är 
lägst, hvilket väl delvis är att tillskrifva vårt lands aflägsna 
läge. Af någon, om än ringa betydelse i detta fall är också att 
vi i Sverige räkna den rättsliga folkmängden, icke den faktiska, 
hvilket gör att en mängd utländska resande på hotellen och 
utländska sjömän i hamnarna icke hos oss, såsom i flertalet 
andra länder, tagas med i beräkningen. 

Med hänsyn till födelseorten fördelade sig de utrikes födde 
vid de fyra senaste folkräkningarna på följande sätt: 

Tyskarne, som förr voro de talr ikaste främlingarna i vårt 
land, hafva alltså nu öfverflyglats af norrmän, danskar och 
finnar. En stor del af de utrikes födde är för öfrigt säkerligen 
af svensk härkomst, barn af svenska föräldrar som emigrerat. 
Särskildt torde detta vara fallet med flertalet af de 1,500, som 
uppgifvits vara födda i Nordamerika. 

Antalet inom de särskilda främmande länderna födde åren 
1880 och 1890 redovisas länsvis i tab. U. 

Af de 24,548 utrikes födde uppgifvas 4,fi57 vara utländska 
undersåtar, hvilket uppgifvits jemväl om 5,455 personer, som äro 
födda inom landet, hvadan hela antalet främmande undersåtar, 
som äro i svensk församling kyrkoskrifne, skulle uppgå till 
något mer än 10,000. Kännedomen om de främmande under-
såtlighetsförhållandena är dock mycket bristfällig, och antalet 
hithörande är troligen åtskilligt större än som uppgifvits — 
alldeles oafsedt at t i en mängd fall frågan om till hvilken 
nation en person i sjelfva verket är a t t räkna, torde vara 
mycket svår a t t rättsligen afgöra. Närmare detaljer om de 
utländska undersåtarna, såväl de i Sverige som i andra län
der födde, meddelas i tab. 9. Angående under årtiondet 1881 
—90 i Sverige naturalisera.de främlingar redovisas i Första af-

Tab. U. Utrikes födde, länsvis, åren 1880 och 1890. 

http://naturalisera.de
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delningen af 1890 års Befolkningsstatistik, Bihanget, tab. XXVIII. 
och uppgick hela antalet till 956, mot 945 under närmast före
gående årtionde. I dessa tal ingår dock icke antalet medföljande 
hustrur och barn, hvarom inga uppgifter föreligga. 

I sammanhang med här behandlade frågor gjordes i redo
görelsen för 1880 års folkräkning en uppskattning jemväl an
gående antalet i utlandet vistande svenskar. Kännedomen härom 
är egentligen beroende å den kunskap man kan vinna om an
talet personer af svensk härstamning i Nordamerikas Förenta 
Stater ocli i Finland äfvensom, i mindre grad, i Norge, Dan
mark och Tyskland; i alla öfriga länder är svenskarnes antal 
så ringa, att det vid en ungefärlig uppskattning nästan kan 
lemnas derhän. Beträffande den svenska befolkningen i Fin
land uppskattades densamma år 1890 till omkring 325,000 
personer, och samma år funnos ej fullt 34,000 svenskfödda per
soner i Danmark, omkring 38,000 i Norge samt 12,000 i Tyska 
riket. I rundt tal funnos alltså år 1890 i dessa våra närmaste 
grannländer något öfver 400,000 svenskar; för Europas samtliga 
öfriga länder tillsammans kan antalet näppeligen anslås till ett 
tiotusental. Hvad angår svenskarne i Amerika äro dessa i en 
uppsats i Statistisk Tidskrift, häftet 100, beräknade för år 1890 
till omkring 770,000; tillläggas dessa till nyss angifna summa 
för Europa, vinnes ett antal af ej fullt 1,200,000, som alltså 
skulle beteckna den svenska racens utbredning i Europa och 
Amerika; härtill komina ytterligare några tusental i öfriga 
verldsdelar. Tillsammans med 4,750,000 svenskar i hemlandet 
gör detta en totalsumma af 5,950,000, eller i rundt tal 6 
millioner, hvilken folkmängd i närvarande ögonblick (slutet af 
1894) kan anslås till vid pass 6,300,000 menniskor. Så stort 
skulle alltså antalet vara af dem, för hvilka det svenska språket 
är en gemensam egendom. För en stor del af svenskarne i 
Amerika är det dock endast en tidsfråga, när äfven detta före
ningsband med det gamla hemlandet skall hafva brustit. 

a) Lapparne. Af de båda främmande nationaliteterna är 
lappbefolkningen otvifvelaktigt den minst betydande. Till följd 
af den städse fortgående rasblandningen samt det lappska språ
kets gradvis skeende undanträngande af det finska eller det 
svenska, äro tillförlitliga uppgifter om lapparnes antal i Sverige 
icke möjliga att erhålla. Svårigheterna ökas ytterligare deraf, 
att en del af lappbefolkningen under sitt nomadiserande lef
nadssätt vistas nästan lika mycket inom våra närmaste grann
land som inom det egna landet. Såvidt af folkräkningarna 
framgått, skulle lapparnas antal i Sverige vid nedanstående tid
punkter hafva utgjort: 

Af dessa siffror torde dock icke ens med full säkerhet kunna 
slutas, huruvida den lappska befolkningen i Sverige befinner sig 
i till- eller aftagande. Hvad särskildt angår siffran för år 1860 
förefaller denna af flere skäl mindre sannolik. 

Att en mängd lappar bortlägga sitt språk och äfven sitt 
nomadiserande lefnadssätt, vitsordas deremot från flere håll, och 
påskyndas härmed också sammansmältningen af den lappska racen 
med de omkringboende finnarne och svenskarne. 

Vid hvar och en af de fyra senaste folkräkningarna har 
det Uppgifna antalet lappar i Sverige på följande sätt fördelat 
sig på de olika länen: 

Ökningen, sedan 1860, faller alltså egentligen på Tärna 
kapell (under 1870-talet) och Stensele (under 1880-talet). 

I samtliga Vesterbottens läns församlingar bilda lapparne 
endast en minoritet. Proportionsvis talrikast äro lapparne i 
Tärna kapell, der de utgöra något mer än 36 % af hela befolk
ningen, samt i Sorsele, Vilhelmina och Mala, der de stiga till 

Anmärkas må, att Mala församling, med 158 lappar år 
1860, sagda år ännu tillhörde Norrbottens län, och att inom 
nuvarande länsgränser lapparne alltså utgjorde: i Norrbottens 
län 4,933 och i Vesterbottens län 1,550. Angående talet för 
Jemtlands län år 1860, jfr här nedan. 

Beträffande lapparne inom Norrbottens län egnas en närmare 
undersökning åt deras antal inom olika socknar i samband med 
behandlingen af Norrbottens finska befolkning. 

I Vesterbottens län synes lapparnes antal i det hela befinna 
sig i en, om ock långsam, tillväxt. Med fördelning efter sock
nar har resultatet vid de fyra senaste folkräkningarna utfallit 
på följande sätt: 

Il) Lappar ocli finnar samt zigenare. 
[Tab. 10]. 

De två stammar af främmande ursprung, som jemte den 
svenska lefva i de nordligaste delarne af vårt land, nemligen 
lappar och finnar, representerade enligt 1890 års folkräkning 
tillsammans en folkmängd af 26,351 personer, motsvarande 0-55 
% af Sveriges hela invånareantal. Om än således vårt folk 
i det hela åtnjuter förmånen af en sällsynt homogenitet, blir 
dock förhållandet ett annat, om man afser Norrbottens län ensamt, 
af hvars befolkning de icke svenska elementen utgöra en mycket 
beaktansvärd kontingent, eller enligt 1890 års folkräkning ända 
till öfver 20 %. 

I det följande skall först lapp- och finnbefolkningens tal
rikhet i det hela och i länen utom Norrbottens i korthet be
handlas, hvarefter en något närmare undersökning skall egnas 
den under senare år ganska mycket uppmärksammade och i sig 
sjelf vigtiga frågan angående nationaliteterna i Norrbottens län. 
Under en särskild afdelning skall slutligen redogöras för de båda 
främmande folkstammarnas fördelning efter kön, ålder och 
civilstånd, angående hvilket ämne denna gång meddelas detal
jerade upplysningar. 
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resp. 16, 10 och 10 %. Återstoden af befolkningen i Vester
bottens länsförsamlingar utgöres nästan uteslutande af svenskar. 

Af lapparne i Jemtlands län är flertalet förenadt till fyra 
egna församlingar. Inom dessa församlingar samt inom länet 
i öfrigt utgjorde lapparnes antal: 

Befolkningen i Kopparbergs läns finnmarker, inom hvilka 
finska språket nu mera torde kunna anses vara utdödt, har alltså 
från och med år 1870 icke längre hänförts till Sveriges finska 
befolkning. Hvad angår de s. k. finnarne i Vermlaod lemnades 
vid 1880 års folkräkning endast från Hvitsands församling upp
gifter härom, till hvilken församling alltså hörde ofvan upp
tagna 155 personer. Till 1890 års folkräkning hafva visserligen 
uppgifter ingått från flere församlingar, men fråga har på samma 
gång uppstått, huruvida öfverhufvud tillräckliga skäl föreligga 
att längre räkna denna befolkning såsom tillhörande en främ
mande nationalitet. Af samma skäl som år 1870 gjordes gäl
lande med hänsyn till de s. k. finnmarkerna i Kopparbergs län, 
eller att befolkningen derstädes icke längre genom språk, utan 
endast genom vissa allt mer försvinnande seder och bruk i 
någon mån skiljer sig från den omkringboende befolkningen, 
har nu ansetts som borde de s. k. finnarne i vissa af Vermlands 
läns församlingar icke längre uppföras såsom en från rikets 
befolkning i öfrigt afskild folkstam. Antalet personer i dessa 
församlingar, hvilka vid senaste folkräkningen uppgåfvos såsom 
i mer eller mindre aflägsen grad vara af finsk härkomst, upp
gick till 2,236 personer (1,116 män och 1,120 qvinnor), af hvilka 
90 tillhörde Östmarks församling, 682 Nyskoga och 1,464 Södra 
Finnskoga. Angående befolkningen i Norra Finnskoga anser 
pastorsembetet möjligt, att äfven denna åtminstone till större 
delen ursprungligen tillhört den finska nationaliteten. 

Till hvilkendera racen befolkningen i Vermlands och Da
larnes finnmarker rätteligen bör räknas, är väl numera näppe
ligen af någon praktisk betydelse. 

B) Nationaliteterna i Norrbottens län. Frågan om nationali
tetsförhållandena i rikets nordligaste delar har under senare 
tider varit föremål för ganska mycket intresse, hvilket torde 
berättiga till en något utförligare framställning af detta ämne, 
med stod såväl af folkräkningsresultaten åren 1860—1890 sorn 
af de rikhaltiga upplysningar, hvilka meddelas i länsstyrelsens 
öfver Norrbottens län femårsberättelser. 

Enligt de till folkräkningarna inkomna uppgifterna skulle 
Norrbottens lans folkmängd hafva vid nedanstående tidpunkter 
varit på följande sätt fördelad efter nationalitet: 

Svenskar. Finnar. Lappar. Summa. 
År 1860 49,833 13,739 4,933 68,504 
• 1870 57,782 14,015 4,200 16,057 
» 1880 70,352 16,510 3,899 90,761 
> 1890 81,172 19,345 4,266 I04.7HS 

För vinnande af större jemförlighet äro i Ofvanstående tal 
Mala församling samt Norrbottens forna länsdelar af Sorsele 
och Norsjö jemväl för år 1860 frånräknade länets befolkning. 
Folkmängden i dessa afräknade orter år 1860 utgjorde 720 per
soner (af hvilka 562 svenskar och 158 lappar), med hvilket be
lopp alltså länets ofvan angifna folkmängd sagda år bör ökas. 

I % af hela folkmängden skulle de olika racerna hafva upp
tagit.• 

Svenskar. Finnar. Lappar. Summa. 
År 1860 72-74 % 2006 % 7'20 % 100 % 
» 1870 75-97 18-43 > 560 100 
» 1880 77-52 > 1819 i 4-29 » 100 » 
» 1890 77-47 » 18-46 • 407 > 100 » 

Af den detaljerade framställningen i det följande framgår 
dock, att ett par mindre korrektioner tydligen äro för de äldre 
folkräkningarna att göra, hvadan finnarnes antal år 1860 torde 
böra minskas med omkring 250 personer, men deremot år 1870 
ökas med lika mycket och år 1880 med omkring 500 personer. 
Den väsentligaste förändring, som genom dessa korrektioner 
åstadkommes, är att tillväxten i finnarnes antal mellan åren 
1860 och 1870 höjes från det ofvan antydda ringa beloppet af 
endast 276 personer till det sannolikare beloppet af inemot 800. Hela antalet finnar skulle alltså i runda tal utgjort: vid 1860 års folkräkning 13,500, vid 1870 års 14,300, vid 1880 års 17,000 och vid 1890 års 19,345. Med afseende å sistnämnda tal bör åter erinras, att detsamma egentligen äfven torde böra höjas med några hundratal för att blifva fullt jemförligt med de föregående årens, enär vid de tidigare folkräkningarna klassifikationen synes vara gjord ensamt på grund af språket, medan år 1890 synbarligen en del finsktalande svenskar blifvit på grund af sin härkomst inräknade bland svenskarne. Den del af Norrbottens läns befolkning, för hvilken finska språket utgör det allmän-neligen begagnade, torde alltså kunna anses hafva under de trettio åren mellan 1860 och 1890 ökats från 13,500 till i rundt tal 20,000, eller med nära 50 %. Af ofvan meddelade data torde kunna antagas såsom sannolikt, att den finska befolkningens tillväxt mellan åren 1860 och 1870 verkligen var ganska svag, hvilket troligen finner sin förklaring deruti att detta årtiondes missväxter och nöd synes hafva i främsta rummet drabbat finnbygderna, hvarom för öfrigt jemväl finnbefolkningens åldersfördelning, enligt hvad här nedan visas, ännu i dag bär vittne. Mellan 1870 och 1890 har deremot den 

För vinnande af större jemförlighet äro i Ofvanstående tal 
Mala församling samt Norrbottens forna länsdelar af Sorsele 
och Norsjö jemväl för år 1860 frånräknade länets befolkning. 
Folkmängden i dessa afräknade orter år 1860 utgjorde 72(1 per
soner (af hvilka 562 svenskar och 158 lappar), med hvilket be
lopp alltså länets ofvan angifna folkmängd sagda år bör ökas. 

I % af hela folkmängden skulle de olika racerna hafva upp
tagit: 

B) Nationaliteterna i Norrbottens län. Frågan om nationali
tetsförhållandena i rikets nordligaste delar har under senare 
tider varit föremål för ganska mycket intresse, hvilket torde 
berättiga till en något utförligare framställning af detta ämne, 
ined stod såväl af folkräkningsresultaten åren 1860—1890 sorn 
af de rikhaltiga upplysningar, hvilka meddelas i länsstyrelsens 
öfver Norrbottens län femårsberättelser. 

Enligt de till folkräkningarna inkomna uppgifterna skulle 
Norrbottens lans folkmängd hafva vid nedanstående tidpunkter 
varit på följande sätt fördelad efter nationalitet: 

Talet 549 för lappförsamlingarne år 1860 innefattar 
emellertid endast trenne af dem, enär för Undersåkers lappför
samling uppgifter lemnats först från och med år 1870. Med stöd 
af uppgifterna för sistnämnda och följande år, torde lapparne i 
denna församling år 1860 kunna anslås till ungefär 180, och 
skulle alltså hela antalet lappar sagda år i Jemtlands län i 
sjelfva verket uppgått till 781, eller i rundt tal inemot 800. 

För lappbefolkningens fördelning efter kön, ålder och civil
stånd redogöres under en särskild afdelning i det följande. 

b) Finnarne. Hela antalet finnar i Sverige äfvensom deras 
fördelning på län har vid folkräkningarna från och med år 1860 
uppgifvits på följande sätt: 
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finska nationaliteten vuxit mycket starkt och i det hela sett sin 
andel af länets folkmängd något ökad eller (enligt de korrige
rade siffrorna) från 18·8% till 19·1 %. 

Att tillväxten icke är större än så beror emellertid i främsta 
rummet derpå, att inom Torneådalen, der hufvudmassan af fin-
narne är bosatt, folkökningen i det hela varit betydligt under
lägsen den, som förekommer i öfriga delar af Norrbottens län. 
Att sålunda folkökningen i de rena svenskbygderna är större 
än i de s. k. rena finnbygderna hindrar dock icke att på de 
gränsmarker, der de båda folken mötas, finska språket allt 
hittills, genom en följd af omständigheter, visat sig vinna terräng 
gent emot det svenska. 

Den finska befolkningens synliga tillväxt i Sveriges nord
ligaste delar är nemligen icke beroende ensamt å det egna öf-
verskottet af födde öfver döde eller k inflyttning från Finland, 
utan den framkallas till en del äfven deraf att lappar ocli 
svenskar å Bere orter öfvergå till begagnande af rinnarnes tungo
mål. Då detta förhållande delvis Ur beroende af lokala or
saker, torde för vinnande af större öfverskådlighet vara lämp
ligt att skärskåda förhållandena inom hvar och en för sig af 
Norrbottens läns olika delar. 

För detta ändamål meddelas i tab. V en öfversigt af be
folkningens sammansättning, i här omhandlade hänseende, inom 
hvarje socken af länet, sådan denna sammansättning framgått 
af de till folkräkningarna lemnade uppgifterna för åren 18(50, 

1870, 1880 och 1890. Anmärkas må att i denna tabell, liksom 
ock annars i denna framställning, under benämningen »svenskar» 
inbegripits hela den befolkning, som icke är lappsk eller finsk, 
och således äfven det lilla fätalet här befintliga representanter 
af ännu andra nationer. 

För lättare öfversigt» skull böra dock talen i tab. V sam
manslås för något större områden, med mera likartad samman
sättning af befolkningen. Under erinran att Norrbottens län 
naturligen sönderfaller i tvenne hufvuddelar, kustlandet och 
lappmarkerna, de senare fördelande sig i Torneå, Luleå och 
Piteå lappmarker, samt att de fyra fögderierna i länet, Torneå, 
Kalix, Luleå och Piteå, omfatta hvar sin del såväl af kustlandet 
sorn af lappmarkerna, torde Norrbottens län från här ifråga
varande synpunkt lämpligen kunna fördelas i följande fem 
större områden, med den omfattning som här närmast an-
gifves: 

1) Torneå fögderis kustland, eller Neder-Torneå, Karl 
Gustafs, Öfver-Torneå, Korpilombolo, Hietaniemi, Pajala och 
Tärendö församlingar och kapell, äfvensom Haparanda stad; 

2) Torneå fögderis lappmarker (Torneå lappmark), eller 
Juekasjärvi och Enontekis församlingar; 

3) Gellivare församling i Luleå lappmark (af Kalix fögderi); 
4) Återstoden af lånets lappmarker, eller Jockmock och 

Qvickjock af Luleå lappmark äfvensom Arjepluog och Arvidsjaur 
utgörande Piteå lappmark; samt slutligen 

Tab. V. Folkmängdens fördelning efter nationalitet i Norrbottens län, åren 1860—1890. 

') Med Xorpilombolo. — l) ¥ör erhållande af Norrbottens läns hela folkmängd är 1860 höra tilläggas 720 personer, ntgörande folkmängden uti å% till länet 
hörande Mala församling samt delar af Norsjö och Sorsele, hvilka ntimera räknas till Vesterbottens län. 
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5) Återstoden af länets kustland, eller de till Piteå, Luleå 
och Kalix fögderier hörande delarne af kustlandet, omfattande 
Piteå landsförsamling, Elfsby, Neder- och Öfver-Luleä, Edefors, 
Råneå, Neder- och Öfver-Kalix, — samt städerna Luleå och 
Piteå. 

För hvar och en af dessa landsdelar äro areal och folk
mängd samt befolkningens sammansättning med hänsyn till na
tionaliteten, vid 1890 års folkräkning, följande: 

•) I länets hela areal ingå 1,473 D-kui, hvarmed arealen för länet öfver
stiger de kända sockenarealerna; jfr Andra afd. af 1890 års Befolkningsstatistik, 
sid. 91, not 12. 

Den sist upptagna landsdelen, omfattande visserligen endast 
15 % af länets areal men deremot 67 % af dess folkmängd, är 
alltså en rent svensk bygd, hvaremot språk- och racehlandningen 
gör sig gällande inom de öfriga fyra delarna, som tillsammans 
omfatta en areal af omkring 90,000 o-kin. men med en folk
mängd af ej fullt 35,000 personer. 

Med afseende å förhållandena inom hvarje särskild länsdel 
må för öfrigt anföras följande, väsentligen enligt länsstyrelsernas 
femårsberättelser samt de upplysningar, som framgått vid folk
räkningarna. 

1) Torneå fögderis kustland, omfattande en areal af ej fullt 
12,000 D-km. och bebodt för närvarande af inemot 18,000 
menniskor, är enligt flere historieskrifvares åsigt (bland dem Geijer) 
ursprungligen befolkadt från svenskbygderna i söder, enligt andras 
åsigter från Finland, men derom äro åtminstone alla ense, att 
under flere århundranden hit försiggått en ständig inflyttning af 
svenskar, hvarom befolkningens racekännemärken också allt fram
gent omisskänneligt bära vittne. Den fullständiga sammansmält
ning, sorn mångenstädes egt rum mellan de olika nationaliteterna, 
gör det svårt, att ej säga omöjligt, att här konstatera hvardera 
racens numeriska styrka. Enligt uppgifterna till folkräkningarna 
skulle emellertid i dessa socknar funnits och finnas följande 
antal svenskar, finnar och lappar. 

