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

I djupaste underdånighet öfverlemnar Statistiska Centralbyrån 
härmed sin berättelse för år 1899. 

I likhet med föregående berättelser i detta ämne grundar 
sig denna redogörelse nästan uteslutande på presterskapets upp-
gifter och är till sin uppställning lika med det näst föregående 
årets. 

Statistiska Centralbyrån utbeder sig att i öfverensstämmelse 
med hittills följd plan få tillägga följande upplysningar och 
jemförelser i afseende å innehållet af de till denna berättelse 
hörande 27 tabeller. 

Å) Folkmängd. 
[Tab. 1-3.] 

a) Folkmängden länsvis (Tab. 1). 

Enligt Statistiska Centralbyråns underdåniga skrifvelse den 

6 juli 1900 utgjorde den ur presterskapets uppgifter samman-
räknade folkmängden i riket vid 1899 års slut 5,097,402 per-
soner, hvaraf å landsbygden 4,011,406 och i städerna 1,085,996 
personer. 

Jemfördt med föregående år framträder en folkökning un-
der 1899 af 34,484 personer, hvilken tillväxt i sin ordning fram-
går på följande sätt ur befolkningsrörelsens uppgifna särskilda 
faktorer, med utgångspunkt från folkmängden vid slutet af 
år 1898: 

Under rubriken lannan vinst eller förlust» är här upptagen 
den skilnad, som framträder mellan folkmängden å ena sidan 
sådan den erhålles ur de uppgifna församlingsfolkmängdernas 
summa, å andra sidan sådan den erhålles genom riksfolkmängdens 
vid årets början ökande med antalet födde och immigranter och 
dess minskande med antalet döde och emigranter. Såsom synes 
uppgår denna skilnad för båda könen tillsammans till 1,040 
personer, hvarmed den förra summan understiger den senare. 



II Tab. 1. Folkmängd länsvis. 

Bristen förklaras mer än tillräckligt, då man erinrar sig att 
under året afförts ej mindre än 4,107 personer såsom »obefint-
lige». Då de på detta sätt afförde alltså äro betydligt flere än 
den nppdagade bristen, framgår häraf att äfven immigrationen i 
sin ordning är något för lågt uppgifven, hvarförutom naturligt-
vis en del af differensen får tillskrifvas de smärre felaktigheter, 
som icke kunna helt och hållet undvikas vid ett verk af så stor 
omfattning som den svenska kyrkobokföringen. 

Jemför man den sålunda för år 1899 funna folkökningen 
med den motsvarande i genomsnitt för årtiondet 1889—98 samt 
för hvart och ett af åren 1894—98 och afser man härvid jem-
väl särskildt förhållandena å landsbygden och i städerna, blifver 
resultatet i absoluta och relativa tal följande: 

De särskilda faktorer af tillkomst och afgång, hvilkas 
samfälda resultat är den förefunna tillväxten, framgå, un-

Tab. A. Folkökningen och dess faktorer inom länen år 1899, jemfördt med talen för årtiondet 1889—98.2) 

der jemförelse med årtiondet 1889—98, af följande samman-
ställning: 

För de särskilda länen är en jemförelse, i relativa tal, med 
årtiondet 1889—98 utförd i tab. A och B. 

Af här lemnade sammanställningar framgår: 
att folkökningen år 1899 inom riket i dess helhet varit 

fullt så hög som i medeltal för närmast föregående årtionde, 
men deremot ej obetydligt lägre än under hvart och ett af 
åren 1894—98; samt 

att sistnämnda förhållande icke är att tillskrifva ut-
vandringen, hvilken äfven under förevarande år varit ganska 
ringa, utan att förhållandet i stället framkallats af en ovanlig 
stegring uti dödligheten, hvarförutom antalet födde, relativt ta-
get, varit synnerligen lågt. 



Tab. 1. Folkmängd länsvis. III 

På landsbygden har folkökningen under 1899 varit ringa 
äfven i jemförelse med hvad under närmast föregående årtionde 
varit händelsen, hvilket beror ej blott på det låga nativitets-
öfverskottet utan äfven på en stegrad utflyttning till städerna. 
Folkökningen i dessa senare har härigenom hållits uppe vid 
ungefär samma höjd som åren 1897 och 1898. Inom rikets 
folkmängd har alltså förändringen i proportionen mellan lands-
och stadsbefolkning fortgått i samma riktning som förut under 
årtionden, och har vid slutet af nedanstående år denna pro-
portion utgjort: 

Under 1890-talet har emellertid förändringen i denna pro-
portion till städernas förmån icke varit lika starkt utpräglad 
som under 1880-talet. 

Beträffande de olika länen hafva folkökningsförhållandena 
under 1899 stält sig gynsammare än medeltalet för åren 1889—98 
i Stockholms, Jönköpings, Gotlands, Kristianstads, Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus, Vestmanlands, Gefleborgs och Norrbottens 
län, men ofördelaktigare i de öfriga sexton länen. Ofvervigten i 
gynsam riktning för de nämnda nio länen har i allmänhet varit 
kraftigare utpräglad än underlägsenheten för de sexton andra, 
till följd hvaraf för riket i dess helhet 1899 års resultat blif-
vit, såsom redan omnämnts, gynsammare än tioårsmedeltalet. 

Tab. B. Giftermål, födelser, dödsfall, emigration och immigration länsvis år 1899, jemfördt med årtiondet 1889—98. 1) 

I synnerhet framstå under 1899 Norrbottens och Stockholms 
län med en synnerligen stark folkökning, något som för sist-
nämnda län förklaras genom den ökade utflyttningen till för-
stadssamhällena i närheten af Stockholm. Norrbottens läns 
folkökning under året (34•19 ‰ af medelfolkmängden) torde 
vara den högsta siffra, som af något svenskt län dittills uppnåtts 
under hvilket som helst af 1800-talets år, om man bland länen icke 
inräknar hufvudstaden. — Folkminskning har under år 1899 egt 
rum i Uppsala, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Elfsborgs, 
Skaraborgs och Vermlands län, hvilka samtliga företett ringa 
eller ingen folkökning äfven under årtiondet 1889—98. 

I fråga om folkökningens särskilda faktorer upplyser tab. 
B, att födelsetalet varit lägre än vanligt (d. v. s. än under 
närmast föregående årtionde) i 22 af våra län och högre än 
vanligt blott i Gotlands, Malmöhus och Norrbottens. Än mera 
afgjord är höjningen af dödligheten, som drabbat samtliga län 
med undantag blott för Gefleborgs. En naturlig följd häraf är 
nativitetsöfvershottets