Denna fördelning, sorn torde nästan helt och hållet vara 
gjord med hänsyn till språk, icke till nationalitet, gifver na
turligtvis tran sistnämnda synpunkt ett alldeles tor Iligt antal 
svenskar, då ju, såsom nyss antyddes, fråga är huruvida ej 
befolkningen till härkomsten ursprungligen är till största delen 
svensk. Hvad som är visst är emellertid, att med hänsyn till 
språket fördelningen verkligen är af den för svenskarne ogyn-
samma natur, hvarom Ofvanstående tal bära vittne. Skild frän 
de närmaste svenskbygderna genom en nästan väglös, oländig, 
flere mil bred skogstrakt, fyld af sumpmarker, men från den jem
förelsevis tätt befolkade finska gränsbygden endast genom en flod, 
har Torneådalen blifvit fullständigt förtinskad, och till och med 
de betydande svenska kolonier, som under loppet af mer än två 
sekel härstädes bildats af svenska bergverksarbetare, hafva spår
löst uppgått i den finska nationaliteten. 

Att denna förfinskning icke har sin grund i någon hos be
folkningen sjelf medveten sträfvan, ådagalägges nogsamt af läns
styrelsens berättelser. Tvärtom rådde redan för ett halft år
hundrade sedan och råder ännu hos den finska befolkningen en 
bestämd önskan att inhemta kännedom om det svenska språket. 
»Denna önskan har äfven», säger länsstyrelsen i sin berättelse 
för åren 1881—1885, »på sista tiden gifvit sig tillkänna i ut
talanden från en del af hithörande socknars invånare inför Eders 
Kungl. Majestäts Befallningshafvande om önskvärdheten af 
svensk språkundervisning i skolorna, för att åtminstone deras 
barn måtte komma i besittning af de fördelar, kännedomen om 
det svenska fäderneslandets språk för dem skulle medföra. Redan 
af ålder har det ock varit sed bland den förmögnare delen af 
denna befolkning att under ett eller annat år sända sina barn 
till svenska socknar för att gifva dem tillfälle att inhemta 
svenska språket. För samma ändamål tager ungdomen från 
Torneåbygden gerna tjenst i landets södra socknar mot ingen eller 
ringa lön, och dylika erbjudanden förekomma härstädes tidt och 
ofta.» Efter att vidare hafva erinrat om, hurusom befolkningen 
i Torneådalen är uppblandad genom en af gammalt pågående in
flyttning af svenskar, »hvilkas barn vanligen aldrig ens lärt sig 
att förstå sitt modersmål», fortsätter länsstyrelsen: »detta är 
endast en naturlig följd af bristen på svenska skolor, hvarigenom 
de svenska barnen antingen måste begagna undervisning med 
finskan till undervisningsspråk eller ock icke begagna någon folk
undervisning alls, hvilket åter, för den som icke har råd att 
bekosta särskild lärare, strider mot folkskolestadgan.» I hela 
Torneå fögderi »förrättas gudstjensten fortfarande på finska språ
ket, utom i Neder-Torneå kyrka, hvarest några gånger på året 
svensk gudstjenst hålles för invånarne i Haparanda stad, hvilken 
tillhör Neder-Torneå pastorat». I den svenska staden Haparanda, Siffran för svenskarne år 1880 förefaller dock osannolik. 

Vid en blick på tab. V visar sig ock att antalet svenskar i 

Karl Gustafs församling, till följd af ofullständiga uppgifter om 
finnarne, ar 1880 förmodligen är upptaget vid pass 500 personer 
för högt. Sättes för sagda ar, i brist på tillfredsställande upp
lysningar, procenten af svenskar uti Torneå fögderis kustland lika 
med aritmetiska mediet mellan talen för 1870 och 1890, blifver 
den procentiska fördelningen vid samtliga folkräkningarna föl
jande: 
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hvars befolkning för ett par årtionden sedan till tre fjerdedelar 
bestod af svenskar, hålles (eller hölls åtminstone för något år 
sedan) ingen gudstjenst på landets och majoritetens af befolk
ningen språk, utan all gudstjenst förrättas på finska. 

Hvarthän sådana förhållanden leda, framträder ganska klart 
af de tal, sorn tab. V meddelar rörande staden Haparanda. Vid 
1860 ars folkräkning angåfvos i denna stad endast 24 % af be
folkningen vara finnar, d. v. s. tala finska; vid 1870 års folk
räkning hade antalet stigit till 25 %, vid 1880 års till 32 % 
och slutligen år 1890 ända till 49 %. I detta ögonblick har 
finskan förmodligen redan hunnit få pluralitet i Sveriges nord
ligaste stad, på en ort, der svenskan ännu för en mansålder 
sedan talades af mer än 75 % af befolkningen. 

»Det enda sättet för afhjelpande af dessa betänkliga olä
genheter,» säger länsstyrelsen i sin berättelse för åren 1881—85, 
»är, enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes åsigt, dels 
upprättandet af svenska skolor i tillräckligt antal, ledde af skick
liga lärare, som tala båda språken, dels åvägabringandet af sak
nade landsvägskommunikationer med den svenska bygden.» 1 sin 
berättelse för åren 1886—90 anmärker länsstyrelsen, att »jemväl 
under denna period en alltmera allmän önskan hos den finsk
talande befolkningen gifvit sig tillkänna att låta barnen inhemta 
kännedom i svenska språket», och der sådan undervisning genom 
skolrådens försorg börjat i skolorna meddelas, har detta »flere-
städes skett med oväntadt godt resultat.» 

2) Torneå fögderis lappmarker (Torneå lappmark), eller 
Juekasjärvi» och Enontekis församlingar, tillsammans omkring 
20,000 okm., med en folkmängd af mindre än 4,000 personer. 
Angående sammansättningen af denna vidt kringspridda befolk
ning uppgifves densamma vid folkräkningarna hafva utgjorts af: 

och finska språken, under det att hemmansegare och nybyggare 
vanligen tala endast finska, på hvilket språk religionsöfningarna 
hållas.» I berättelsen för åren 1876—80 säges, att »lapparne 
hålla på att utbyta lappskan mot finskan jemväl såsom talspråk 
i hemmen;» och i berättelsen för 1881—85, att »lapparne hålla 
på att förgäta sitt modersmål samt använda mer och mer fin
skan, som utbredt sig från Muonio gränsflod öfver Torneå, Gelli
vare och Luleå lappmarker intill Stora Lule elf och hotar att 
inom en snar framtid blifva det ensamt herskande talspråket 
inom hela denna vidsträckta del af länet.» 

Af de båda hithörande socknarna utgöra i Juekasjärvi fin-
name, eller rättare den finsktalande befolkningen, redan vid 
pass 70 %, men i Enontekis äro lapparne ännu i majoritet. 
Troligt är dock, i öfverensstämmelse med länsstyrelsens ofvan 
anförda utsagor, att en stor del af lapparne i Enontekis i sjelfva 
verket talar det finska språket. Att desamma icke desto mindre 
upptagits såsom lappar i husförhörslängderna, hvilka annars i 
regeln särskilja nationaliteterna efter språken, torde kunna för
klaras deraf att Enontekis lappar ännu till allra största delen 
äro nomader och alltså genom sitt lefnadssätt otvetydigt angifva 
sin verkliga härstamning. 

3) Gellivare socken, omfattande en areal af 17,000 nkm., 
eller mera än hela konungariket Sachsen, och inneslutande de 
verldsberöhida malmbergen, är för närvarande (år 1894) bebodd 
af något mer än 6,000 menniskor, hvilka med hänsyn till natio
nalitet och språk förete en större sammanblandning än någon 
annan del af vårt land. Enligt a ena sidan husförhörslängderna 
(kol. A i tabellen), å andra sidan mantalsskrifningarna (kol. B), 
skulle inom denna socken hvardera af de tre här representerade 
nationaliteterna vid nedanstående tidpunkter uppnått den numerär, 
som framgår af följande tabell: 

Hvad som. här genast faller i ögonen är den stora differen
sen de båda olika källorna emellan med afseende å antalet 
svenskar år 1890. Förklaringen härtill torde ligga deruti, att 
medan språkskilnaden annars i regeln varit den afgörande, 
pastorserabetet i Gellivare vid 1890 års folkräkning sökt fördela 
befolkningen efter härstamningen, detta i enlighet med en af 
Statistiska Centralbyrån i dess cirkulär angående folkräkningen 
uttalad önskan, hvilken visserligen gälde samtliga församlingar 
med blandad nationalitet men burit märkbar frukt endast i 
Gellivare. Att så skett endast i sistnämnda socken, torde vara 
beroende dera att i denna socken en stor del af den svenska 
inflyttningen ännu är af nytt datum, hvadan spåren af härkom
sten ännu icke hunnit helt och hållet utplånas. 

Antalet svenskar år 1870 är dock synbarligen oriktigt, och af 
tab. V synes att felet är beroende å uppgifterna från Enontekis. 
Sättes svenskarnes procenttal för sagda år lika med aritmetiska 
mediet mellan talen för åren 1860 och 1880 (och lägges diffe
rensen till den finska nationaliteten), blifver befolkningens pro
centiska sammansättning följande: 

I denna vidsträckta landsända, omfattande nästan en tju-
gondel af hela vårt land, hvars öfversta del densamma utgtir, 
räknas således blott en invånare bland femtio såsom svensk. 
Hum härmed verkligen förhåller sig, i fråga om härstamningen, 
kan icke afgöras. Säkert är dock, såsom länsstyrelsen anmär
ker, att också hit, på den tid grufrörelsen här uppe pågick, en 
betydande inflyttning skett af svenska bergverksarbetare, »hvilka 
spårlöst hafva uppgått i den finska nationaliteten.» Angående 
de nuvarande språkförhållandena meddelar länsstyrelsen i sin 
berättelse för åren 1861—65, att »lapparne tala både lappska 
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Med sagda undantag torde fördelningen i Ofvanstående tabell 
i regeln vara gjord med hänsyn till språket — dock med ännu 
en afvikelse, hvilken omnämnes i det följande. 

Svenskarne i Gellivare hafva ursprungligen företrädesvis 
återfunnits i socknens sydöstra och södra delar samt å Gellivare 
kyrkoplats, finnarne åter i norra och nordöstra delarna af för
samlingen, efter Angeså och Lina elfdalar samt nedanför kyrko
platsen. Flertalet af den bofasta befolkningen i Råneå elfdal 
utgjordes i äldre tider af skogslappar, hvilka till en del ännu, 
ehuru bofaste, idka renskötsel tillika med jordbruk. Äfven be
folkningen vester-, öster- och norrut från Gellivare kyrkoplats 
består af lappar, som likaledes under de senare årtiondena öfver-
gått från nomader till bofaste. Här och hvar kringströfva 
nomadlappar, hvilkas antal dock för hvarje år synbarligen för
minskas. 

Angående sjoraWörhållandena i Gellivare yttrar länsstyrel
sen i sin berättelse för åren 1871—75, att »flertalet af den bo
fasta befolkningen talar finska, och äfven många (nomad-)lappar 
kunna uttrycka sig på detta språk.» De längst mot norr flyt
tande lapparne talade endast lappska. »Finskan», tillägges ytter
ligare, »vinner högst märkbart mark både på svenskan och lapp
skan och torde, i händelse dess framsteg kominer att fortfara, 
om några år blifva hela befolkningens språk.» 

1 berättelsen för åren 1870—80 yttras: »För ett eller annat 
tiotal år sedan talade innebyggarne i Råneådalen allmänt lapp
ska och kunde icke fullt meddela sig på något annat språk, 
men numera har finska språket der vunnit mark, så att, om det 
ock ännu ej är talspråk i hemmen, den tid dock ej torde vara 
aflägsen, då detta fullt skall varda förhållandet. Så är äfven 
i kanske ännu högre grad förhållandet med de lappar, som blif
vit bofaste på andra trakter inom församlingen. Nomadlapparne 
stå ännu emot, men följa nog snart efter.» 

Det är emellertid, såsom ofvan sagts, icke endast det lappska 
språket, som i Gellivare får vika för det finska, utan detsamma 
är i hög grad fallet jemväl med det svenska. »Den enda möjlig
heten», säger länsstyrelsen i nyss åberopade femårsberättelse, »att 
motarbeta detta öfverflyglingsbegär hos finskan, torde vara att taga 
vara på och utveckla det ännu rätt betydliga svenska elementet 
uti socknen, genom inrättande af skolor, der svenska skall läras 
och läsas, på det att den svenska befolkningen derstädes må 
erhålla undervisning på sitt modersmål, samt att tillse att ej de 
inom socknen, som i främsta rummet skola hålla vård om det 
uppväxande slägtets undervisning, genom reaktionära åtgärder 
motverka i stället för att befrämja den.» 

I femårsberättelsen för åren 1881—85 säges, att största 
delen af de bofasta lapparne öfvergå till begagnande af finskan, 
hvilken nästan alla redan förstå. 

Söker man med ledning af ofvan intagna tabell samt läns
styrelsens här meddelade upplysningar göra sig en allmän före
ställning om nationalitetsförhållandena i Gellivare, synas dessa 
kunna framställas ungefärligen på följande sätt. 

Till härkomsten svenskar synas vid 1890 års folkräkning 
åtminstone 1,500 personer af Gellivares befolkning hafva varit, 
men häraf hade vid pass en tredjedel redan öfvergått till att 
använda finskan såsom dagligt språk, och voro desse derför vid 
mantalsskrifningen uppgifne såsom finnar. Möjligt är för öfrigt 
att nu angifna tal endast äro minima. 

Lapparne uppgåfvos vid 1870 ars mantalsskrifning utgöra 
närmare 1,300. Antalet torde sedan dess icke hafva minskats, 
men det lappska språket synes numera näppeligen vidhållas ens 
af 500 personer. (Mantalsskrifningens uppgift om endast 319 
lappar i Gellivare afser, såsom af länsstyrelsen omnämnes, en
dast nomadlapparne, hvilkas antal alltså nu sammansmultit till 
nämnda ringa antal). 

Finnar slutligen till härkomsten funnos år 1890 i Gellivare 
högst 1,500 (möjligen åtskilligt färre); men det finska språket 
talades redan af omkring 3,000 personer. 

På detta sätt håller ett område af Vestergötlands stor
lek, beläget i Sveriges inre och omslutande naturliga rike
domar af omätligt värde, att inför den nu lefvande gene
rationens ögon denationaliseras och språkligt eröfras af ett 
främmande folk. 

4) Återstoden af länets lappmarker, eller södra delen af Luleå 
lappmark jemte Piteå lappmark. Hithörande (å sid. XXXVI 
uppräknade) socknar omfatta en sammanlagd areal af mer än 
40,000 nkm., med en folkmängd är 1890 af något öfver 9,000 
personer. Fördelningen efter nationalitet åren 1860—1890 har 
varit följande: 

Här är det finska elementet nästan icke alls representeradt, 
utan stå här mot hvarandra endast svenskar och lappar, af 
hvilka båda nationaliteter den sistnämnda synbarligen är på väg 
att öfverflyglas. 

Angående språkförhållandena inom detta område må efter 
länsstyrelsernas femårsberättelser anföras följande. 

I Jockmock talade för ett par årtionden sedan den bofasta 
befolkningen i allmänhet både svenska och lappska, men numera 
är lappskan på väg att utträngas af svenskan äfven såsom hvar-
dagsspråk i hemmen. Bland nomadlapparne var kunskapen i 
svenskan för ett par decennier sedan mycket sällsynt, men har 
under senare år vunnit märkbar utbredning äfven bland desse. 
Af nära 600 lappar i Jockmock och Qvickjock år 1890 voro, 
enligt länsstyrelsens uppgift, endast 254 nomader, hvilkas antal 
för öfrigt för hvarje år aftager. Uti några byar af Jockmock, 
som gränsa till Gellivare, har finskan vunnit icke ringa insteg. 
— I Arvidsjaur talas och förstås svenska språket nu mera van
ligen af hela den bofasta befolkningen, äfven den sorn är af 
lappsk härkomst, och bland nomaderna (till antalet något mindre 
än 200) vinner svenskan mer och mer utbredning. — I Arjepluog 
äro förhållandena ungefär desamma som i Arvidsjaur, men 
nomaderna äro något talrikare i Arjepluog (öfver 300), och ett 
par stammar af dem tala i allmänhet ännu endast lappska. 

5) Återstoden af länets kustland, eller hela kustlandet utom 
den till Torneå fögderi hörande delen, omfattar 16,000 a km. 
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med mer än 70,000 inv., eller två tredjedelar af länets folk
mängd, och utgör ännu en nästan rent svensk bygd. Enligt 
folkräkningarna voro siffrorna för de olika nationaliteterna 
följande: 

Svenskar. Finnar. Lappar. Summa. 
År 1860 44,056 299 429 44,784 

1870 50,407 41 263 50,711 
. 1880 60,999 100 217 61,316 

1890 69,711 367 264 70,342 

Finnarnes antal år 1860 är dock otvifvelaktigt för högt 
uppgifvet inom Ofver-Kalix församling (jfr tab. V). Sättes an
talet finnar i hela den här ifrågavarande bygden år 1860 lika 
med förhållandet år 1870, blifva procenttalen: 

Svenskar. Finnar. Lappar. [Samma. 
År 1860 -. 98-9 % 0 1 % 1 0 % 100 % 
• 1870 99-4 » O-l . 0 5 •> 100 » 
» 1880 99-4 > 0-2 r 0-4 > 100 > 
a 1890 99-1 . 0 5 » 0-4 -. 100 » 

Äfven här visar sig alltså någon ökning för det finska ele
mentet, och länsstyrelsen meddelar jemväl i sin berättelse för 
åren 1881—85, att på gränsen mellan de svenska och de finsk
talande socknarna finska språket visar benägenhet att utbreda 
sig in på den svenska bygden. — För vidare detaljer torde få 
hänvisas till tab. V. 

Sedan under senare år den ogynsamma utvecklingen af 
språkförhållandena inom Sveriges nordligaste delar blifvit före
mål för en allt allmännare uppmärksamhet, är väl att hoppas 
att ändamålsenliga åtgärder skola vara i stånd att för framtiden 
förebygga, att den svenska befolkningen här uppe i språkligt och 
nationelt hänseende uppslukas af den finska. 

d) Lapp- och finnbefolkningens fördelning efter kön, ålder ocli 
civilstånd. I tab. 10 meddelas en öfversigt i detta ämne, med 
särskiljande efter femårsgrupper äfvensom de fem första ålders
åren hvar för sig. Med stöd häraf framläggas några relativa 
beräkningar i tab. X här nedan. 

Den finska befolkningen i Norrbottens län företer synbar
ligen med hänsyn till fördelningen efter kön och ålder föga olik
het mot svenskarne i samma landsdel. Att äfven bland finnarne 
åldersgruppen 15—50 år upptager endast 468 °/oo af hela folk
mängden, medan det normala talet utgör 500 °/on, ådagalägger 
tydligt att finnarne här icke rekryteras genom någon nämnvärd 
inflyttning från Finland. Antalet i Finland födde innebyggare 
i Norrbottens län har visserligen mellan åren 1880 och 1890 
ökats från 589 till 873 (jfr tab. U), men af Bih. till Första 
afd. af 1890 års Befolkningsstatistik, tab. XXIII, synes att en 
ungefärligen motsvarande utflyttning eger rum till Finland af 
norrbottningar. Äfven talen för äktenskapsfreqvensen bland fin
narne i Sverige vittna emot förevaron af någon nämnvärd inflyttning. A orter, der inflyttning försiggår, plägar nemligen äktenskapens antal vanligen vara ganska högt, men af tab. X synes, att bland Norrbottens finnar de giftes antal är ganska afgjordt lägre än hvad förhållandet är inom länets svenska befolkning. I sjelfva verket visa talen för befolkningens förändringar under årtiondet 1881—90 för hvar och en af ofvan särskilda fem större landsdelar inom Norrbottens län det resultat, som framgår af tabellen öfverst å första spalten af följande sida. 

Dessa tal bekräfta på ett afgörande sätt, att emigrationen 
från Torneådalen är större än immigrationen, och att således 
våra finska socknars befolkning ej gerna kan anses nu för tiden 
rekryteras från Finland. Både öfverskottet af födde Öfver af
lidne och än mer den verkliga folkökningen befinnas ock i 
Torneå fögderi vara lägre än de i öfriga bygderna. Allt detta 
sammanlagdt gifver en ytterligare bekräftelse deråt, att om 
den finsktalande befolkningen i Norrbottens län ökas lika hastigt 
som eller till och med hastigare än den svenska, så måste an
ledningen härtill vara att finna deri, att en mängd svenskar 
och lappar öfvergå till begagnande af finska språket. 

Befolkningen i de finsktalande socknarna framträder i tabel
len å nästa sida med jemförelsevis låg äktenskapsfreqvens men 
deremot höga födelse- och isynnerhet dödssiffror, hvilket tyder 

Tab. X . Folkmängdens fördelning efter kön, ålder och civil
stånd, i hela riket, i Vetter- och Norrbottens län samt 

bland Finnar och Lappar, år 1890. 

Finnarnes antal år 1860 är dock otvifvelaktigt för högt 
uppgifvet inom Ofver-Kalix församling (jfr tab. V). Sättes an
talet finnar i hela den här ifrågavarande bygden år 1860 lika 
med förhållandet år 1870, blifva procenttalen: 

med mer än 70,000 inv., eller två tredjedelar af länets folk
mängd, och utgör ännu en nästan rent svensk bygd. Enligt 
folkräkningarna voro siffrorna för de olika nationaliteterna 
följande: 
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Befolkningsrörelsen inom olika delar af Norrbottens län under 
åren 1881—1890. 

Medelfolkmängden under årtiondet kan anses ungefärligen hafva utgjort: i 
Torneå fögderis kustland 16,510, i Torneå lappmark 3,398, i Gellivare 3,725, 
i återstoden af länets lappmarker 7,965 och i återstoden af länets kustland 65,117 
personer; i hela Norrbottens län uppgick den till 96,715. 

på en svagare ekonomisk ståndpunkt än för den svenska befolk
ningen. Under sådana omständigheter synes som skulle den 
naturliga utvecklingsgången vara att den finska nationaliteten 
småningom gåfve vika för den svenska. Att motsatsen i sjelfva 
verket eger rum, måste alltså tillskrifvas särskilda förhållanden, 
som verka i strid med den naturliga och för landet fördelakti
gaste utvecklingen af tillståndet här uppe. 

Lappbefolkningen visar åtskilliga afvikelser från den sven
ska befolkningen inom landets nordligaste delar, hvaraf isynner
het framträder en mycket ringa äktenskapsfreqvens, särskildt 
inom de yngre åldrarna. Anmärkningsvärdt är att i längderna 
icke kunnat konstateras någon gift lappman i åldern under 20 
år, ehuru den svenska lagen undantagsvis för lapparne medgifver 
inträde i äktenskap vid tidigare ålder (17 år) än för befolknin
gen i öfrigt. 

Af ett visst intresse är följande förhållande, som af tab. 10 
framgår rörande finnarnes och lapparnes åldersfördelning. I de 
tal, som sagda tabell framlägger, kan man ännu tydligt urskilja 
hvilka delar af Norrbottens län, som under missväxtåren på 
1860-talet blefvo mer än andra hemsökta af nöden. Kullen af 
de under åren 1866—70 födde, hvilka nu hunnit åldern 20 
—25 år, företer nemligen ännn en exempellöst ringa numerär i 
jemförelse med öfriga åldrar. Medan sagda åldersgrupp i genom
snitt för Sverige plägar upptaga 84-4 °/m af folkmängden, upp
gick den år 1890 till endast 72-9 °/oo och särskildt i Norrbottens 
län, som dock icke aflemnat någon nämnvärd utvandring, till 
74-0 %o> men bland rikets lappar endast till 67'0 %o och bland 
finnarne endast till 63·7. Detta visar att nöden under sagda år 
måste drabbat finn- och lappbygderna ännu hårdare än hvad 
förhållandet var i svenskbygderna. 

e) Om zlg-enarnes verkliga antal i vårt land har man denna 
gång ännn mindre än förr lyckats vinna någon fullständig kun
skap. Enligt hvad af tab. 10 framgår, äro såsom zigenare i 
husförhörslängderna antecknade allenast 53 personer. 

Befolhningutatittih för år 1890. III. 

1) Folkmängdens fördelning efter yrken. 
[Tab. 11 och 12]. 

Beträffande det material, som legat till grund för den här 
meddelade yrkesfördelningen af Sveriges befolkning vid slutet af 
år 1890, nemligen utdragen ur samma års husförhörslängder för 
rikets alla församlingar, utom i Stockholm, hvarifrån förelegat 
uppgifter på grund af den i samband med mantalsskrifningen 
gjorda folkräkningen, torde Statistiska Centralbyrån få anmärka, 
att alla de olägenheter qvarstå, hvilka i berättelsen om 1870 års 
folkräkning (A. XII: 3) framhållits såsom oskiljaktiga från hus
förhörslängden i dess egenskap af yrkesregister, och hvilka en 
växande folkmängd samt en mångsidigare utveckling af närings-
lifvet snarare äro egnade att öka än minska. 

Särskildt kraftigt göra sig dessa olägenheter gällande med 
afseende å städerna, för hvilka husförhörslängderna i regeln äro 
ett för ifrågavarande ändamål synnerligen otillfredsställande 
material. Med undantag af en eller annan stad, bland hvilka 
af de större särskildt må framhållas Malmö, kan stadsbefolk
ningen här i regeln endast på ett mycket ofullkomligt sätt spe
cificeras, och särskildt beträffande de industriela yrkena måste 
flerestädes till och ined större delen af den hithörande perso
nalen sammanföras under den nästan intetsägande rubriken »ar
betare», utan möjlighet att angifva den grupp, inom hvilken syssel
sättningen faller. 

För landsbygdens del äro uppgifterna betydligt bättre och 
synas denna gång till och med i det hela något fullständigare 
än hvad förhållandet var vid förra folkräkningen. Till en del 
kan möjligen detta vara beroende dera att i Centralbyråns cirku
lär rörande 1890 års folkräkning särskildt framhölls önskvärd
heten af att så vidt möjligt specificerad yrkesuppgift lemnades, 
och att beteckningen »arbetare» eller »fabriksarbetare» utan vidare 
tillägg af arbetets vanliga slag icke borde användas. 

Delvis kanske till följd häraf, men delvis ock genom ett 
utsträckt användande af tillgängliga källor i öfrigt för bedömande 
af beskaffenheten af de å hvarje ort särskildt idkade näringar, 
har det denna gång lyckats att, för landsbygdens del, icke obe
tydligt minska numerären af den obestämda gruppen »utan upp
gifvet yrke eller bestämd anställning», hvilket förhållande är af 
en viss betydelse vid Jemförelsen för specifika yrken mellan resul
tatet af 1890 års folkräkning och den närmast föregående. Den 
ökning, som härvid kommer till synes, torde nemligen mången 
gång i främsta rummet vara beroende å ofvan anmärkta omstän
dighet och således till sitt innehåll vara mera skenbar än verk
lig. Så vanskliga än här förebragta beräkningar äro, torde dock 
med visshet kunna sägas, att näppeligen för någon enda yrkes
grupp antalet hithörande personer ännu blifvit för högt upptaget. 

Inom städernas befolkning har den nämnda obestämda grup
pens absoluta numerär icke kunnat nedbringas, men i förhållande 
till folkmängden i dess helhet har den äfven här i någon mån 
minskats, om än enskilda städer göra undantag. 

I länstabellen äro denna gång särskilda uppgifter i hvarje 
fall meddelade jemväl för städerna Malmö och Göteborg. 

Vid den kortfattade behandling, som här kan komma yrkes
räkningen till del, skola först lemnas några upplysningar an
gående använda yrkesgrupper, derefter rörande fördelningen inom 
hvarje yrke efter arbets- och familjeställning, och slutligen en 
öfversigt lemnas af de vigtigaste resultaten af räkningen. 

F 
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I. Yrkesgrupperna. 
I fråga om dessa sluter sig föreliggande redogörelse i allt 

väsentligt till den närmast föregående af år 1880. Den mest i 
ögonen fallande olikheten är att de förra Imfvudgrupperna IV, 
V och VI denna gång sammanförts till en enda, samt att un-
derafdelningarna under gamla grupp VII (nya grupp V) blifvit 
något annorlunda grupperade, hvilket allt dock nästan uteslu
tande är en ändring af blott formel natur. 

De hufvudgrupper, till hvilka vårt lands hela befolkning ur 
yrkessynpunkt hänförts, äro alltså följande fem: 

I. Jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske (sid. 93—98 
samt sid. 152); 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri (inräknadt såg
verksrörelse; sid. 99—126 samt sid. 152); 

III. Handel och samfärdsel (sid. 127—133 samt sid. 160); 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken, 

omfattande förra folkräkningens grupper kyrko-, stats- och 
kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar, undervisning, 
litterära och konstnärliga yrken äfvensom sjuk- och fattigvård 
(sid. 134—141 och sid. 160); samt 

V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning (sid. 
142—151 samt sid. 162). 

Med afseende å hvar och en af dessa hufvudgrupper samt 
till dem räknade underafdelningar torde få meddelas följande 
vägledande anmärkningar. 

a) Gruppen jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske 
är fördelad i tolf underafdelningar: jordegare; arrendatorer; för
män af alla slag samt kontorspersonal; nybyggare; jordtorpare; 
innehafvare af lägenheter och backstugor; stattorpare och dag
lönare; mejerister; trädgårdsmästare; fiskare; nomadlappar; samt 
diverse till föregående afdelningar ej hänförliga (såsom vallackare 
m. fl.). Bland jordegare och arrendatorer har skilnad vidare 
gjorts i afseende å större och mindre jordbruk, hvilket na
turligtvis kunnat ske endast mycket ungefärligt. Inom grupperna 
mindre jordegare, arrendatorer af allmogeklassen, nybyggare, jord
torpare, lägenhetsinnehafvare, stattorpare och daglönare, fiskare 
samt nomadlappar hafva hemmavarande vuxna barn (öfver femton 
år) och magar i hvarje fall särskildt upptagits och räknats såsom 
biträden. Inom grupperna forman och kontorspersonal har skilts 
mellan tre olika grader af anställning, och bland mejerister och 
trädgårdsmästare slutligen åtskilnad gjorts mellan hufvudpersoner 
och biträden. Till följd af allt detta har den första hufvudgruppen, 
eller jordbruket och dermed sammanhängande näringar, i tabellen 
för hela riket (tab. 12) kommit att fördelas i samman lagd t 26 
underafdelningar, för hvilka, för hvar och en särskildt, meddelas 
upplysning angående antalet yrkesutöfvare och tjenstehjon samt 
hustrur, barn och öfriga familjemedlemmar. I den tabell, som 
framställer förhållandena länsvis, eller tab. 11, kan antalet yrkes
utöfvare jemväl för flertalet af dessa 26 underafdelningar sär
skiljas, enär denna tabell i hvarje fall fördelar yrkesutöfvarne i 
»hufvudpersoner» och »biträden», men tjenstehjonen samt barn 
och öfriga familjemedlemmar äro sammanförda under de tolf 
större afdelningar, som nämnas här ofvan. 

Till arrendatorer äro räknade alla innehafvare af andras 
jord med brukningsrätt, men icke full åborätt, med undantag 
dock för boställsinnehafvare, hvilka upptagits under sina egent
liga yrken inom hufvudgruppen IV, samt torparne, hvilka upp
förts såsom en underafdelning för sig. Ordet »nybyggare», som 

äfven utgör benämningen å en egen afdelning, torde hafva ganska 
olika betydelse i olika delar af landet. Grupperna »innehafvare 
af lägenheter och backstugor» samt »stattorpare och daglönare» 
äro mycket obestämda, och bland de senare hafva inräknats alla 
jordbruksarbetare, som icke kunnat hänföras till tjenstehjon 
inom husbondens familj och ej heller till jordtorpare. 

För hela jordbruksgruppen är ett sammandrag lemnadt vid 
dess slut å sid 98 samt dessutom för hela riket å sid 152. 

b) Grufbrytning och tillverkningsindustri. Denna 
vidtomfattande grupp har fördelats i nio afdelningar, nemligen 
idkare af: 1) Sågverksrörelse; 2) Bergverks- och bruksrörelse; 
3) Metallförädlingsindustri; 4) Byggnads-, möbel- och dyl. in
dustri; 5) Näringsmedelstillverkning; 6) Väfnads- och bekläd
nadsindustri; 7) Kemisk-teknisk industri; 8) Industri för lit
teratur och konst; samt slutligen 9) Fabrikörer och fabriksar
betare med ej närmare angifvet! sysselsättning äfvensom in-
geniörer och kontorspersonal inom industriela yrken (hvarom 
dock se här nedan). 

De åtta första afdelningarna äro ytterligare fördelade i mindre 
yrkesgrupper, af hvilka länstabellen (tab. 11) särskiljer samman-
lagdt 56, och rikstabellen (tab. 12) ännu något flere, eller 75. I 
regeln är derjemte inom hvarje sådan grupp skilnad gjord mellan 
hufvudpersoner och biträden, hvadan rikstabellen redovisar för de 
industriela yrkena i ej mindre än 147 särskilda underafdelningar. 
Härtill kommer dessutom den omnämnda nionde afdelningen, med 
arbetsgifvare och arbetare af ej uppgifvet slag, äfvensom in
genjörer och kontorspersonal, de senare med fördelning efter huf-
vudafdelningarna inom industrien — med undantag af de till 
bergverks- och sågverksindustrierna hörande, hvilka upptagits 
under sagda afdelningar, samt s. k. civilingenjörer, hvilka äfven 
särskildt uppförts, under afd. för byggnadsindustrien. 

Svårigheterna för vinnande af ett tillförlitligt resultat äro 
i fråga om industrien större än med afseende på någon annan 
yrkesgrupp. Af sådana svårigheter må nämnas det ofta före
kommande ingripandet af råänmesindustrien i förädlingsindustrien, 
bolagsväsendet, som låter rörelsens egare försvinna bakom di
sponenten eller förvaltaren, föreningen på samma hand af fabriks-
och handtverksrörelse, förekomsten af en mängd obestämda 
yrkestitlar, som ej kunna hänföras till specielt yrke o. s. v. 

Grupperingen i och för sig erbjuder också många svårig
heter. Fasthållandet af en enda synpunkt, råämnets beskaffenhet 
eller någon annan, låter sig icke genomföras. För vinnande af 
en rimlig anordning måste hänsyn tagas till arbetets både ma
terial, medel och ändamål. En särskild svårighet erbjuda de 
fall, då en persons yrkesutbildning faller inom en annan yrkes
grupp än hans anställning, t. ex. för en snickare som är an-
stäld vid en mekanisk verkstad. I sådana fall har yrkesut
bildningen här fått vara den afgörande synpunkten. 

I jemförelse med 1880 års folkräkning hafva inom denna 
grupp mycket få och oväsentliga ändringar gjorts. Nämnas må, 
att manliga tjenstehjon hos handtverkare på landsbygden nu
mera i regeln räknats såsom biträden inom yrket, samt att 
brädgårdsarbetarne denna gång inräknats bland sågverkspersonalen, 
under det de år 1880 sammanfördes med bärare af olika slag 
(under gruppen Handel och samfärdsel). 

Ett sammandrag för hela gruppen grufbrytning och tillverk
ningsindustri meddelas länsvis å sid. 126 samt för hela riket a 
sid. 152. 
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c) Handel och samfärdsel. Inom denna hufvudgrupp 
särskiljas i länstabellen 13 olika yrkesgrupper, hvilka genom 
åtskilnad i vissa fall mellan hufvudpersoner och biträden ökas 
till 20. I rikstabellen är antalet underafdelningar ytterligare 
något ökadt, eller till 25. Af hithörande yrkesgrupper skulle 
afdelningarna för riksbanken, post och telegraf samt statens 
jernvägar och telefonväsende äfvensom lots- och fyrväsendet 
möjligen kunna i stället hänföras till följande hufvudgrupp, eller 
Allmän tjenst. Med hänsyn till att dessa verksamhetsområden 
delvis falla äfven inom fältet för den enskilda företagsam
heten ocli att gränsen mellan allmän eller privat tjenst icke 
skulle låta sig fullständigt uppdragas, hafva dock dessa grupper 
här, liksom vid föregående folkräkningar, förts under gruppen 
Handel och samfärdsel, ett förfarande, som berättigas äfven 
deraf, att i detta fall verksamhetens föremål torde vara af mera 
karakteriserande betydelse än den omständigheten, huruvida ar
betsgifvaren är staten eller en enskild person. 

Af detaljer må erinras om det redan omnämnda förhållandet 
att brädgårdsarbetarne flyttats från gruppen bärare af olika slag 
till gruppen sågverksarbetare, under hufvudgruppen Industri. 

Hela gruppen Handel och samfärdsel har sin afslutning i 
sammandraget å sid. 133, hvarjemte å sid. 160 meddelas ett 
sammandrag för hela riket. 

d) Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga 
yrken. De båda föregående folkräkningarnas hufvudgrupper 
Kyrko-, stats- ocli kommunalförvaltning samt landt- och sjö
försvar, Undervisning, litterära och konstnärliga yrken, samt 
Sjuk- ocli fattigvård hafva bibehållits såsom underafdelningar 
under den gemensamma hufvudgrupp, som nu för dem bildats 
med Ofvanstående rubrik. I öfrigt är ingen annan väsentlig 
förändring att omförmäla med afseende å hithörande yrkesgrup
per, än att personer, som uppgifvits vara på samma gäng jord
brukare och embetsman, i större utsträckning än förut uppförts 
under förstnämnda yrkestitel, hvilket torde berättigas deraf, att 
numerären af landets jordbrukande befolkning annars icke blefve 
fullständigt upptagen vid det enda tillfälle då densamma kan 
utrönas. Antalet af statens embets- och tjensteman åter fram
går bäst af häröfver upprättade matriklar, med hvilka folk
räkningen i alla fall icke skulle kunna tafla i fråga om full
ständighet. Någon större förändring i jemförelse med år 1880 
har visserligen icke genom omnämnda förhållande åstadkommits, 
men detsamma torde dock förklara t. ex. den mindre nedgång 
som möter uti antalet officerare. Det nu sagda gäller för öfrigt 
icke innehafvare af boställen, hvilka alltid upptagits under sitt 
embete eller tjenst. 

I länstabellen åtskiljas inom hufvudgruppen Allmän tjenst 
jemte litterära och konstnärliga yrken 16 olika yrkesgrupper, eller 
om åtskilnaden mellan hufvudpersoner och biträden derjemte iakt-
tages: 24. I rikstabellen är underafdelningarne» antal ännu 
något högre, eller 26. För gruppen i dess helhet meddelas ett 
sammandrag länsvis å sid. 141 samt för hela riket a sid. 162. 

é) Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
Denna grupp har varit föremål för en något mera omfattande 
förändring, hvilket delvis föranledts af de beslut, som fattades vid 
Nordiska Statistiska mötet år 1890 af cheferna för de tre nor
diska rikenas statistiska centralbyråer. En jemförelse med före
gående folkräkningar låter sig dock äfven här verkställas, utan 
större svårigheter. 

Hufvudgruppen i fråga är numera fördelad i trenne afdel
ningar, af hvilka den första omfattar Tjenstehjon och arbetare 
utan uppgifven anställning, den andra afdelningen F. d. yrkes-
utöfvare, kapitalister, pensionärer och dylike, samt den tredje 
Understödstagare o. d. Underafdelningama äro väsentligen de
samma som år 1880, med undantag af: 

att f. d. yrkesutöfvare nu delats i fyra grupper, en för 
hvar och en af de fyra hufvudgrupperna uti yrkesräkningen 
(jordbruk; industri; handel och samfärdsel; allmän tjenst m. m.); 
uti den sista af dessa fyra nya grupper af f. d. yrkesutöfvare 
ingår äfven de förra folkräkningarnas grupp f. d. embets- och 
tjensteman samt betjening; 

att f. d. tjenstehjon hafva utbrutits såsom en särskild 
grupp ur förra gruppen »tjenstehjon utan bestämd anställning.; 

att förra gruppen »öfrige utan uppgifvet yrke» fördelats 
i tvenne, af hvilka den första omfattar hithörande hvilka kunna 
anses vara af arbetsklassen, den andra åter öfriga hithörande; 
samt slutligen 

att för ^personer lefvande af pensioner och milda stiftelser 
(ej barnhem o. d.)» har bildats en ny grupp, och torde denna 
bestå af personer, sorn vid förra folkräkningen hänförts till olika 
afdelningar, dock inom den hufvudgrupp som här är i fråga. 

Anmärkas må slutligen att till den å vissa orter mycket 
talrika klassen Inhyseshjon hänförts endast sådana, för hvilka 
yrke icke uppgifvits, hvaremot inhyseshjon med kändt yrke upp
tagits under detta. Äfven Fångar hafva hänförts till visst yrke, 
om sådant för dem uppgifvits, dock icke lifstidsfångar. Fattig
hjon med uppgifvet yrke eller f. d. yrke hafva räknats såsom 
yrkesutöfvare eller f. d. sådana, och endast hithörande personer 
utan all yrkesbeteckning hafva upptagits under gruppen »fattig
hjon». Hela antalet fattige synes, med åtskilliga detaljuppgifter, 
af Bidrag till Sveriges Officiela Statistik, U) Kommunernas 
fattigvård och finanser. 

Då i fråga om de till denna hufvudgrupp hörande någon 
åtskilnad mellan »hufvudpersoner» och »biträden» icke föreligger, 
kunna grupperna i läns- och rikstabellen här blifva enahanda. 
Också innehåller hvardera tabellen en uppdelning af gruppen i 
18 klasser, hvilka återfinnas på ett ställe i rikstabellen, sid. 
162. Ett sammandrag för hela gruppen Utan uppgifvet yrke 
eller anställning förekommer för de särskilda länen å sid. 151. 

Utom förut näranda oegentligheter hos husförhörslängden 
såsom material för en yrkesstatistik kan till sist anföras ännu 
en, den nemligen att icke sällan en person är kyrkoskrifven pa 
annat ställe än der han har sin verksamhet. Detta måste, da 
inom ett visst område den derstädes kyrkoskrifna folkmängden 
alltid far hållas i sigte, i tabellen medföra åtskilliga rubbningar 
i de faktiska yrkesförhållandena, och detta såväl mellan lands
bygd och städer inom samma län sorn mellan länen sinsemellan. 
Sålunda kunna i ett län biträden, familjemedlemmar och tjenste
hjon finnas upptagna utan motsvarande hufvudperson o. s. v. 
Endast siffrorna for riket i dess helhet blifva häraf oberörda. 

II. Yrkes- och familjeställning. 

Efter ställningen inom yrket fördela sig yrkesutöfvarne helt 
naturligt uti hufvudpersoner och biträden. Att på grund af de 
i folkräkningsmaterialet lemnade uppgifterna genomföra sagda 
åtskilnad är dock ofta förenadt med stora svårigheter, någon 
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gång till och med alldeles ogörligt. Ofta nog kan för öfrigt vid 
denna fördelning hänsyn icke tagas till yrket i dess mest vid
sträckta omfattning, t. ex. jordbruket i dess helhet, utan endast 
till den specifika verksamhet inom detsamma, som under den 
särskilda yrkestiteln angifves. Härigenom kommer att såsom 
hufvudpersoner — i sin ställning eller för familjen — upptagas 
en mängd personer, som ur ren yrkessynpunkt äro att anse så
som biträden åt andra, t. ex. landtbruksinspektorer och bokhållare 
åt den verklige jordegaren. 

Beträffande familjemedlemmarne afskildes vid 1880 års 
tolkräkning för första gången en egen kolumn för hustrur (utan 
yrke), hvilket i viss mån medgifver en beräkning af procenttalet 
gifte yrkesutöfvare inom hvarje yrke. Vid en dylik beräkning 
bör dock erinras, dels att ett mindre antal hustrur icke tillhöra 
yrkesutöfvare utan tjenstehjon inom yrket, dels att hustrur, som 
sjelfva äro yrkesutöfvare, upptagits i den senare egenskapen och 
alltså saknas i kolumnen för hustrur. Hvad angår den om
ständigheten att en del hustrur tillhöra tjenstehjon, lemnas här-
öfver en tablå för de större yrkesgrupperna i en anm. sid. 151, 
och framgår häraf, att hela antalet hithörande hustrur endast 
uppgår till 224, hvilket antal ju är nästan försvinnande. Be
träffande åter det förhållandet att yrkesutöfvande hustrur icke 
upptagas i hnstrukolumnen, visar sig vid en jemförelse, att i 
sagda kolumn sam man lagd t förekomma 784,073 gifta qvinnor, 
medan hela antalet dylika inom folkmängden uppgår till 804,613; 
af hundra gifta qvinnor återfinnas här alltså i genomsnitt endast 
97 a 98. En stor del af denna differens torde dock utgöras af 
hustrur till män, som emigrerat eller afförts såsom obefintlige — 
hvilka hustrur derför fått upptagas såsom egna yrkesutöfvare, 
äfven om yrkesgruppen icke kunnat blifva någon annan än »utan 
uppgifvet yrke». Om också i öfrigt, såsom nog är fallet, mindre 
oemotsvarigheter ega rum mellan kol. för manliga yrkesutöfvare 
och kol. för hustrur utan yrke, så torde dock således i alla fall 
en jemförelse mellan dessa båda kolumner gifva en åtminstone 
närmelsevis riktig föreställning angående freqvensen af gifte inom 
särskilda yrken. 

Vid 1890 års folkräkning har ytterligare en uppdelning skett 
af familjemedlemmarna, i det nemligen bland dessa barn under 
15 år blifvit särskildt upptagna, med fördelning efter kön. 
Hela antalet sådana barn uppgår till 1,586,634, eller nära nog 
rikets hela befolkning under femton års ålder, hvilken utgör 
1,593,316. Den lilla återstoden skulle alltså utgöras af barn, 
som upptagits såsom yrkesutöfvare (delvis inom gruppen fattig
hjon) eller ock såsom tjenstehjon. Denna ringa afvikelse är icke 
tillräcklig att omintetgöra här meddelade siffrors användbarhet 
för beräkningen af barnens relativa talrikhet inom olika yrkes
grupper, hvilken beräkning alltså synes kunna med ungefärligen 
riktigt resultat göras. En omständighet, som härvid bör tagas i 
betraktande, är dock de utom äktenskapet födda barnen, till följd 
hvaraf hela barnantalet icke kan utan vidare sammanställas med 
antalet inom yrket Uppgifna hustrur. 

I tabellen öfver länen (tab. 11) äro, såsom förut omnämnts, 
hustrur, familjemedlemmar och tjenstehjon upptagna för yrket i 
dess helhet, utan åtskilnad alltså mellan dem som tillhöra huf
vudpersoner och dem som tillhöra biträden (eller tjenstehjon). 1 
denna tabell har af utrymmesskäl ej heller kunnat utföras den 
nyssnämnda fördelningen af familjemedlemmarne uti »barn» ocli 
»öfrige». Endast rikstabellen (tab. 12) innehåller alltså fullständiga 

detaljer i detta ämne. Familjemedlemmar tillhörande tjenstehjon 
redovisas i den förut omnämnda anm. sid. 151. 

Hvad slutligen angår tjenstehjonen, är redan i det föregående 
anmärkt, att manliga tjenstehjon hos handtverkare å landsbygden 
denna gång blifvit i regeln upptagna såsom biträden i yrket, och 
alltså icke ingå i kol. för tjenstehjon. 

III. Yrkesräkningens resultat. 

Resultatet af 1890 års folkräkning, för så vidt den angår 
folkmängdens fördelning efter yrken, meddelas, för de fem huf-
vudgruppernas vidkommande och under jemförelse med talen för 
1870 och 1880, i de första kolumnerna af tab. Y å nästa sida. 

För vinnande af en närmelsevis riktig föreställning angående 
hvarje yrkesgrupps omfattning och i synnerhet af förändringarna 
sedan föregående folkräkningar, är emellertid nödvändigt att på 
något sätt approximativt fördela gruppen »Utan uppgifvet yrke 
eller bestämd anställning» på de öfriga fyra specifika yrkesgrup
perna. Dylika beräkningar gjordes äfven vidkommande resultatet 
af åren 1870 och 1880 och utfördes på det sätt, att sedan 
gruppen födorådstagare i sin helhet tillagts hufvudgruppen för 
jordbruksnäringen, återstoden af femte (eller då för tiden sjunde) 
hufvudgruppen utproportionerades på de öfriga hufvudgrupperna i 
mån af dessas numerär. Denna gång har approximationen vä
sentligen utförts på samma sätt, dock med den modifikationen, 
att f. d. yrkesutöfvare hänförts till de särskilda hufvudgrupper en 
hvar af dem, enligt nu verkstäld utredning, visat sig förut hafva 
tillhört, samt att gruppen »arbetare med ej uppgifven anställning» 
utproportionerats endast på de tre första hufvudgrupperna, icke 
på den fjerde. Återstoden af femte hufvudgruppen, efter från-
dragning alltså af födorådstagare, f. d. yrkesutöfvare och ar
betare med ej uppgifven anställning, har deremot, såsom förut, 
fördelats på samtliga de fyra föregående hufvudgrupperna i mån 
af dessas styrka, sådan denna finnes upptagen i tab. 11 och 12. 

Efter denna fördelning omfatta talen för hvarje yrkesgrupp 
naturligtvis icke längre endast de inom vederbörande yrken för 
närvarande sysselsatte, jemte tjenstehjon och familjemedlemmar, 
utan hela det ungefärliga antal personer, som kan anses af nu
varande eller föregående verksamhet inom yrket, direkt eller 
indirekt, hemta sin utkomst. 

Ehuru, såsom ofvan visats, beräkningarna för de olika åren 
icke utförts på fullt samma sätt, är skilnaden icke af tillräck
lig omfattning att förhindra en jemförelse, och meddelas derför 
i senare afdelningen af tab. Y en sammanställning af resultatet 
för alla tre åren 1870, 1880 och 1890. Vidkommande året 1870 
har dock, för vinnande af större jemförlighet, gruppen sågverks
rörelse öfverförts från den första hufvudgruppen till den andra, 
och har härvid den hithörande personalen antagits efter approxima
tionen hafva utgjort i runda tal, på landsbygden 29,000 och i 
städerna 1,000 personer. 

Vid en blick på sagda tabells senare del, hvarest de ap
proximativa slutresultaten framläggas, finner man att gruppen 
jordbruk med boskapsskötsel och fiske under årtiondet 1881—90 
sjunkit från 3,078,000 personer till endast 2,915,000, alltså med 
ej mindre än 163,000 personer. Genomföres utproportioneringen 
af den ej specificerade gruppen närmare enligt metoden af år 
1880, stiger nedsättningen till i rundt tal 175,000. Till och 
med i jemförelse med den tjugu år tidigare folkräkningen af år 
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1870 befinnes landets af jordbruk lefvande befolkning hafva 
undergått en absolut minskning af vid pass 80,000 personer. 
Nedsättningen af procenttalen är naturligtvis mycket större. 
Medan år 1870 nära 72 % af Sveriges befolkning kunde anses 
hemta sin utkomst af landtbruket och dess binäringar, sjönk 
denna andel år 1880 till 67 ' / 2 % och år 1890 till mindre än 
61 %. P å landsbygden har procenttalet under de tjugu åren 
nedgått från nära 82 % till ej fullt 74 %. 

Den terräng, som förlorats af jordbruket, har i stället in
tagits af de båda följande hufvudgrupperna, Grufbrytning och 
tillverkningsindustri samt Handel och samfärdsel. Numerären 
af den förra har under de tjugu åren vuxit från 613,000 per
soner till 1,087,000, och af den senare från 211,000 till 427,000. 
I % af r ikets folkmängd har den förra gruppen ökats från ej 
fullt 15 % till nära 23 %, och den senare från 5 % till 9 %. 
Jemföras de båda årtiondena inbördes, träffas för gruppen han
del och samfärdsel den relativt största tillväxten under 1870-
talet, hvilket förefaller ganska sannolikt i betraktande af den 
snabba utvecklingen under denna tid af vårt jernvägsväsende 
och äfven af vår sjöfart, i jemförelse med den långsammare ut
vecklingen i förra afseendet och stagnationen i det senare under 
1880-talet. Inom den industriela gruppen har deremot t i l l
växten varit i och för sig ungefär lika stark under båda år 
tiondena, och till följd af den mindre folkökningen i det hela 
under 1880-talet har industriens andel af totalfolkmängden under 
detta årtionde ökats i betydligt högre grad än under årtiondet 
1871—80. 

Tillväxten a/ den af industri, handel och samfärdsel lef
vande befolkningen har icke varit mindre stark å landsbygden 

än i städerna. I absoluta tal har de båda hufvudgruppemas 
sammanlagda styrka på landsbygden under de tjugu åren ökats 
från 422,000 personer till 782,000, och andelen af landsbygdens 
hela folkmängd från 11 2/3 % till öfver 20 %. Särskildt den in
dustriela befolkningen på landsbygden har under hvartdera å r 
tiondet ökats med ungefär en tredjedel, men gruppen handel 
och samfärdsel, hvars tillväxt under förra årtiondet uppgick till 
ej mindre än vid pass 75 %, har under sistlidna årtionde vunnit 
en tillväxt af endast omkring 25 %. 

Hufvudgruppen Allmän tjenst jemte litterära och konst
närliga yrken har under de tjugu åren nästan konstant hållit 
sig omkring en numerär af 350,000 och således i proportion till 
den annars växande befolkningen något nedgått. I städerna 
är denna nedgång anmärkningsvärdt stark, eller från 20 1 3 % af 
hela folkmängden till knappast 14. För riket i dess helhet 
har andelen sjunkit från 8 V» % är 1870 till ej fullt 7 1/2 % 
år 1890. 

Lå te r man Jemförelsen öfvergå till mindre yrkesgrupper, i 
fråga om hvilka det knappast vore lämpligt at t på de svaga 
grunder, som här erbjuda sig, företaga någon approximativ för
delning af den ej specificerade gruppen, stores sammanställnin
gen med föregående folkräkningar i hög grad af sistnämnda grupps 
förändrade storlek. När t. ex. gruppen Stattorpare och daglönare 
vid jordbruket, med hemmavarande barn, mellan 1880 och 1890 
årens folkräkningar stigit på landsbygden från 142,000 till 316,000, 
så är visserligen å ena sidan möjligt a t t någon tillväxt här egt 
rum, men när så å andra sidan visar sig, at t gruppen arbetare 
med ej uppgifven anställning minskats på landsbygden från 
319,000 till 159,000, så förefaller antagligast a t t den stora til 1— 

Tab. Y. Folkmängdens fördelning efter hufvudgrupper af yrken, åren 1870, 1880 och 1890. 
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växten i gruppen här ofvan egentligen har tillkommit genom en 
öfverflyttning från sistnämnda grupp, och att således den verk

liga förändringeu icke låter sig på något sä t t bestämmas. Un
der sådana förhållanden inskränkes man väsentligen till a t t taga 
den senaste folkräkningens resultat i och för sig, utan jem
förelse med de föregående, hvarvid ytterligare må erinras, a t t 
om än de vid yrkesräkningen vunna data icke kunna upp
fylla stora anspråk i fråga om noggrannhet, man dock, såsom 
förut omnämndt, torde kunna utgå ifrån a t t ingen särskild 
yrkesgrupp är upptagen för högt, utan a t t verkliga anta le t di t 
hörande genomgående torde falla mer eller mindre högt öfver 

de 8iii'ror, som vunnits vid yrkesräkningen. 
Yrkesfördelningen länsvis ar 1890, efter större grupper, 

meddelas i absoluta tal i tab. Z och i relativa i tab. A. Hvad 
angår den i sistnämnda tabell omnämnda utproportioneringen af 
femte hufvudgruppen, har denna utförts på följande förenklade 
sätt . Uppdelas rikets hela folkmängd efter de fyra stora yrkes
grupperna, å ena sidan på det sät t som skett i tab. Y, a andra 
sidan pa det sä t t a t t femte gruppen alldeles lemnas a sido 
(eller, som är detsamma: utproportioneras likformigt på de fyra 

De korrektioner, som sista kolumnen här ofvan antyder så
som för hela riket behöfliga, hafva i tab. A utförts jemväl för 
hvarje län, efter det procenttalen först blifvit uträknade med 
frånseende af sista hufvudgruppen. För staden Stockholm äfven
som Malmö, Göteborg och öfriga städer i en summa hafva dock 
i stället användts de korrektionssiffror, som vid en motsvarande 
undersökning framträda ensamt för städernas del, och hvilka 
innebära ett tillägg af 0-6 % vid första gruppen och l-o % vid 
den tredje samt ett afdrag af 1/6 % a fjerde gruppen, medan 
den andra blifver till sin storlek oförändrad. Om af de sålunda 
vunna talen exempelvis de som innebära jordbruksnäringens 

Tab. Z. Yrkesfördelningen efter hufvudgrupper länsvis, i absoluta tal, år 1890. 

öfriga grupperna), blifver resultatet följande, äfvensom skilnaden 
mellan det ena tillvägagångssättet och det andra: 
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omfattning i Stockholm och andra städer kunna förefalla mindre 
sannolika, må erinras, att desamma innesluta icke endast nuva
rande jordbrukare och dyl., utan äfven alla f. d. sådana, för 
hvilka intet annat specielt yrke uppgifves. Hvad särskildt angår 
de mindre städerna, är jordbruket i flere af dessa, med stora 
stadsjordar, ännu en ganska betydande näringsgren. 

I de sista kolumnerna af tab. Z och A är gruppen Gruf
brytning och tillverkningsindustri uppdelad i de nio större af
delningar, som ligga till grund för den ytterligare specificeringen 
i tab. 11 och 12. En del karakteristiska drag framträda visser
ligen tydligt i dessa kolumner, t. ex. sågverksrörelsens förher-
skande rol i de nordligaste länen, metallförädlingsindustrien i 
Södermanlands län (Eskilstuna), o. s. v., men å andra sidan 
saknas äfven fakta, som man skulle väntat sig finna. Exem
pelvis torde siffran för den kemisk-tekniska industrien i Jön
köpings län förefalla oväntadt låg, hvilket antyder, att en be
tydande del af de här talrika tändsticksarbetarne varit i läng
derna upptagna endast såsom »arbetare» och således icke kunnat 
hänföras till sitt verkliga yrke, ja icke ens öfverhufvud till den 
industriela yrkesgruppen. 

Tab. Å. Yrkesfördelningen efter hufcudgrupper länsvis, i relativa tal, år 1891). 

För vidare detaljer torde få hänvisas till hithörande tabeller, 
såväl i texten som i tabellafdelningen. Såsom förut omnämnts, 
hafva vid denna folkräkning för första gången framlagts tal 
särskildt för städerna Göteborg och Malmö, hvilka tal alltså 
torde vara af specielt intresse. 

K) Sinnessjuke, döfstumme och blinde. 
[Tab. 13—15]. 

Hela antalet fall af dessa lyten, sorn funnits i folkräknings-
materialet antecknade, har utgjort: 

För erhållande af antalet lytta personer biira härifrån 
dragas såsom mer än en gång räknade: (se nästa sida). 



XLVII1 Sinnessjuke, döfstumme och blinde. 

Hela antalet i denna mening af ordet lytta personer ut
gjorde alltså 25,280. 

Af de hithörande tabellerna framställer tab. 13 förhållan
dena inom de olika länen, med fördelning efter kön och civil
stånd samt de för undervisningsväsendet vigtiga åldersgrupperna 
O—20 år; i tab. 14 ineddelas den fullständiga ålders- och ci
vilståndsfördelningen, för utrymmets skuld inskränkt till riket 
i dess helhet, med åtskilnad mellan landsbygd och städer; i tab. 
15 slutligen redogöres för de Uppgifna fallen af lytens kom
plikationer. 

För större enkelhets skuld behandlas här hvarje särskildt 
slag af lyten för sig. 

a) Idioter. Vid de fyra folkräkningar före år 1860, vid 
hvilka uppgifter inheratades angående antalet lytta, eller åren 
1840, 1845, 1850 och 1855, voro de sinnessjuke i formuläret 
upptagna under rubriken »vansinnige», hvaraf framgår att icke 
gerna något afsevärdt antal idioter kan för dessa år vara in-
räknadt. Vid 1860 års folkräkning, då för första gången no
minativa uppgifter meddelades öfver folkmängden, förekommo 
deremot i längderna en mängd beteckningar för själssjukdom, 
hvilka uppenbarligen eller åtminstone sannolikt åsyftade olika 
former af idiotism, och med stöd af dessa benämningar beräk
nades idioternas antal då till »nära 3,000». Vid en närmare 
undersökning synes dock som skulle denna beräkning vara något 
för hög, d. v. s. att af de Uppgifna sinnessjuke något för många 
räknats såsom idioter. Detta framgår deraf, att antalet åter
stående sinnessjuke, hvilka alltså skalle utgöra de »vansinnige», 
blifver relativt lägre än vid de föregående folkräkningarna, hvilket 
icke är sannolikt. Också synas år 1860 några benämningar 
hafva fått beteckna idioti, hvilka man sedermera ansett be
teckna sinnessjukdom i ordets vanliga bemärkelse. Låter man 
de »vansinniges» relativa antal i förhållande till folkmängden 
vara enahanda år 1860 som åren 1850 och 1840, skulle såsom 
idioter återstå vid förstnämnda år (1860) ett antal af vid pass 
2,500 personer. Detta antal kan icke fördelas hvarken efter ålder 
eller kön och icke heller efter hemvist, eller på de olika länen. 

Vid 1870 års folkräkning sökte man för första gången er
hålla direkta, uppgifter om idioternas antal, genom föreskriften 
att i de fall, då sinnessjukdom förelegat alltsedan barndomen, 
anteckning härom borde i utdraget ur husförhörslängden göras. 
Men hela antalet sålunda betecknade fall befanns vid bearbet
ningen af det inkomna materialet endast uppgå till 1,632, så
ledes mindre än två tredjedelar af det antal, som de Uppgifna 
idioterna kunna anses hafva utgjort redan år 1860. Då nu 
fullständigheten i det hela icke kan hafva varit mindre år 1870 
än år 1860, utan snarare större, måste nyss nämnda förhållande 
tydligen tillskrifvas utelemnandet i en mängd fall af den före-

Nästan sjelfklart är att den betydliga tillväxt, hvarom 
dessa tal bära vittne, icke kan i sin helhet representera verk
liga förhållanden, utan måste åtminstone delvis vara att till
skrifva förbättring af uppgifterna. Hvad särskildt angår den 
stora tillväxten mellan åren 1880 och 1890, har en yttre an
ledning till ökad fullständighet legat uti den stegrade uppmärk
samhet, som kommit denna fråga till del, sedan jemlikt nådiga 
kungörelsen den 23 december 1885 numera till Ecklesiastikde
partementet inlemnas årliga uppgifter om antalet idioter. Fråga 
kan till och med uppstå, om man ej redan å flere håll gått 
något för långt med hänsyn till omfattningen af begreppet idioti. 

Vid 1890 års folkräkning hafva såsom idioter ansetts, utom 
de sorn uttryckligen upptagits under detta namn eller under be
teckningen »sinnessjuke från barndomen», äfven personer, om 
hvilka förekommit någon af följande anteckningar: 

Blödsint, dunkelt begrepp, enfaldig, fel på förståndet, fjantig, fjånig, fjåskig, 
fnåskig, fåkunnig, fåne, fånig, förstår föga, förstår ringa, halffånig, halfidiot, har 
intet förstånd, inskränkt förstånd, klen fattning, klen tankeförmåga, klen tankegåfva, 
klen till förståndet, klent begrepp, klent begåfvad, klent förstånd, klent omdöme, 
klent utrustad, kretin, mindre begåfvad, mindre för sig, mindre vetande, mindre 
vettig, minnesslö, minus sciens, mycket svagt förstånd, något fånig, något slö, 
nästan fånig, oläraktig, saknar fattningsgåfva, slö fattningsgåfva, småsint, små 
själsgåfvor, svaga naturgåfvor, svaga själsgåfvor, svag fattning, svag fattningsgåfva, 
svag tankekraft, svagt vetande, svår fattningsgåfva, svart att förstå, vanför till 
själ och kropp, vettliten. 

Till idioter hafva vidare räknats, om de varit under femton 
år, men annars till sinnessjuke, personer, om hvilka begagnats 
någotdera af uttrycken: 

skrifta ofvan omförmälda anteckningen om lytets förekomst allt
sedan barndomen. För beräkningen af idioternas antal är så
ledes icke möjligt att stödja sig ensamt vid sistnämnda anteck
ning, utan har man vid 1880 och 1890 årens folkräkningar åter
gått till förfarandet år 1860, eller att derjemte betjena sig af 
de specifika benämningar, som i längderna förekomma, och låta 
viBsa benämningar gälla såsom åsyftande sinnessjukdom i vanlig 
mening af ordet, andra åter såsom åsyftande idioti. Valet och 
begränsningen härutinnan har, såsom i berättelsen för 1880 års 
folkräkning omförmäles, skett efter samråd med sakkunnig person. 

För att återgå till förhållandena år 1870, är det vid denna 
folkräkning Uppgifna antalet idioter, eller såsom nämndes 1,632, 
i berättelsen fördeladt på de olika länen, men icke efter kön 
och ålder. För erhållande af en ungefärlig föreställning om huru 
många idioter i sjelfva verket, enligt för andra år använda 
beräkningsmetoder, ingingo bland 1870-års Uppgifna »sinnessjuke», 
skalle kunna antagas, att idioternas procentiska andel af samt
liga sinnessjuke år 1870 motsvarade aritmetiska mediet af pro
centerna för åren 1860 och 1880, och skulle på detta sätt det 
kända antalet idioter år 1870 uppgå till omkring 3,240. 

Vid folkräkningen år 1880 ansågs idioternas Uppgifna an
tal utgöra 4,227 och vid folkräkningen år 1890 ända till 7,619. 
En sammanställning af här funna resultat för åren 1860—1890 
erhåller alltså följande utseende, under jemförelse äfven med 
folkmängden: 
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Förståndsslö, förståndssvag, halft svagsint, hufvudsvag, klen till sinnet, men
lös, mycket slö, något klensint, något sinnesslö, något svag till sinnet, saknande 
förstånd, sinnesklen, sinnesslö, slö, slösint, slö till förståndet, svag, svagsint, 
svag till kropp och själ, svag till sinnet, tungsint. 

Såsom idioter hafva för öfrigt räknats alla sinnessjuke i 
åldern under 10 år (vid 1880 års folkräkning under 11 år). 
Det ytterst ringa antalet fall af verkligt vansinne före sagda 
ålder skulle nemligen säkerligen erfordra uppgift af fackman för 
att kunna fullt konstateras, och att söka finna detsamma efter de 
sväfvande uppgifter, som här stå till buds, vore säkerligen lönlöst. 

I sammanhang härmed må anföras, hvilka benämningar, som 
för alla åldrar (öfver tio år) ansetts beteckna vansinne, eller 
sinnessjukdom som icke spårats redan från barndomen. Dessa 
benämningar äro följande: 

Avita, besynnerlig, besynnerlig till lynnet, ej fullt klok, ej fullt normal, 
fjållig, grubblande, har ej fullt förstånd, icke klok, icke normal, kleusint, klen till 
själen, konstig, kort till humöret, lider af idégalenskap, monoman, mindre klok, 
mindre redig, något konstig, rubbad, saknar förståndets bruk, saknar sina sinnens 
fulla bruk, sinnesförvirrad, sinnesrubbad, sinnessjuk, sinnessvag, sjuklig till sinnet, 
själssjuk, själssvag, småvelig, svagmodig, svag till humöret, svag till lynnet, svår
modig, underlig, vansinnig, vanvettig, veksint, velig, virrig, vurmig. 

Inom de åldersklasser, som vid 1880 års folkräkning sär
skildes, utgjorde antalet idioter på 10,000 inv. inom hvarje grupp 
åreii 1880 och 1890, dels inom folkmängden i det hela, dels inom 
hvartdera könet: 

Ökningen från år 1880 till år 1890 är alltså starkast inom 
åldrarna O—20 år, som innesluta skolåldern. 

Freqvensen inom hvarje särskild femårsgrupp är 1890, för 
hela riket, landsbygden och städerna, meddelas i tab. A här 
nedan. Det starka aftagandet för de äldre grupperna kan bero 
dels å jemförelsevis hög dödlighet bland idioterna, dels ä en 
mindre freqvens af idioti inom kullarna från en mera aflägsen 
tidrymd, dels ock å mindre tillförlitliga uppgifter, t. ex. med 
hänsyn till atskilnaden mellan idiotism och vansinne. Hvilken 
eller hvilka af dessa möjligheter till förklaring äro de rätta, 
kan naturligtvis icke här afgöras. För de allra yngsta åldrar
nas del är uppgifternas ofullständighet iögonenfallande. 

Jämföras inbördes med hvarandra landsbygden och städerna, 
befinnes förhållandet vara ungefär enahanda för skolåldern (5—10 
och 10—15 år), för hvilka uppgifternas beskaffenhet sannolikt 
är mest tillfredsställande. Men i åldrarna öfver 15 år ligga 
landsbygdens siffror alldeles afgjordt öfver, ett förhållande, sorn 
visserligen delvis kan bero å svagare uppgifter från de stora 
stadsförsamlingarna, men för öfrigt till sin sannolikhet bestyrkes 
deraf, att ett ungefärligen liknande resultat framgått äfven af 
folkräkningarna i Norge. 

En-fördelning länsvis efter vissa vigtigare åldrar meddelas 
i tab. 13. Hela antalet idioter på 10,000 inv. af hvarje läns 
folkmängd såväl år 1880 som år 1890 framgår af tab. O här 
nedan. Af denna tabell synes, att vid begge folkräkningarna 
Jönköpings, Elfsborgs, Vermlands, Kopparbergs, Gefleborgs och 
Jemtlands län företedde högre tal än riksmedeltalet, men Stock
holms stad samt Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus 
och Norrbottens län lägre tal. För de öfriga länen äro för
hållandena mera obestämda. Flere af talen uti ifrågavarande 
tabell förefalla dock mindre sannolika, och den nästan öfverallt 
framträdande starka stegringen mellan år 1880 och år 1890 får na-

Tab. 1. Idioter och andra sinnessjuke på 10,000 invånare inom hvarje ålder, år 1890. 
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turligtvis, enligt hvad i det föregående visats, icke utan vidare 
anses såsom med verkligheten öfverensstämmande. 

Till Komitén för ordnande af andesvagas undervisning öfver-
lemnades af Statistiska Centralbyrån, efter derom af komiteiade 
gjord framställning, detaljerade uppgifter angående idioternas 
antal år 1890, upptagande för hvarje län, med skilnad mellan 
landsbygd och städer, fördelningen efter ålder till samma utför
lighet, sorn tab. 14 här innehåller för riket i dess helhet; och 
blefvo dessa tabeller af komitén i tryck offentliggjorda i dess 
år 1894 afgifna betänkande. 

b) Andra sinnessjuke (än idioter). Antalet »vansinnige» upp
gafs till tabellverket första gången år 1840 och besteg sig då till 
3,143, i hvilken siffra dock icke ingingo de å hospital eller fattighus 
vårdade, hvarjemte uppgifter helt och hållet saknades från Stock
holms stad. Hvad angår de å hospital intagne, utgjorde desses an
tal under 1850-talet vid pass 1,000, och antalet sinnessjuke i 
Stockholm uppgick möjligen till ett hundratal. Hela antalet 
synes således kunna sättas till åtminstone 4,200, oberäknadt de 
å fattighus vårdade, om hvilkas numerär ingenting är kändt. 
Ar 1850 är den Uppgifna siffran 3,489, hvaruti nu ingår äfven 
staden Stockholm; med tillägg af ett tusental för hospitalshjonen 
skulle hela siffran stiga till 4,500. 

Vid folkräkningen år 1860 uppgåfvos sinnessjuke af alla 
slag till 7,542, hvilka, enligt hvad i det föregående visats, synas 
kunna fördelas på det sätt, att vid pass 2,500 räknas såsom 
idioter och vid pass 5,000 såsom sinnessjuke i ordets vanliga 
mening. Ar 1870 uppgåfvos 8,990 sinnessjuke af alla slag, hvaraf 
i det föregående 3,240 beräknats vara idioter; för vansinnige 
skulle alltså återstå ett antal af 5,750. Vid 1880 års folkräk
ning räknades 7,229 såsom vansinnige, och vid 1890 års 8,703. 

En sammanfattning af Ofvanstående gifver alltså följande 
resultat: 

Tab. O. Sinnessjuke, dö/stumme och blinde på 10,000 invånare, länsvis, åren 1840—1890. 

Anm. För åren 1840 och 1850 saknas uppgifter om de lytta personer, som vårdades å hospital, inrättningar och fattighus, hvarom jfr texten här ofvan. Per
soner behäftade med två eller tre lyten äro i rikssummorna (och från och med år 1870 jemväl öfverallt i länstalen) upptagna under hvartdera lytet, dock med undantag 
för blinde och döfstamme 1840 och 1850, hvilka tillika voro sinnessjuke; desse äro nemligen inräknade endast under sistnämnda lyte. Med hänsyn till fördelningen 
på landsbygd och städer samt län föreligga ytterligare flere afvikelser såväl för åren 1840 och 1850 sorn för år 1860. Blinda och döfstumma, som tillika voro sin
nessjuke, äro för alla dessa år vid fördelningen på rikets olika delar upptagna endast såsom sinnessjuke, och likaså döfstumma, som derjemte voro blinde, endast under 
rubriken döfstnmme; för år 1860 kunna dessutom 464 af de sinnessjuke icke fördelas på landsbygd, städer och län. År 1840 saknades slutligen uppgifter helt och 
hållet för staden Stockholm, hvadan äfven de relativa talen för detta år i tabellen här ofvan afse endast landsortsstäderna. 

Att någon tillväxt egt rum i de sinnessjukes antal är väl 
ganska antagligt, men i hvad mån Ofvanstående siffror uttrycka 
det verkliga förhällandet härutinnan, är ej möjligt att afgöra. 
Sannolikt är väl dock, att de nyare uppgifterna äro något mera 
fullständiga än de äldre. 
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Hvilka beteckningar å sinnessjukdom, som här ansetts ut
märka vansinne, är redan i det toregående angifvet (sid. XLIX). 

Inom de åldersgrupper, som särskildes vid 1880 års folk
räkning, utgjorde de sinnessjukes antal, på 10,000 inv. i hvarje 
grupp, såväl år 1880 som år 1890: 

Nedsättningen i åldern 10—20 år är sannolikt framkallad 
af att en större andel än förr af de själssvage i denna ålder upp
tagits såsom idioter. Också visar de sistnämndes antal en mycket 
stark stegring i denna åldersgrupp (jfr tabellen å sid. XLIX). 

Inom femåriga åldersklasser, såväl inom riket i dess helhet 
som för landsbygden och städerna, nådde år 1890 den relativa 
freqvensen af sinnessjukdomar de belopp, sorn synas af tab. Ä 
här ofvan. Maximum faller inom de fyra åldersgrupperna mellan 
40 och 60 år, utan att bestämdt fixera sig vid någondera. Bland 
männen äro sinnessjukdomar vanligare än bland qvinuorna intill 
vid pass 50 års ålder; men under de följande åldrarne är för
hållandet motsatt, sannolikt till följd af en högre dödlighet bland 
de sinnessjuke af mankön. Mellan landsbygd och städer är skil
naden i det hela icke stor, men enskilda åldrar förete rätt be
tydliga afvikelser. Efter femtio års ålder ligga städernas siffror 
i allmänhet ej obetydligt öfver, hvilket dock möjligen är beroende 
endast å den vanligare förekomsten inom städerna af vårdan
stalter för sinnessjuke. 

Freqvensen länsvis framgår af tab. Ö. Vid alla de fyra 
folkräkningar, som derstädes upptagas, eller folkräkningarna af 
åren 1840, 1850, 1880 och 1890, befinnas Östergötlands, Jön
köpings, Kronobergs, Veriulands, Örebro, Vestmanlands och 
Kopparbergs Jan förete ett relativt högre antal sinnessjuke än 
riket i dess helhet (om än Vestmanlands läns tal år 1840 egent
ligen sammanfaller med riksmedeltalet). Mellersta Sverige synes 
alltså i detta hänseende intaga en temligen ofördelaktig ställ
ning. I motsats härtill hafva vid alla fyra folkräkningarna stått 
gynnsammare än riksmedeltalet följande län, nemligen: Stock
holms, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skara
borgs samt Vester- och Norrbottens län. 

c) Döfstuuinie. Det Uppgifna antalet döfstumme har utgjort 
vid slutet af nedanstående år, under jemförelse äfven med folk
mängden: 

hetsanstalter vårdade icke äro medräknade, samt att uppgifter 
helt ocli hållet saknas för Stockholms stad år 1840. För år 1860 
ingå 142 döfstumme, sorn på samma gång voro sinnessjuke; 
förut äro dylike icke bland de döfstumme inräknade. An märk-
ningsvärdt är dock, att, trots dessa bristfälligheter i de äldre årens 
data, det största språnget icke förefinnes mellan åren 1850 och 
1860 utan mellan sistnämnda år och 1870. Tillväxten i det re
lativa antalet under de sista tjugu åren är knappast större, än 
att den kan förklaras helt enkelt genom emigrationen, hvilken ju 
i ej ringa grad tillbakahåller folkökningen i det hela men näppe
ligen bortför något näinnvärdt antal döfstumme. 

Aldersvis räknadt har freqvensen af döfstumhet utgjort åren 
1880 och 1890, per 10,000 inv. inom hvar och en af de åldrar, 
sorn särskildes vid förstnämnda folkräkning: 

Tillväxten under sistlidne årtionde drabbar således egent
ligen gruppen 40—60 år, hvilken år 1880 upptogs af kullarna 
med födelseåren 1821—40, men år 1890 af kullarna från 1831 
—50. Att freqvensen således ökats i och med att 1820-talet 
utbytts mot 1840-talet, synes val ådagalägga, att antalet döf
stumme bland de under sistnämnda årtionde födde varit högre 
än under det för-stnämnda. Öfver hufvud borde, då ju döfstum-
heten i regeln spåras redan från de tidigaste barndomsåren, fre
qvensen framträda någorlunda jemnt inom de olika åldrarna, 
men en blick på tab. AA, som meddelar 1890 års resultat efter 
femårsgrupper, visar att detta icke är händelsen. Ojemnheterna 
kunna, liksom i fråga om idiotismen, tillskrifvas, dels ofullstän
diga uppgifter för vissa åldrar (de yngsta), dels en verklig olika 
freqvens inom olika kullar af födde, dels slutligen en olikhet i 
dödlighetsförhållandena, hvilken förmodligen går i den riktningen, 
att de döfsturnmes afgång genom döden är jemförelsevis stark. 
Anmärkningsvärda äro i alla händelser de mycket jemna talen, 
för riket i dess helhet och för båda könen tillsammans, inom 
åldrarna 55—80 år, omfattande kullarna med födelseåren 1811 
—1835. 

Bland männen äro de döfstumme i allmänhet betydligt flere 
än bland qvinnorna, och likaså å landsbygden något talrikare 
än i städerna. Förhållandena länsvis meddelas i tab. Ö. Vid 
samtliga sex folkräkningar, som der behandlas, företes högre tal 
än riksmedeltalet af Kronobergs, Blekinge, Örebro och Koppar
bergs län, af hvilka Kopparbergs län vid tre af de fyra sista 
folkräkningarna uppvisar maximum. Lägre tal än riket i dess 
helhet visa deremot genomgående Stockholms stad, Malmöhus, 
Hallands (utom år 1860), Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs 
län, således bland annat samtliga de tre län, som upptaga rikets 
vestkust. En ungefärlig föreställning om länens inbördes ställning 
skulle kanske vinnas genom beräknande af aritmetiska media 
mellan de sex årens tal för hvarje län. 

Om talen för åren 1840 och 1850 gäller dock här, likasom 
i fråga om de vansinnige, att de å inrättningar och välgören-
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An skarpare framträder nämnda faktum, om undersökningen 
utföres mera i detalj, efter femårsgrupper, såsom sker i tab. AA. 
En jemförelse med t. ex. år 1860 kan visserligen icke direkt 
göras, men genom en indirekt beräkning far man dock en god 
föreställning om slutresultatet. Om nemligen de relativa fre-
qvenstalen, som konstaterats för hvarje femårsgrupp år 1890, 
tillämpas å folkmängden inom resp. åldrar år 1860 och det sålunda 
vunna absoluta antalet blinde för samtliga åldrar summeras, 
erhåller man det antal blinde, som skulle funnits år 1860, om 
freqvensen verkligen detta år varit inom alla grupper densamma 
som år 1890. Denna beräkning leder till att under sagda för
utsättning år 1860 borde funnits 2,693 blinde, motsvarande 698 
pä tio tusen af hela folkmängden, men talen här ofvan visa, att 
de blindes antal då i sjelfva verket uppgick till 3,160, eller 8 i9 
pr tio tusen inv. Den verkliga freqvensen var således år 1860 
ej mindre än 17 % högre än år 1890. 

Särskildt beträffande åldrarna öfver 60 år kunna dessa, tagna 
i en summa, särskiljas ända från och med år 1860, och utgjorde 
folkmängden samt de blinde inom dessa åldrar: 

Förbättringen är således ganska skarpt utpreglad och blifver 
det ännu mera om man erinrar sig, att äfven inom den stora 
åldersgrupp, som här är i fråga, en förskjutning egt rum till de 
högsta åldrarna, inom hvilka blindheten allra oftast förekommer. 

De båda könen förete icke några större olikheter sinsemellan 
med afseende å blindhetsfreqvensen. Hvad angår landsbygden i 
jemförelse med städerna, visa de senare, liksom i fråga om idio
tism och döfstumhet, i allmänhet en lägre freqvens. 

Tab. AA. Döfstumme samt Blinde på 10,000 invånare inom hvarje ålder, år 1890. 

d) Blinde. Jerafördt med folkmängden har det Uppgifna an
talet blinde utgjort, vid ofta behandlade sex folkräkningar: 

Ofullständigheterna för åren 1840 och 1850 äro desamma 
som i fråga om de döfstumme, men kunna desamma, märkligt 
nog, näppeligen skönjas af siffrorna här ofvan, hvilka till år 
1870 utvisa ett tillbakagående. Om talen för 1840 och 1850 
alltså egentligen böra höjas, synes blindhetsfreqvensen, i motsats 
till öfriga lyten, afgjordt förete en förminskning. 

I sjelfva verket har de blindes relativa antal befunnit sig i 
ett ganska starkt aftagande äfven under de sista årtiondena, ehuru
väl talen här ofvan sedan 1860 i det hela tyda på ett stilla
stående. Förhållandet är nemligeu, att de blindes totalsiffra 
hindrats från att sjunka till följd af den starka ökningen under 
senare tider af de högre åldersgruppernas numerär, inom hvilka 
blindheten oftare än annars träffas. Redan följande siffror gifva 
härom en föreställning, i det de angifva freqvensen pr 10,000 
inv. vid olika tidpunkter inom de större åldersgrupper, som kunna 
särskiljas ända sedan 1870. Sagda freqvens utgjorde: 
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Beträffande förhållandena inom de olika länen får ännu en 
gång hänvisas till tab. O. Ett högt antal blinde förekommer ge
nomgående på Gotland (utom ett enda år) äfvensom i Jönköpings, 
Vermlands, Kopparbergs och Jemtlands län, hvilket förhållande 
dock för sistnämnda län sannolikt är beroende endast å dess i 
alla tider mycket talrika befolkning inom de högsta åldersgrup
perna. Mycket lågt har deremot de blindes antal alltid varit i 
Uppsala, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus och 
Skaraborgs län, och med undantag för ett eller annat år jemväl 
i flere andra län. En föreställning om medelförhållandet skulle 
kanske äfven här vinnas genom aritmetiska media mellan de sex 
folkräkningarnas resultat. 

«) Komplikation af lyten. De i folkräkningsmaterialet an
tecknade fallen af förekomst hos en och samma person af mer 
än ett af här behandlade lyten (äfvensom fallen af några andra 
dylika) redovisas i tab. 15, till hvilken torde vara tillräckligt 
att här hänvisa. 

Vid folkräkningen år 1880 bearbetades jemväl de funna 
fallen af flere Iytta personer inom en och samma familj (jfr A. 
XXII: 3, tab. 12). Den ofullständighet, som dock, af många 
skäl, i växande omfattning torde vidlåda dessa uppgifter, har 
gjort att man denna gång afstått från deras behandling, men 
torde de allmänna slutsatser, hvilka möjligen kunna dragas af 
1880 års material i detta afseende, få anses i hufvudsak vara 
af så pass oföränderlig natur, att desamma kunna betraktas så
som fortfarande giltiga 

Med afseende å talen för år 1880 är att anmärka, det de
samma inbegripa jemväl 4,718 personer, som voro kyrkoskrifne 
i Göteborgs stad men bodde i Orgryte socken, hvilket antal, 
till följd af gränsregleringen mellan staden och socknen äfvensom 
de nya för Göteborgs kyrkoskrifningsväsende utfärdade bestäm
melserna, visat sig år 1890 hafva blifvit högst väsendtligt re-
duceradt. Hela antalet frånvarande i Göteborg, som år 1880 
uppgafs till 6,950 personer, utgjorde sålunda enligt 1890 års upp
gifter endast 162 personer, hvilket senare antal naturligtvis i sin 
ordning är uppenbart oriktigt. Med afräknande af Göteborgs 

stad steg alltså antalet frånvarande för hela riket år 1880 till 
24,023 och år 1890 till 30,692 och företer alltså en ganska be
tydande tillväxt. Af hela antalet år 1890 uppgåfvos 5,574 per
soner vistas utom rikets gränser, förutom 2,346 som voro till sjös. 

b) Qvarstående obefintlige. Angående de bestämmelser, som 
vid tidpunkten för 1890 års folkräkning voro gällande med hän
syn till afförandet ur husförhörslängderna af s. k. obefintlige, äf
vensom de nya bestämmelser i detta ämne, som stadgats genom 
nådiga förordningen den 6 augusti 1894, är utförligt redogjordt 
i det föregående, sid. IV—VI. Likaledes är å sid. VII—XIII 
de afförde obefintliges antal samiuanstäldt med uppgifterna om 
folkmängden och dess förändringar under årtiondet 1881—90, 
hvartill här endast torde få hänvisas. 

Antalet såsom obefintlige afförde och icke sedermera i folk
mängden åter upptagne under tiden mellan 1880 och 1890 årens 
folkräkningar redovisas länsvis i tab. 16, och med fördelning 
efter kön, ålder och civilstånd i tab. 17. Af sistnämnda tabell 
framgår bland annat att ej mindre än 14 af desse afförde skulle 
vid 1890 års slut hafva öfverskridit 100 års ålder, hvilket för
hållande hänvisar derpå, att åtskilliga af de här såsom obefintlige 
upptagne måste längesedan vara aflidne. 

Rubriken »till sjös» oinfattar denna gång 6,149 personer 
bland de obefintlige, mot år 1880 endast 204. Förhållandet be
ror derpå, att år 1890 under denna rubrik sammanförts alla obe
fintlige sjömän, om hvilkas vistelseort ingen sorn helst upplys
ning lemnats. Af tab. 16 synes, att ensamt från Kalmar län 
uppgifvits ej mindre än 1,055 dylika sjömän, af hvilka större 
delen tillhörde socknar på ön Oland. Denna ös folkniängdssiffra 
är således i mycket hög grad beroende å de grunder, efter hvilka 
afskrifningen af obefintlige verkställes. 

M) Dödlighets- och lifslängdstabeller för tioårsperioden 
1881—1890. 

[Tab. 18—21.] 

Berättelserna om de i riket utförda folkräkningarna hafva 
från och med 1855 års folkräkning afslutats med uträknandet 
af dödlighets- och lifslängdstabeller för den tid, som sedan se
naste folkräkning förflutit (hvarvid i berättelsen för åren 1851 
—55 meddelas dylika tabeller jemväl för de äldre perioderna 
1816-40, 1841—45 och 1846—50). Dessa beräkningar hafva 
föregåtts af vissa tabellariska öfversigter af åldersklassernas 
vexlande styrka under gångna tider, för så vidt de sedan midten 
af förra seklet periodiskt återkommande folkräkningarna dertill 
lemnat erforderligt material. Då det hufvudsakliga innehållet af 
sistnämnda framställning här behandlats redan under afd. för 
folkmängdens fördelning efter ålder samt dessutom åldersklas
sernas vexlande styrka i våra dagar snarare är beroende å ut
vandringen än den faller under kapitlet för dödligheten, hafva 
nämnda tabellariska öfversigter denna gång ansetts kunna ute
slutas. För den sorn möjligen önskar fortsätta desamma, låter 
sig lätteligen göra att med åldersuppgifterna i Centralbyråns 
berättelse för år 1885 äfvensom nu förevarande för år 1890 kom
plettera de tabeller, som meddelas i Tredje afdelningen af 1880 
års befolkningsstatistik, sid. L—LII. 

L) Frånvarande personer samt Qvarstående obefintlige. 
[Tab. 16 och 17]. 

a) Frånvarande. I de till 1890 års folkräkning inkomna 
utdragen ur husförhörslängderna äfvensom rotelistorna för Stock
holms stad funnos sammanlagdt 30,854 personer antecknade så
som från kyrkoskrifningsorten frånvarande, hvilket antal rimligen 
är att anse såsom mycket för lågt. Detta förhållande inverkar 
dock icke på värdet af folkmängdssiffrorna, hvilka i vårt land 
afse den rättsliga folkmängden, till följd hvaraf tillfälligt från
varande personer äro i alla fall inräknade i den församlings 
folkmängd, der de äro skrifne. 

Vid de tre folkräkningar, vid hvilka uppgifter om de från
varande inhemtats, har det kända antalet sådana utgjort: 
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Den dödlighets- och lifslängdstabell, som här framlägges, af
ser årtiondet 1881—1890. I jemförelse med foregående tabeller 
af detta slag är denna gång den utvidgningen företagen, att be
räkningarna utförts ej allenast för riket i dess helhet, utan äfven 
särskildt för landsbygden och för städerna. I tabellafdelningen 
(tab. 18—21) hafva derjemte sammanförts alla hithörande be
räkningar, i stället för att i föregående berättelser en del af de
samma meddelats i textafdelningen. 

I fråga om sättet för beräkningarnas verkställande öfverens
stämmer den nya tabellen i allt väsentligt med den närmast 
föregående för åren 1871—1880. I det följande meddelas härom 
några kortfattade upplysningar, först angående tillvägabringandet 
af materialet (medelfolkmängden och antalet döde), ocli derefter 
angående beräkningarnas utförande, hvartill slutligen fogas en kort
fattad öfversigt af tabellernas innehåll, under jemförelse äfven 
med motsvarande tabeller för äldre tider. 

I. Beräkningarnas material. 

a) Medelfolkmängden, hvilken alltid måste grundas på i viss 
mån ungefärliga beräkningar, har erhållits på följande sätt. 

1) Riket i dess helhet. Folkmängdens fördelning efter 
ålder, i ettårsklasser, föreligger på grund af direkta uppgifter 
endast vid folkräkningarna, således här den 31 december 1880 
och den 31 december 1890. För riket i dess helhet företages 
dock derjemte årligen, sedan 30 år tillbaka, en beräkning öfver 
denna fördelning, hvilken offentliggöres i de sedvanliga årsbe
rättelserna. Förmedels dessa beräkningar känner man alltså 
styrkan af hvarje ettårsklass, med fördelning efter kön, ej blott 
vid slutet af år 1880 och 1890 utan äfven vid slutet af hvart 
och ett af de mellanliggande åren. Beräkningarna grunda sig 
på det för hvarje år Uppgifna antalet lefvande födde samt de 
inom de olika åldersåren förekommande dödsfall äfvensom emi
gration och immigration och torde öfver hufvud, oaktadt ett par 
bristfälligheter, om hvilka mera här nedan, i fråga om tillför
litlighet kanna mäta sig med och kanske öfverträffa hvad helst 
som hittills i främmande länder åstadkommits i samma riktning. 

Af de båda antydda bristfälligheterna må först framhållas 
den, som afser fördelningen af de aflidne. För här ifrågavarande 
ändamål, eller för beräkningen af folkmängden i ettårsklasser 
vid hvarje kalenderårs slut, borde de döde egentligen vara för
delade efter födelseår, men de hittills tillgängliga upplysningarna 
gifva i stället en fördelning efter åldersår. För öfvergång till 
födelseår har då i regeln antagits, att af de inom resp. åldersår 
aflidne halfva antalet tillhört det yngre och halfva antalet det 
äldre af de båda födelseår, som i hvarje fall kunna komma i 
fråga. Beträffande de bada första åldersåren har dock fördel
ningen gjorts något annorlunda, i enlighet med den utredning, 
som förebragts i Befolkningsstatistiken för år 1869, sid. XVIII, 
och hvilken omnämnts äfven sid. XII här ofvan. Af de i första 
lefnadsåret aflidne hafva nemligen endast en fjerdedel ansetts 
tillhöra det äldre födelseåret, och af de i andra lefnadsåret af
lidne fem tolftedelar. 

Sagda approximativa sätt att reducera de dödes åldersår 
till födelseår måste väl i allmänhet anses tillräckligt noggrant, 
med afseende a förevarande ändamål, men i fråga om de högsta 
åldrarna uppkommer dock en märkbar förskjutning. Af dem som 
aflida vid högre ålder torde nemligen i regeln flertalet af de till 
ett visst åldersår hörande vara födde under det yngre födelse

året, och genom att förlägga hälften af de döde till hvartdera 
födelseåret decimerar man således de äldre kullarna något för 
mycket. Till följd häraf gifver den direkta folkräkningen alltid för 
åldern öfver 90 år ett högre resultat än det med föregående folk
räkning såsom utgångspunkt kalkulerade, hvilket sistnämnda för 
vissa åldersår till och med gifver en negativ folkmängd. För ut
räkningen af medel folkmängden under årtiondet kunna således i 
fråga om de högsta åldrarna beräkningarna för de mellan folk
räkningarna liggande åren icke användas. I stället hafva för 
dessa åldrar uppgjorts nya beräkningar för mellanåren med stöd 
af 1890 års folkräkning, genom att gå tillbaka från denna och så
ledes tillägga det pä ofvan angifna sätl approximativt beräknade 
antalet döde inom hvarje årskull. På detta sätt har naturligtvis 
för är 1880 erhållits en något högre folkmängd än den vid sist
nämnda års folkräkning funna, och hafva de så uppkomna dif
ferenserna utproportionerats på samtliga de mellanliggande åren. 
Efter denna utproportionering hafva de vunna resultaten betraktats 
såsom användbara, och medelfolkmängden alltså på grund häraf 
beräknats. 

Den andra af de ofvan antydda bristfälligheterna vid folk
mängdsberäkningarna ligger uti de för en del ofullständiga upp
gifterna angående emigration och immigration äfvensom oegent-
ligheterna vid afförandet af s. k. obefintlige, för hvilket allt ut
förligt redogjorts i det föregående, sid. IV—XIII. För qvin-

i könets del äro samtliga dessa bristfälligheter af så ringa bety-
I delse, att de kunna lemnas derhän, men mankönets numerär 
! lider åtminstone i åldrarna 20—35 år delvis en märkbar rubb-
I ning. Svårast är missförhållandet i åldern 25—30 år, der man 

på grund af uppgifterna om befolkningens årliga förändringar 
! räknat sig till en folkmängd af 175,961 mankön vid slutet af 

år 1890, under det att folkräkningen i sjelfva verket gaf endast 
165,977, eller vid pass 10,000 färre. De årskullar, som upptogo 
sagda åldersgrupp, måste alltså under årtiondet hafva varit upp
förda till åtskilligt högre belopp än de i verkligheten utgjort, 
och detsamma gäller, om än i mindre skala, äfven en del af de 
föregående och närmast följande åldrarna, hvadan egentligen hela 

I den manliga medelfolkmängden mellan 20 och 35 år blifvit i någon 
! mån för högt upptagen. Detta förhållande åstadkommer för dessa 
i åldrar en felaktig nedsättning af mortalitetskoefficienterna. Maxi-
I mum af det fel, som häraf uppstår, torde dock icke ens för något 

enstaka åldersår hinna till 5 % och är i regeln vida lägre. Ihåg-
| kominas bör ock, att om folkmängden för de mellanliggande åren 
I är något för högt upptagen, så är den sannolikt vid folkräknin

garna i stället uppgifven något för lågt — till följd af en alltför 
utsträckt frånräkning af s. k. obefintlige. 

På sätt, som här angifvits, har folkmängden efter ettåriga 
j åldersklasser sålunda blifvit beräknad för slutet af hvarje ka-
i leuderår, som förflutit mellan folkräkningarna. Medelfolkmäng-
i den har sedan beräknats på vanligt sätt, eller såsom aritmetiskt 
I medium mellan folkmängden vid hvarje års början och slut. 
\ För tioårsperioden i dess helhet sker uträkningen på en gång 
] genom summering af samtliga elfva årens (1880—1890) slutfolk

mängder, med fråndragning derefter af halfva folkmängden för 
: åren 1880 och 1890, hvarefter resten divideras med tio. 

Nu anförda tillvägagående gäller folkmängden i dess helhet 
inom hvarje åldersår, dock med åtskilnad äfven mellan man-
och qvinkön. Fördelningen efter civilstånd åter, som också är 

j känd endast vid folkräkningarna, har icke för årtiondet 1881—90 
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kunnat ens beräknas för mellanåren. Inom hvarje särskildt ål
dersår hafva derför aritmetiska media af folkmängderna inom de 
olika civilständsgrupperna åren 1880 och 1890 fått proportionel 
jemkas, så att summan öfverensstämmer med den förut beräknade 
hela medelfolkmängden inom åldersåret. Vid starka vexlingar 
inom årskullarnas styrka (såsom fallet under detta årtionde varit 
bland annat inom den redan på grund af utvandringen osäkra 
åldersgruppen 20—35 år), blifver denna jemkning visserligen 
stundom vansklig, men något annat sätt för civilståndsfördelnin
gens beräknande står för årtiondet 1881—90 icke till buds. 

2) Landsbygden och städerna. Förhållandena med af
seende å lands- och stadsbefolkningarnas ålders- och civilstånds
fördelning äro i deras helhet enahanda med dem som nyss an-
gifvits beträffande civilståndsgrupperna inom riksfolkmängden, 
eller att uppgifter finnas endast för åren 1880 ocli 1890, och att 
icke ens någon beräkning kunnat göras för mellanåren. Medel
folkmängden för landsbygden och städerna har derför fått be
räknas på det sätt som senast antyddes, eller derigenom att 
aritmetiska media mellan talen för 1880 och 1890 inom hvarje 
särskild grupp af kön, ålder och civilstånd (med kombination 
af dessa tre synpunkter) proportionelt jemkats till öfverensstäm
melse med den förut beräknade siffran för riket i dess helhet. 
Medelfolkmängdsbeloppen för landsbygden och städerna äro till 
följd af denna något summariska metod temligen ungefärliga, 
men torde dock äfven de få anses öfverlägsna flertalet af de 
folkmängdskalkyler, som i främmande länder pläga användas 
vid uträknandet af dödlighets- och lifslängdstabeller. 

6) Antalet aflidne är i sin helhet kändt med fullt tillräcklig 
noggrannhet, och likaså fördelningen efter ålder, med undantag 
af 482 personer under hela årtiondet, för hvilka åldern icke är 
uppgifven. Af dessa äro 405 man och 77 qvinnor, och af män
nen åter 398 ogifte, 3 gifte och 4 enklingar eller frånskilde, samt 
af qvinnorna 62 ogifta, 6 gifta och 9 enkor eller frånskilda. 
Dessa små tal, utgörande i allt mindre än 1 på 1,000 af hela 
antalet döde (791,602), ehuruväl proportionen inom enskilda 
grupper är något högre, och högst, inom gruppen ogifte män af 
stadsbefolkningen, hafva utproportionerats inom hvardera civil
ståndsklassen för sig på befolkningen öfver 20 års ålder, sär
skildt för landsbygden och för städerna. 

Hela det här begagnade materialet af dödsfall, med fördel
ning efter kön, ålder och civilstånd samt lands- och stadsbygd, 
är redan i tryck framlagdt, i Första afdelningen af 1890 års 
Befolkningsstatistik, Bihanget, tab. XVII. 

II. Beräkningarnas ntförande. 
a) Beräkningen af mortalitetskoefflcienternB. Med detta namn 

har i den officiela svenska befolkningsstatistiken afsetts det be
grepp, som på tyska numera vanligen benämnes Sterbenswahr-
scheinlichkeit, på franska probabilité de mourir, och som be
tecknar dödsrisken, eller sannolikheten vid inträdet i ett åldersår 
att dö under loppet af året. Denna sannolikhet, som naturligt
vis utgör ett egentligt bråk, plägar numera vanligen i stället 
uttryckas i den form, att det afser icke en utan 1,000 personer, 
och kan då betecknas med °/oo, under hvilken beteckning raor-
talitetskoefficienten alltså afser det antal personer bland 1,000 i 
ett visst åldersår inträdande, som inom årets förlopp afgå genom 
döden. 

De i det föregående omnämnda medelfolkmängdsberäknin-
garna afse, eller äro åtminstone ämnade att afse, folkmängden i 
genomsnitt inom hvarje åldersår, hvilken folkmängd på samma 
gång kan anses åtminstone ungefärligen beteckna antalet per
soner, som passerat åldersårets midt, så att t. ex. medelfolk
mängden i åldern 5—6 år ungefärligen (om ock ej i hvarje fall 
helt och hållet) sammanfaller med det antal personer, som pas
serat ålderspunkten 5 '/2 år. Vid beräkningen af dödlighets
tabellerna ställer sig dock saken enklast, om man kan utgå från 
det antal personer, som fylt, icke exempelvis 5 '/2 år, utan 5 år, 
d. v. s. om man kan räkna med det antal, som inträder i hvarje 
helt åldersår. För ernående af sistnämnda antal bör naturligtvis 
medel folkmängden ökas med det antal personer, som aflidit i 
förra hälften af åldersåret, och detta antal kan i regel utan 
olägenhet antagas = hälften af dem som aflidit inom åldersåret 
i dess helhet. (Angående de särskilda förhållandena i första 
lefnadsåret redogöres här nedan). 

För erhållande af antalet personer, som inträdt i hvarje 
särskildt åldersår, har alltså medelfolkmängden inom åldersåret 
ökats med halfva antalet aflidne inom samma åldersår. Härmed 
är nämnaren färdig i det bråk, som uttrycker mortalitetskoefficien-
ten. Täljaren utgöres naturligtvis af åldersårets hela antal 
döde. 

En omständighet finnes dock, som man stundom får se 
anföras såsom ett störande element i dessa beräkningar, och 
denna omständighet är emigrationen. Redan vid framställningen 
af dödlighetstabellerna för åren 1861—70 och 1871—80 ut
talades emellertid i dessa berättelser, att emigrationens infly
tande i här omhandlade afseende är så obetydligt, att det prak
tiskt sedt kan lemnas alldeles derhän. Då under nu förevarande 
årtionde utvandringen nått en i vårt land ej förut anad höjd, 
torde det icke vara ur vägen att denna gång egna frågan om 
emigrationens betydelse för dödlighetstabellen en något när
mare uppmärksamhet. 

De anmärkningar, som i detta afseende framstälts, äro dels 
att emigrationen inverkar störande å medelfolkmängdsberäknin-
gen, dels att i främmande land aflidne emigranter icke ingå uti 
antalet döde, ehuru de vid utvandringsårets början ingått i folk
mängden. 

Beträffande medelfolkmängden skulle det störande inflv-
tandet ligga deruti, att emigrationen icke försiggår likformigt 
under hela kalenderåret, utan samlar sig företrädesvis pä vissa 
årstider, till följd hvaraf det sedvanliga aritmetiska mediet mellan 
folkmängden vid årets början och slut skulle kunna märkbart 
afvika från den verkliga genomsnittsfolkmängder,. Att en dylik 
afvikelse kan uppkomma, är naturligtvis obestridligt, men en 
annan fråga är om afvikelserna äro af den storlek, att de kunna 
tillmätas praktisk betydelse. För bedömande häraf skola för
hållandena exempelvis undersökas för ett särskildt åldersår, och 
väljes härför äldersåret 20—21 år, inom hvilket utvandringen 
är störst och der således äfven dess störande inflytande skulle 
vara mest märkbart. Af samma skäl inskränkes undersöknin
gen till mankönet, bland hvilket emigrationen jn är, i synner
het i sagda ålder, vida starkare än bland qvinkönet. 

Inom åldern 20—21 år funnos sålunda vid årens början, 
efter summeringen af talen för hvart och ett af de tio åren 
1881—90, sam man lagd t 400,068 personer af mankön, och vid 
samma tio års slut sammanlagdt 394,006 personer. Aritmetiska 
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mediet mellan dessa båda tal, eller 397,037, utgör således det 
här beräknade antalet lefvande under årtiondet, eller i årlig 
medelfolkmängd 39,703-7. Denna beräkning är tydligen gjord 
under antagande af en likformig ökning eller minskning under 
hvarje kalenderårs lopp och således äfven en i detta afseende 
likformigt fördelad emigration. 

Hela antalet emigranter inom åldersåret i fråga uppgick nu 
under årtiondet till 18,625 mankön och antalet immigranter till 
853, hvadan emigrationens öfverskott utgjorde 17,772. Detta 
antal kan visserligen icke fördelas på de olika kalendermåna
derna, men en approximativ uppdelning på qvartal kan dock 
åstadkommas, om man förutsätter samma relativa fördelning i 
detta fall, som framgår af vissa länsstyrelsers rapporter om 
hela utvandringen till främmande verldsdelar, hvilka för hvarje 
qvartal pläga meddelas i Post- och Inrikes Tidningar. Då dessa 
förhållanden torde vara föga vexlande och uppgifter icke före
ligga för årtiondet i dess helhet, har här valts proportionen för 
det närmast årtiondet liggande året, eller 1891. Enligt den grup
pering å qvartalen som då egde rum, skulle den angifna för
lusten af 17,772 personer under åren 1881—90 fördelat sig på det 
sätt, att på kalenderårens första qvartal fallit en förlust af 
2,842 personer, på andra qvartalet 8,195, på det tredje 4,353 
och på det fjerde 2,382. Fördelar man derefter antalet inom 
åldersåret aflidne (2,484, efter korrektion för de i okänd ålder döde) 
med en fjerdedel på hvartdera qvartalet samt likaledes den till
växt, som inom åldersåret uppstått genom uppryckning från när
mast yngre åldersår, och hvilken tillväxt visar sig uppgå till 14,194 
personer (i det ofvan anförda afgång genom emigration och döds
fall gifver en sammanlagd folkmängd vid årens slut af 379,812 
personer, medan den verkliga folkmängden befans utgöra, såsom 
förut är omnämndt, 394,006), så skulle folkmängden hafva utgjort, 
dels vid början och slutet af hvarje kalenderqvartal och dels vid 
midten af desamma, i senare fallet såsom vanligt genom beräk
ning af aritmetiska media mellan qvartalets början och slut: 

som i detta afseende möjligen förekomma, och hvarom inga 
upplysningar stå till buds, torde i regeln gifva sig tillkänna uti 
ojemnhetema med afseende å fördelningen inom kalenderåret och 
således falla inom området för den föregående framställningen. 

Återstår alltså emigrationens möjliga inverkan i obehörig 
riktning å antalet aflidne. I detta afseende har anmärkts, att 
emigranter, som under utvandringsårets lopp hinna att i det 
främmande landet aflida, icke komma att inräknas uti Sveriges 
dödssiffror, ehuruväl samma personer vid utvandringsårets början 
varit inräknade i dess folkmängd. Detta förhållande är obe
stridligt, men å andra sidan bör då icke lemnas oantnärkt, att 
om de aflidne emigranterna inräknas bland de döde, så böra 
äfven de emigranter, som öfverlefvat utvandringsåret, inräknas 
bland de vid årets slut lefvande. Frågan ställer sig då, huru
vida en beräkning, som kunde följa de emigrerade under hela 
utvandringsåret och inbegripa dem både i folkmängds- och 
dödsberäkningarna, skulle komma att afvika från den beräkning, 
som i hvartdera fallet tager hänsyn till emigranterna blott under 
den del af utvandringsåret, som de tillbringa i hemlandet. En 
närmare undersökning visar dock, att ingen som helst dylik af
vikelse uppkommer — under förutsättning att man får antaga 
proportionsvis samma dödlighet bland utvandrarne som bland de 
hemmavarande, samt under den allmänna förutsättning, som 
här städse användes, eller att befolkningens förändringar ske 
med full likformighet under ett kalenderårs olika delar. 

Hvad beträffar sistnämnda antagande, är redan i det före
gående uppvisadt, att de största ojemnheter, som härutinnan 
förekomma, eller de som förorsakas af emigrationens olika fördel
delning på årstider, icke nämnvärdt förändra mortalitetskoef-
ficienterna, och lårer detta sålunda i än högre grad gälla om de 
öfriga, mindre ojemnheterna. 

Af det nu sagda torde med tillräcklig tydlighet framgå, att 
det sätt, som hittills användts för mortalitetskoefficienternas be
räknande i Sverige, gifver ett tillfredsställande resultat, som 
icke erfordrar några särskilda korrektioner med hänsyn till emi
grationen. 

Att emigrationen verkligen i vissa fall inverkar störande 
på dödlighetsberäkningen, nemligen genom att en del emigranter 
undandraga sig anteckning och härigenom försvåra folkmängds
beräkningarna, är redan i det föregående omnämndt, men denna 
inverkan är tydligen af en annan art än den nyssberörda, såsom 
vittnande om en ofullkomlighet icke uti beräkningsmetoden utan 
i beskaffenheten af materialet. 

Sagda ofullkomlighet kan för öfrigt, såsom redan nämnts, 
åstadkomma en förskjutning af mortalitetskoefficienten med för 
enstaka åldersår möjligen ända till 5 % (så att koefficienten 
exempelvis kan blifva 6-oo, der den borde blifva 6-30), och är 
således detta en olägenhet af ,fullt praktisk betydelse, hvilken 
emellertid för det nu ingångna årtiondet 1891—1900 torde till 
följd af uppgifternas förbättring blifva af långt mindre om
fattning än för det nu senast behandlade. 

Den allmänna formeln för mortalitetskoefficienternas be
räknande blifver, enligt förestående framställning, följande. Om 
2 / = antalet aflidne i åldern x — (x + 1) år, M"x — medelfolk
mängden i åldern x — (x + 1) år, och Ky

x = mortalitetskoeffi
cienten vid x års ålder, samtliga dessa storheter afseende ka
lenderåret y, så blifver: 

Enligt aritmetiska media mellan talen i mellersta kolum
nen skulle alltså, qvartalsvis beräknadt, de lefvandes antal utgjort 
39ö,384 personer. Jemför man nu härmed den förut beräknade 
summan, som förutsätter en likformig fördelning öfver hela året, 
så uppgår denna, såsom ofvan omnämnts, till 397,037 personer, 
och skilnaden utgör alltså endast 653 personer, eller 0i65 %, 
hvilket ju är rent af försvinnande. Mortalitetskoefficienten, som 
i förra fallet blifver fi'247 "/oo, blir i det senare 6-237, eller med 
två decimaler, såsom här annars sker, resp. 6'25 % 0 och 624 °/„o. 
En noggrannhet, som skulle taga hänsyn till dylika differenser, 
lårer väl ännu ingen dödlighetstabell vilja för sig vindicera. 

Då förhållandena ställa sig på detta sätt för det åldersår, 
i fråga om hvilket emigrationens störande inflytande borde vara 
störst, lårer väl dess inflytande äfven för öfriga åldersår kunna 
lemnas derhän. 

Af ännu mindre betydelse torde den ojemnhet vara, som 
kan ega mm med afseende å emigrationens fördelning från syn
punkten af icke kalenderåret utan åldersåret. De afvikelser. 
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Att formelns användbarhet icke upphäfves om, såsom här 
sker, med y afses icke ett enstaka kalenderår utan genomsnittet 
för flere (tio) sådana, torde ganska lätt inses. 

Sagda formel är identisk med den, som användes vid be
räkningen af dödlighets- och lifslängdstabellerna äfven för år
tiondet 1871—80. 

För de späda barnen gäller emellertid icke det allmänna an
tagande, som här ligger till grund, eller att antalet i ett ålders
år inträdande erhålles derigenom att medelfolkmängden i ålders-
året ökas med halfva antalet aflidne. Ojemnheten af dödlig
hetens fördelning inom ett och samma lefnadsår är nemligen 
med hänsyn till den spädaste åldern allt för stor, att ett dylikt 
antagande skulle kunna göras. Om antalet i första lefnadsåret 
inträdande har man emellertid direkt uppgift, nemligen uti an
talet lefvande födde. Tager man nu i betraktande dels att, 
enligt hvad förut citerade undersökningar gifva vid handen, af 
hela antalet i åldern O—1 år aflidande tre fjerdedelar kunna an
ses vara mindre an ett halft år gamla och endast en fjerdedel 
mellan ett halft och ett år, dels att de barn, som födas under 
ett kalenderår, kunna i genomsnitt anses vara födde vid årets 
midt, så finner man att inom en viss årskull 3/4 af de dödsfall, 
som tima under första lefnadsåret, böra inträffa under födelse
året och blott l/t under det följande året. Häraf följer å andra 
sidan, att de dödsfall, som under kalenderåret y inträftVi första 
lefnadsåret (-DJJ), utgöras dels af 3/4 af de dödsfall, sorn i första 
lefnadsåret inträffat bland de under året födde (Fa), dels af l/t 

af de dödsfall, som inom första lefnadsåret inträffat bland de un
der året y—1 födde (F"—1). Om nu dödligheten inom första 
lefnadsåret för begge de årskullar, om hvilka här är fråga, an
tages vara Ky/o, blifva de båda ofvannämnda talen resp. 3/4 Ky/o Fy 
och 1/4 Ky/o Fy—1, hvarefter man omedelbart erhåller eqvationen 

De på angifna satt uträknade mortalitetskoeffieientenia med
delas för riket i dess helhet i tab. 18 sid. 170, samt för lands
bygden och städerna i tab. 20 sid. 174—175. Särskildt för 
städerna, men i vissa fall äfven för landsbygden och för riket i 
dess helhet, framträda dock i dessa serier vissa oregelbunden
heter och språng, hvilka dels påtagligen, dels med större eller 
mindre sannolikhet kunna betraktas såsom tillfälligheter, fram
kallade antingen af mera öfvergående förhållanden eller ock deraf 
att observationsmaterialet för vissa ålders- och civilståndsgrupper 
är af alltför obetydlig omfattning. För undvikande af dylika 
oegentligheter hafva de observerade mortalitetskoefficienterna så
som vanligt fått undergå en matematisk utjemning, och med
delas de utjemnade koefficienterna för riket i dess helhet i tab. 
18 sid. 171, och för landsbygden och städerna i tab. 20 sid. 
176—177. 

För utjemningens verkställande har denna gäng begagnats 
en metod, som tinnes af den finske matematikern L. Liudelöf 
framstäld i hans arbete »Mortaliteten i Finland 1878—86». 
Från utjemningen äro helt och hållet undantagna de båda 
första lefnadsåren, och då metoden i och för sig innebär att 
först den tredje behandlade termen förändras, blifva äfven koef
ficienterna för tredje och tjerde aret till sitt värde oberörda. 
Utjemningen har i hvarje fall upprepats tvenne gånger.1) (Se 
noten å nästa sida). 

För de aldra högsta lefnadsåren äro differenserna för stora 
att kunna lämpligen aflägsnas genom utjemning. Talen för dessa 
år, från och med 96 års ålder för mankönet och 101 år för 
qvinkönet, hafva derför måst fastställas på ett ungefär, med 
hjelp af grafiska metoder. 

För samtliga åldrar öfver 90 år hafva för öfrigt koefficien
terna icke ansetts med tillräcklig säkerhet kunna uträknas för 
hvarje civilståndsgrupp för sig och ej heller särskildt för lands
bygden och för städerna, utan hafva här i alla kolumner införts 
de koefficienter, som beräknats för hvartdera könet i dess helhet 
och för riksfolkmängden. Genom utjemningen uppstå dock mindre 
olikheter äfven för åldersären 91—94. 

Jemväl efter här verkstälda utjemningar qvarstå en del 
oregelbundenheter uti mortalitetskoefficienternas serier inom de 
särskilda civilståndsgrupperna, särskildt för landsbygd och städer. 
En ytterligare utjemning, hvilken skulle kraft andra metoders 
användande, har dock icke ansetts erforderlig, då talen för ci
vilståndsgrupperna icke begagnats för utförandet af öfriga här 
förekommande beräkningar. Utjemningens fortsättande, om sådant 
för särskildt behof är önskligt, kan naturligtvis utföras på grund 
af de här meddelade koefficienterna (vare sig observerade eller 
utjemnade). 

För riket i dess helhet och om åtskilnad ej göres mellan 
civilstånden förekomma språng uti de utjemnade serierna endast 
beträffande mankönet i åldern 25—31 år. Ett motsvarande 
förhållande är iakttaget jemväl i andra länder och har sin grund 
uti den olika sammansättningen efter civilstånd inom de sär
skilda åldersåren. Ojemnheten i detta fall är således faktisk 
och icke beroende å att materialet skulle vara felaktigt eller 
för ringa. 

b) Öfriga uträkningar. Efter erhållande af möjligast sanno
lika mortalitetskoefficienter — såsom hvilka betraktas do ge
nom utjemningen vunna — erbjuder lifslängdstabellens uträk-

H 

hvilken formel med tillämpning på årtiondet 1881—90 innebär, 
att antalet under årtiondet aflidne i åldern 0—1 år divideras 
med antalet lefvande födde under åren 1881—90, ökadt med V4 

af de födde år 1880 och minskadt med V4 af de födde år 1890. 
I flaga om de under år 1880 födda antages således V4 af alla 
bland dem timade dödsfall i första lefnadsåret hafva inträffat 
under år 1881, medan å andra sidan af de år 1890 födde V4 

antages hafva gifvit sin tribut åt döden (före ett års ålder) först 
under loppet af år 1891. 

I detta hänseende är en mindre förändring gjord i jem
förelse med formeln för åren 1871—80, i hvilken antalet födde 
under årtiondet i dess helhet lades till grund och en utvexling 
mellan åren 1871 och 1881 i stället gjordes med afseende å 
antalet döde, — på det sätt, att de döde i åldern O—1 år un
der årtiondet minskades med 74 af de döde år 1871 och i stäl
let ökades med \ 4 af de döde år 1881. Det för årtiondet 
1881—90 använda tillvägagångssättet har möjligen ett visst 
företräde derutinnan, att antalet döde får afse årtiondet i fråga 
oförändradt, utan någon inverkan alltså af dödlighetsförhål
landena under vissa delar af ett år (1891). som ligger utom år
tiondet. 

Befollcnmgsstatistik för år 18D0. III. 
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nande icke några egentliga svårigheter. Med användande af 
mortalitetskoefticienterna, eller egentligen i hvarje fall lifskoeffi-
cienten, d. ä., i 0/oo räknadt, skilnaden mellan talet 1,000 och 
mortalitetskoefficienten, uträknas först antalet qvarlefvande i olika 
åldrar af en antagen kull af 100,000 samtidigt lefvande födde 
(tab. 19, kol. 2—4, samt tab. 21, kol. 2—4 ocli 11—13), hvilket 
sker genom en enkel multiplikation; skilnaden mellan antalet 
qvarlefvande i tvenne närliggande aldersar utgör antalet inom det 
yngre året aflidne (tab. 19, kol. 5—7; för landsbygden och stä
derna hafva dessa lätt uträknade tal af utrymmesskäl uteslutits, 
såsom fallet är äfven med par hjelpqvantiteter i det följande). 

Antalet af nyssnämnda 100,000 lefvande födde genomlefda 
år (tab. 19, kol. 8.—10) är beräknadt under den förutsättningen, 
att hvarje i ett visst aldersar afliden person inom detta aldersar 
lefvat ett halft år, hvadan i hvarje fall till antalet år, som 
genomlefvats af de qvarlefvande (ett helt år för hvarje), lägges 
halfva antalet under aldersåret aflidne. På detta sätt uppsum-
meras är för år antalet af de af 100,000 födde genomlefda ålders
aren, tills den siste af dem afgått med döden, då, såsom af ta
bellerna synes, det sammanlagda antalet år uppgår till mer än 
5 millioner. I tab. 19, kol. 11—13, år serien af dessa tal om
vänd, så att vid hvarje åldersår angifves ej antalet hittills ge
nomlefda ar, utan antalet år att genomlefva, eller det antal som 
återstår, när hela beloppet minskas med de år som redan (af 
qvarlefvande och aflidne) passerats. 

Från det ofvan omnämnda antagandet, att hvarje afliden 
person genomlefvat hälften af det åldersår, inom hvilket döden 
inträffar, har undantag ansetts böra göras med afseende å första 
lefnadsåret, i fråga om hvilket den flere gånger här citerade 
särskilda undersökningen (för åren 1860—66) gifvit det resultat, 
att i genomsnitt ett i åldern O—1 år aflidet barn af mankön 
hunnit en ålder af icke ett halft utan endast 0-284 år, och ett 
barn af qvinkön 0-299 år, samt ett barn utan hänsyn till kön 
0-292 år. Till följd häraf hafva de 11,998 i åldern 0—1 är af
lidne gossebarnen, af 100,000 födda gossebarn i hela riket (tab. 
19, kol. 5), beräknats sammanlagdt hafva lefvat icke 5,999 utan 
endast 3,407 år. de i samma åldersår aflidna 10,052 flickebarnen 

sammanlagdt endast 3,006 år, samt de 11,050 barnen af båda 
könen under ett endast 3,227 är. För landsbygden och städerna 
är medelåldern för de i första lefnadsåret aflidne antagen vara 
den samma som för riket i dess helhet. 

Återstående medellifslängden (tab. 19, kol. 14—16, samt 
tab. 21, kol. 5—7 och 14—16) uträknas för hvarje ålder genom 
att antalet vid årets början »qvarlefvande» divideras uti antalet 
»är att genomlefva». Med sunnolika återstående lifslängden (tab. 
19, kol. 17—19 samt tab. 21, kol. 8—10 och 17—19) afses åter 
den tidrymd, som förflyter, till dess ett visst antal personer blif
vit reduceradt till sin halfva numerär, så att af det ursprung
liga antalet hälften redan aflidit och den andra hälften qvar-
lefver, då det således för en individ bland de ursprunglige är 
lika sannolikt att han tillhör antingen den ena gruppen eller den 
andra, d. v. s. antingen de dödes antal eller de lefvandes. Den 
sannolika lifslängden uträknas alltså med begagnande endast af 
antalet qvarlefvande i olika åldrar, med afseende hvarå i hvarje 
fall beräknas den tidpunkt, vid hvilken endast halfva antalet, 
från utgångspunkten räknadt, ännu befinner sig vid lif. 

Skilnaden mellan begreppen »medellifslängd» och »sannolik 
lifslängd» ligger kanske icke för alla i öppen dag. Följande 
exempel belyser åtminstone från en synpunkt denna åtskilnad. 
Om af 100,000 lefvande födde qvarlefva vid 61 års ålder, såsom 
fallet nu senast visat sig vara i Sverige, vid pass 50,000, så 
innebär detta, att sannolika lifslängden vid födelsen utgör unge
fär 61 år. Denna sista siffra rubbas icke, vare sig de åter
stående 50,000 samtliga aflida redan följande dag, eller de samt
liga qvarlefva till ett hundra års ålder. Vid beräkningen af 
»medellifslängden» deremot följes hvarje person till hans död, och 
resultatet grundas på allas sammanlagda lifslängd. 

111. Dödlighets- och lifslängdstabellernas resultat. 

Vid flere tillfällen och senast i Bih. till Första afdelningen 
af 1890 års Befolkningsstatistik har Statistiska Centralbyrån 
haft tillfälle att påpeka den betydande förbättring af dödlighets
förhållandena, som under innevarande århundrade egt rum i 
värt land. En ytterligare föreställning härom gifver den åter-

l) För att gifva ett exempel på utjemningens verkställande, enligt den använda metoden, mii här framläggas behandlingen af mortalitetskoefficienterna för 
mankönet i åldrarna 35—44 år beträffande riket i dess helhet (jfr tab. 18. sid. 170 och 171): 

I Ofvanstående äro differenserna, för enkelhets skuld, utförda under formen af hela tal. Koefficienterna äro i alla hithörande beräkningar såsom här utförda 
med tre decimaler, ehuruväl slutresultatet i tab. 18 och 20 afrnndats till två decimaler. — För explieerande af samtliga här framlagda differenser borde den observe
rade serien egentligen utsträckts både uppåt och nedåt, med fyra aldersar i hvardera riktningen, hvilket dock af utrymmesskiil icke iakttagits. 



Tab. BB. Mortalitetskoefficienterna, °/00, för mankön och för qvinkön, 1816—1890. 
D
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LX Dödlighets- och lifslängdstabeller för perioden 1881—1890. 

blick, som i tab. BB meddelas öfver mortahtetskoefficienterna 
under olika delar af tidrymden 1810—1890. 

Hvad angår talen för årtiondena 1841—50 ocli 1851—(iO i 
denna tabell, må anmärkas, att desamma utgöras af aritmetiska 
media för hvardera periodens båda hälfter eller femårsperioder, 
i det nemligen dödlighets- och lifslängdstabellerna för denna 
tidrymd uträknades hvart femte, icke såsom nu hvart tionde år. 
Samtliga i tab. BB upptagna tal afse de värden, som erhållits 
efter utjemning (eller för äldre tider interpolering). 

Följas nu i denna tabell mortalitetskoeffieienten för en viss 
ålder alltifrån den första här upptagna perioden, eller åren 1816— 
40, till den nu senast behandlade tidrymden 1881—90, fram
träder nästan öfverallt en förbättring, som ofta nog till och med 
är alldeles oafbruten eller åtminstone afbruten endast under år
tiondet 1851—60, sä att med sagda undantag ofta hvarje föl
jande period företer ett gynsanimare tal än den föregående. Ett 
anmärkningsvärdt undantag från den allmänna förbättringen 
bilda dock åldrarna 4—S år, inom hvilka förändringen är ringa 

Tab. CC. Aterstående medellifslängden samt Sannolika återstående lifslängden under åren 1816—1890. 



Dödlighets- och lifslängdstabeller för perioden 1881—1890. LXI 

eller ingen; ja åldern 4 år för mankönet och för qvinkönet till 
och med samtliga åldrarna 4—8 år förete i sjelfva verket en 
ökad mortalitet i jemförelse med perioden 1816—40. 

Hvad som i tab. BB kanske tilldrager sig största uppmärk
samheten är förhållandet inom åldrarna 20—34 år för mankönet. 
Mellan sagda båda åldersår steg under perioden 1816—40 mor-
talitetskoefficienten från 670 °/00 till 12-40 "/oo, eller nästan till 
det dubbla; under årtiondet 1881—90 är motsvarande stegring 
endast från 6'09 °/00 till 6-94. Medan således vid utgångspunkten, 
20 år, de båda perioderna stå hvarandra ganska nära (resp. (>-"o 
och 609), befinner sig vid slutpunkten, 34 år, den senare perioden 
på föga mer än hälften så stor höjd som den äldre perioden (eller 
6'94 % 0 mot 12-40). Om än de enskilda årens tal just i fråga om 
denna ålder äro minst säkra, enligt hvad i det föregående visats, 
är dock Ofvanstående förhållande så skarpt utpregladt, att det blifver 
beståndande, äfven efter något afdrag för möjliga felaktigheter; och 
vittnar detsamma om en mycket omfattande förändring med af
seende å dödlighetsförhållandena för mankönet inom tidigare åldrar. 
Den betydande förbättringen fortgår för öfrigt äfven under flere 
af de följande åldersåren, så att åldern 51 år slutligen visar 
en mortalitetskoefficient i våra dagar af endast 13-04 %0 , der 
perioden 1816—40 framträdde med en dödlighet af 25-90 °/m. 
Inom följande åldrar aftager förbättringen så småningom, men 
är dock fullt märkbar ännu uppe vid de högsta åldersår, till 
hvilka tabellen ansetts böra begränsas, eller i närheten af 90 år. 

För qvinkönets del är förbättringen öfver hufvud åtskilligt 
mindre utpreglad än för mankönet. 

Hufvuddragen af de förändringar, sorn här komma till synes 
med afseende å dödlighetsförhållandena, framgå för öfrigt redan 
af den utredning angående mortaliteten, som af Centralbyrån 
lemnats i Bih. till Första afdelningen af 1890 års Befolknings
statistik, sid. XXII—XXXIV. 

Hela det antal år att genomlefva, som enligt den nu ut
räknade dödlighetstabellen tillkommer 100,000 lefvande födde af 
hvartdera könet samt af båda könen tagna under ett, utgör för 
mankönet 4,805,494 år, för qvinkönet 5,146,950 år och för båda 
könen 5,002,465 år. Under äldre här behandlade tidrymder 
hafva motsvarande tal utgjort (för 1840- och 1850-talen såsom 
förut enligt medeltalen för femårsperioderna): 

Tab. DD. Lifslängdens ökning i hela riket från 1816—1840 till 1881—1890, jemte skilnaden i lifslängd mellan landsbygd 
och städer 1881—1890. 

Anm. Att i deDna tabell talen for »Bada könen> stundom synas innebära en motsats mot talen för hvartdera könet för sig, är framknlladt af under tidirnas 
lopp försiggångna förändringar inom befolkningen med afseende å sammansättningen efter kön. — Angående återstående lifslängden vid HO års ålder ;i landsbygden och 

i städerna åren 1881—1890, jfr anm. sid. 175. 

Befolkningsstatistik för år 1890. lif. I 



LXII Dödlighets- och lifslängdstabeller för perioden 1881—1890. 

Alltså har från perioden 1816—40 till perioden 1881—90, 
d. v. s. under vid pass sextio år (räknadt, från midten af första 
perioden till midten af den andra), lifslängden för mankönet 
ökats med ej mindre än 9os år och för qvinkönet med 7ÉS>I år 
samt för befolkningen utan hänsyn till kön med 8'59 år. En
samt det nu senast gångna årtiondet företer en ökning, i jem
förelse med det närmast föregående, af 3'28 år för mankönet, 
2'»b är för qvinkönet och 3o7 år för hela befolkningen. 

Sträckes Jemförelsen tillbaka till förra århundradet, blifver 
vinsten ännu åtskilligt större. Enligt beräkningar för åren 
1755—1775, hvilka beräkningar omfatta Sverige ocli Finland 
gemensamt, utgjorde återstående medellifslängden vid födelsen 
endast 33MI år för mankönet och 36 fi år för qvinkönet, och har 
den alltså sedan dess för mankönet ökats med ej mindre än 
14-7 och för qvinkönet med 14'9 år. Att Finland ingår uti de 
äldre talen torde ej väsentligt ändra förhållandet, enär dödlig-
hetsskilnaden mellan Sverige och Finland dä var temligen ovä
sentlig. 

Såsom redan är nämndt, är återstående medellifslängden vid 
födelsen numera för de båda könen tillsammans hunnen i vårt land 
till 5002 år. Detta förhållande är anmärkningsvärdt, enar det 
torde vara första gången i Europa som sagda höga siffra blifvit 
af ett helt folk uppnådd. Den norska nationen hann redan un
der årtiondet 1871—80 till 49-77 år, men sedan dess synes lifs
längden i Norge icke hafva ytterligare ökats, utan kanske snarare 
i någon ringa mån minskats. Ej osannolikt är alltså att, när 
samtliga länders lifslängdstabeller hunnit uträknas för det nu senast 
gångna årtiondet, Sverige skall befinnas intaga främsta platsen i 
Europa. 

Medellifslängdens ökning med utgångspunkt från olika åldrar 
framgår af tab. CC ocli DD. 

Efter konstaterandet af den betydliga ökningen af medel
lifslängden vinnes genom ett studium af den sannolika lifsläng-
tlens förändringar en belysning af ämnet endast från en annan 
synpunkt. En jemförelse härutinnan mellan olika tidrymder ut
faller på följande sätt, om afses den sannolika lifslängden vid 
lifvets början: 

sannolika lifslängden vid födelsen under sistnämnda tidrymd ut
gjorde endast resp. 32-5 och 37-7 år. Ensamt det nu senast 
gångna årtiondet har till den sannolika lifslängden lagt en tid 
af, för mankönet 4-7 år, för qvinkönet 3o år och för båda 
könen öfver hufvud 4Éi år. 

Inför sådana data måste man ovilkorligen fråga sig, huru
vida gränsen för de möjliga framstegen härutinnan verkligen 
numera kan vara synnerligen långt aflägsen. 

Framstegen från olika tidpunkter af lifvet åskådliggöras 
jemväl i detta afseende af tab. CC och DD. 

Angående dödlighetsskilnaden mellan olika civilstånd samt 
mellan landsbygd och städer innehålla tab. 18—21 mycket ut
förliga uppgifter, af hvilka de som afse land och stad icke förr 
till ett sådant omfång framlagts. Hufvudfakta i dessa hän
seenden framgå dock redan af den undersökning, som meddelas 
i Bih. till Första afd. af denna publikation sid. XXV—XXVI 
och XXXI—XXXIII. 

Medellifslängden och sannolika lifslängden vid födelsen ut
göra, enligt tab. 21, för landsbygden och städerna, med åtskil-
nad mellan könen: 

Landsbygden. Städerna. Skilnad. 
Medellifslängden. 

Mankön 5055 Sr 4005 år 10-50 Sr 
Qvinkön 52-02 » 46'41 > G'21 » 

Sannolika lifslängden. 

Mankön 62-07 > 44-90 • 17-17 > 
Qvinkön 64-59 » 5633 > 8'2« > 

Motsvarande differenser vid lifvets olika tidpunkter meddelas 
med femåriga mellantider i tab. DD. 

Med afseende öfverhufvud å skilnaden mellan landsbygd och 
städer må för öfrigt erinras, att uträkningen allt igenom afser 
faktiskt förefunna förhållanden, och att således af stadsbefolk
ningen i alla åldrar en betydande del tillbragt en större eller 
mindre del af sin lefnad å landsbygden, liksom omvändt en del 
af landsbygdens befolkning utgöres af personer som under någon 
period af sitt lif varit stadsbor. 

I samband med dödlighets- och lifslängdstabellerna hafva 
förut jemväl uppgifter meddelats om den vid folkräkningen 
funna befolkningens medelålder. Under senare tider har dock 
den alltmera öfverhandtagande utvandringen å dessa förhållan
den utöfvat ett förryckande inflytande, som skulle i betydlig 
mån minska slutresultatets användbarhet och värde, och hafva 
derför denna gång de ett icke ringa arbete kräfvande uträknin
garna af detta slag ansetts icke vara af behofvet påkallade. 

Stockholm den 31 december 1894. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Gustav Sundbärg. 

Motsvarande differenser vid lifvets olika tidpunkter meddelas 
med femåriga mellantider i tab. DD. 

Med afseende öfverhufvud å skilnaden mellan landsbygd ocli 
städer må för öfrigt erinras, att uträkningen allt igenom afser 
faktiskt förefunna förhållanden, och att således af stadsbefolk
ningen i alla åldrar en betydande del tillbragt en större eller 
mindre del af sin lefnad å landsbygden, liksom omvändt en del 
af landsbygdens befolkning utgöres af personer som under någon 
period af sitt lif varit stadsbor. 

Och utgör alltså den vunna tillökningen i den sannolika lifs
längden under de sista sextio åren för mankönet mer än 14 år 
och för qvinkönet nära 12 år. Dtsträckes Jemförelsen tillbaka 
ända till åren 1755—75 framträder en ökning af ej mindre än 
26-5 år för mankönet och 25'? år för qvinkönet, i det nemligen 



1 

Tab. 1. Folkmängden efter kön och civilstånd jemte antal hushåll i socknar och städer 
den 31 dec. 1890, äfvensom folkmängden åren 1860—1885. 

[För folkmängden åren 1805—1850, se A. XXII: 2, tab. N:o 7 ] 



2 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 2) Stockholms län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 2) Stockholms län. 3 



4 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 2) Stockholms län. 3) Uppsala län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 3) Uppsala län. 5 



6 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 3) Uppsala län. 4) Södermanlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 4) Södermanlands län. 7 



8 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 5) Östergötlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 5) Östergötlands län. 9 



10 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 5) Östergötlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 5) Östergötlands län. 6) Jönköpings län. 11 



12 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 6) Jönköpings län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 6) Jönköpings län. 7) Kronobergs län. 13 



14 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 7) Kronobergs län. 8) Kalmar län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 6) Kalmar län. 15 



16 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. - 8) Kalmar län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 8) Kalmar län. 9) Gotlands län. 17 



18 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 9) Gotlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden ooh hushåll i socknar m. m. — 9) Gotlands län. 10) Blekinge län. 19 



20 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 10) Blekinge län. 11) Kristianstads län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 11) Kristianstads län. 21 



22 Tab). 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. —11) Kristianstads län. 12) Malmöhus län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 12) Malmöhus län. 23 



24 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i sooknar m. m. — 12) Malmöhus lan. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 12) Malmöhus län. 25 



26 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 12) Malmöhus län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 12) Malmöhus län. 13) Hallands län. 27 



28 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushall i socknar m. m. — 13) Hallands län. 14) Göteborgs o. Bohus län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 14) Göteborgs och Bohus län. 29 



30 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 14) Göteborgs och Bohus län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. —14) Göteborgs och Bohus län. 15) Elfsborgs län. 31 



32 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 15) Elfsborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 15) Elfsborgs län. 33 



34 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i sooknar m. m. — 15) Elfsborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 15) Elfsborgs län. 16) Skaraborgs län. 35 



36 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll 1 socknar m. m. — 16) Skaraborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 16) Skaraborgs län. 37 



38 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 16) Skaraborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 16) Skaraborgs län. 17) Vermlands län. 39 



40 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 17) Vermlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 17) Vermlands län. 18) Örebro län. 41 



42 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 18) Örebro län. 19) Vestmanlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 19) Vestmanlands län. 43 



44 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. —19) Vestmanlands län. 20) Kopparbergs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 20) Kopparbergs län. 45 



46 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 20) Kopparbergs län. 21) Gefleborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 21) Gefleborgs län. 22) Vesternorrlands län. 47 



48 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 22) Vesternorrlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden o h hushåll i socknar m. m. — 22) Vesternorrlands län. 23) Jemtlands län. 49 



50 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 23) Jemtlands län. 24) Vesterbottens län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 24) Vesterbottens län. 26) Norrbottens län. 51 



52 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 25) Norrbottens län. 



Tab. 1. (Forts.) Anmärkningar. 53 



54 Anmärkningar. Tab. 1. (Forts.) 



Tab. 2. Hushållens storlek samt folkmängdens fördelning å hushåll och 55 
inrättningar, länsvis, den 31 dec. 1890. 



56 

Tab. 3. Folkmängden efter kön och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1890. 



57 

Tab. 4. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd såväl för hvarje af de fem första 
lefnadsåren som i femårsklasser, länsvis, den 31 dec. 1890. 



58 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



59 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



60 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



61 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



62 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



63 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



64 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



65 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



66 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



67 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



68 

Tab. 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1890. 



69 

Tab. 5. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd såväl för hvarje af de fem första ålders
åren som i femårsklasser, i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1890. 



70 

Tab. 5. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, såväl för hvarje af de fem första ålders
åren som i femårsklasser, i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1890. 



71 

Tab. 5. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, såväl för hvarje af de fem första ålders
åren som i femårsklasser, 1 städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1890. 



72 

Tab. 5. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, såväl för hvarje af de fem första ålders
åren som i femårsklasser, i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1890. 



73 
Tab. 6. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs

klasser, i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1890. 
1). Stockholms stad. 



74 Tab. 6. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs
klasser, i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1890. 

2). Göteborgs stad. 



Tab. 6. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs- 75 
klasser, i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1890. 

3). Malmö stad. 



76 

Tab. 7. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje 



77 

åldersår, äfvensom i femårsklasser, i hela riket, den 31 dec. 1890. 



78 Tab. 7. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje 



åldersår, äfvensom i femårsklasser, i hela riket, den 31 dec. 1890. 79 



80 Tab. 8. Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1890. 81 



82 Tab. 8. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1890. 83 



84 Tab. 8. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1890. 85 



86 Tab. 8. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1890. 87 



88 

Tab. 9. Födelseorter för de till rikets befolkning räknade utrikes födde 



89 

Svenska undersåtar samt Utländska undersåtar, den 31 dec. 1890. 



90 Tab. 9. (Forts.) Födelseorter för utrikes födde. 



Tab. 10. Lappar och finnar samt zigenare bland Sveriges befolkning den 31 dec. 1890. 91 



92 

Tab. 10. (Forts.) Lappar och finnar samt zigenare bland Sveriges befolkning år 1890. 



93 

Tab. 11. Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske. 



94 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske. 



95 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske. 



96 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jemte fiske. 



97 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1890. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — I. Idkare af sågverksrörelse. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 2. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. 



101 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 2. Idkare af bergverks- o. bruksrörelse. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 
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Tab. 11. (Forts) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Gruf brytning m. m. — 3. Idkare af metallförädling. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



105 

Tab. 11. (Forts.) folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dee. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning m. m. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 
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Tab. 11. (Forts) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- coh beklädnadsindustri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



121 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 7. Idkare af kemisk-teknisk industri. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



125 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
II. Grufbrytning m. m. — 9. Fabrikörer o. fabriksarbetare (utan uppgifvet särskildt föremål), ingeniörer, kontorspersonal. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
I I . Grufbrytning m. m. - 9. Fabrikörer o. fabriksarbetare (utan uppgifvet särskildt föremål), ingeniörer, kontorspersonal. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 

III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsris, den 31 dec. 1890. 
III. Handel och samfärdsel. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
IV. Allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 

V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



144 

Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. 11. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 dec. 1890. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



152 Tab. 12. Folkmängden efter yrken 
[Med tjenstehjon och familjemedlemmar åtskilda för yrkets 



och kön i hela riket den 31 dec. 1890. 153 
hufvudpersoner och biträden. J f r anmärkningarna å sid. 151]. 



154 Tab. 12. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1890. 155 



156 T a b . 12. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1890. 157 



158 Tab 12. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1890. 159 



160 Tab. 12. (Forts.) folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31. dec. 1890. 161 



Tab. 12. (Forts.) Folkmängden efter yrken 162 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1890. 163 
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Tab. 13. Sinnessjuke, döfstumme ocb blinde, fördelade 
(Personer behäftade med två eller tre af dessa 



165 

efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1890. 
lyten äro upptagna under hvartdera lytet). 
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Tab. 14. Sinnessjuke, döfstumme och blinde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela 
riket, den 31 dec. 1890. 



Tab. 14. (Forts.) Sinnessjuke, döfstumme och blinde, i hela riket, den 31 dea 1890. 167 

Tab. 15. Sinnessjukdom, döfstumhet eller blindhet förenade sinsemellan eller med annat lyte, 
i hela riket, den 31 dec. 1890. 



168 
Tab. 16. Frånvarande och Qvarstående obefintliga personer, länsvis, Uppgifna vid folk

räkningen den 31 dec. 1890. 
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Tab. 17. Qvarstående obefintlige sedan åren 1881—1890 i hela riket, fördelade efter kön, 
ålder och civilstånd, den 31 dec. 1890. 



170 

Tab. 18. Dödlighetstabell för hela riket, under åren 1881—1890. 
[Siffrorna i kol. 2—10 äro mortftlitetskoefficienter, i promille 1); jfr förklaring å sid. 180.] 
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Tab. 18. (Forts.) Dödlighetstabell för hela riket, under åren 1881—1890. 



172 Tab. 19. Lifslängdstabell för hela riket, under åren 1881—1890. 
[Uträkningarne grundade pa de utjemnade mortailitetskoefficienterna sid. 171; jfr vidare förklaring a sid. 180.] 



Tab. 19. (Forts.) Lifslängdstabell för hela riket, under åren 1881—1890. 173 



174 

Tab. 20. Dödlighetstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 
[Siffrorna i kol. 2—19 äro mortalitetskoefficienter, i promille; jfr förklaring å sid. 180.] 



175 

Tab. 20. (Forts.) Dödlighetstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 
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Tab. 20. (Forts.). Dödlighetstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 



177 

Tab. 20. (Forts.) Dödlighetstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 



178 Tab. 21. Lifslängdstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 
[Uträkningarna grundade på de utjemnade mortalitetskoefficienterna sid. 176 och 177; jfr vidare förklaring å sid. 180]. 



Tab. 21. (Forts.) Lifslängdstabell för landsbygden och för städerna, under åren 1881—1890. 179 



att af 1,000 nyfödda bara aflida inom första lefnadsåret 11050 (tab. 18 kol. 10). 
eller med andra ord att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö före npp-
nådd ett års ålder utgör 110·50 tusendelar, eller 0·11050, hvadan således 
sannolikheten att öfverlefva samma år uppgår till 0·88950; 

att af 1,000 personer vid 5 års ålder aflida inom ett år, alltså före 6 ars ålder: 
1 0 · 5 8 , enligt den observerade dödlighetskoeffieienten (tab. 18 kol. 10, sid. 170), 
eller 10·69, enligt den utjemnnde dödlighetskoeffieienten (tab. 18 kol. 10, 
Sid. 171); 

att af 100,000 lefvande födda barn (tab. 19 kol. 4) aflida 11,050 (kol. 7) under 
loppet af deras första lefnadsår; 

att dessa 100,000, hvilka vid födelsestunden kunna sägas hafva genomlett 0 år 
(kol. 10), i följd af den för samtliga lefnadsåldrar gällande dödlighetsord
ningen hafva att gemensamt genomlefva 5,002.465 är (kol. 13) intill den 
stnnd då den sist qvarlefvande aflider; 

att om dessa 5,002,465 ar tänkas lika fördelade mellan de 100,000 lefvande födda 
barnen, i medeltal på hvart och ett af dem falla 50·02 år, hvilka alltså ut
göra den återstående medellifslängden (kol. 1(5) från födelsen räknadt; 

att efter förloppet af 61'2i år endast hälften af dem som födas finnes qvar i lifvet, 
hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden, från födelsen räknadt, ut
gör för hvar och en af dessa 61·21 är (kol. 19). 

Om man i tab. 18 och 19 väljer den rad, som motsvarar åldersåret 50, så 
upplyses för båda könen: 
att sannolikheten för en 50-årig person att dö änder loppet af 51:a lefnadsåret 

utgör 0·01142 (enligt den utjemuade dödlighetskoefficienten, sid. 171) och 
således sannolikheten att få fylla 51 år O·98858; 

att af 100,000 lefvande födde uppnå i enlighet med gällande dödlighetslagar 
59,767 (tab. 19 kol. 4) åldern 50 ar, hvadan alltså 40,233 dessförinnan dö; 

att under loppet af det 51:a lefnadsåret (50—51) bland nyssnämnda 59,767 fem-
tioåringar aflida 683 (tab. 19 kol. 7) ; 

att af 100,000 lefvande födda hafva, sedan 50 år gått förbi, de då qvarlefvande 
jemte de dessförinnan aflidne tillsammans genomlefvat 3,636,679 år (kol. 10); 

att de 59,767 personer, som af 100,000 lefvande födde, såsom nyss nämnden, upp
nå 50 års ålder, hafva i utsigt att tillsammans ytterligare genomlefva 1,365,786 
år (kol. 13); 

att dessa 1,365,786 år, om de lika fördelas på de 59,767 femtioåringarna, gifva 
för hvarje person vid 50 års ålder en återstående medellifslängd af 22·85 år 
(kol. 16); samt 

att de, som fylla 50 år, hafva lika stor sannolikhet för sig att ännu få lefva 23·80 
år (kol. 19) som att dessförinnan dö. 

Förklaring öfver tab. 18—21. 

180 

Tab. 18. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår. [= A]. 
Kol. 2—-10. Mortalitetskoeffieienterna, ‰ (sid. 170 observerade; sid. 171: ut-

jemnade). Sannolikheten, uttryekt i 1,000-delar, för en person vid A 
års ålder att dö inom ett år. 

T a b . 19 . 

Kol. 1, (Ålder.) Uppnådda lefnadsår. [ = A]. 
Kol. 2—4. (Qvarlefvande.) Antalet af dem, som bland 100,000 lefvande födde 

upphinna åldern A. [ = B]. 
Kol. 5—7. (Aflidne). Antalet af dem, sorn bland B A-åringar dö inom loppet af 

ett år, d. v. s. innan de uppnått A + 1 år. 
Kol. 8—10. (Genomlefda år). Antalet år, som sammanlagdt genomlefvats af 

100,000 lefvande födde intill åldern A. 
Kol. 11—13. (År att genomlefva). Antalet år, som återstå att tillsammans ge

nomlefva för B A-åringar. 
Kol. 14—16. (Återstående medellifslängden). Antalet år. som återstå att genom

lefva för hvar och en A-åring, eller qvoten, som fås då kol. 11—13 di
videras med resp. kol. 2—4. 

Kol. 17—19. (Sannolika återstående lifslängden). Det antal år, efter hvilkas för
lopp A-åringarnas antal blir genom döden förminskadt till hälften, hvar
vid således den tidpunkt är nppnådd, då sannolikheten för A-åringen att 
qvarlefva eller att vara fliden är densamma. 

Tab. 20 och 21. 

Tab. 20 och 21 innehålla särskildt för landsbygden och för städerna samma 
beräkningar som tab. 18 och 19 för hela riket, med undantag i tab. 21 af de tal, 
som motsvara kol. 5—13 i tab. 19. Jfr berättelsens text. 

Exempel huru tab. 18—21 böra läsas och uppfattas. 

Om man väljer talen för hela riket (således tab. 18 och 19) samt kolumnerna 
för båda könen gemensamt, så upplysa tabellerna: 

Explication des tableaux Nos 18—21. 

Tabl. N° 18. Table de mortalité pour le royaume. 

Col. 1. Ages (ans). 
Col. 2—10. La probabilité de mourir, p. ‰ dans le courant de l'année. 

Célibataires = col. 2 et 3 ; mariés — col. 4 et 5; veufs et veuves = 
col. 6 et 7; sans distinction de l'état civil — col. 8—10. Col. 2, 4, 6 
et 8 = sexe masculin; col. 3, 5, 7 et 9 = sexe féminin; col. 10 = les 
deux sexes réunis. 

Page 170 contient les coefficients observés, page 171 les coefficients 
ajustés. 

Tabl. N° 19 . Table de survie pour le royaume. 

Col. 1. Ages (ans). [= A.] 
Col. 2—4. (Vivants, survivants). Nombre des survivants à l'âge A sur 100,000 

enfants nés-vivants. [ = B]. 
Col. 5—7. (Décès). Nombre des décès sur B personnes à l'âge A dans le cou

rant de l'année ( = avant l'âge de A + 1 an). 
Col. 8—10. La somme des années qu'auront vécues 100,000 enfants à l'âge A. 
Col. 11—13. La somme des années qu'auront encore à vivre B personnes à l'Age A. 
Col. 14—l6. (Vie moyenne). La somme dans les col. 11—13 divisée resp. par 

la somme dans les col. 2—4. 
Col. 17—19. (Vie probable). Le nombre d'années à l'expiration desquelles les 

survivants à l'âge A seront reduits à la moitié par la mort. 

Col. 2, 5, 8 etc. — sexe masculin: col. 3. 6, 9 etc. — sexe féminin; col. 4 
7, 10 etc. = les deux sexes réunis. 

Tabl. N° 20 . Table de mortalité pour la campagne et pour les villes. 

Col. 1. Ages (ans). 
Col. 2—10. Probabilité, de mourir, p. ‰, par sexe et par état civil (cfr tableau 

N' 18), dans la campagne. 
Col. 11—19. ld. dans les villes. 

Pages 174 et 175 contiennent les coefficients observés, pages 176 et 177 n.a 
coefficients ajustés. 

Tabl . N° 2 1 . Table de survie pour la campagne, et ponr les villes. 

Col. 1. Ages (ans). 
Col. 2—10. Table de survie pour la campagne: col. 2—4 survivants, col. 5—7 

vie moyenne, col. 8—10 vie probable. 
Col. 11—19. Table de snrvie pour les villes: col. 11—l3 survivants, col. 14— 

16 vie moyenne, col. 17—19 vie probable. 
Col. 2, 5, 8, 11 etc. = sexe mascnlîn; col. 3, 6, 9, 12 etc. = sexe féminin; 

col. 4, 7, 10, 13 etc. — les deux sexes réunis. 
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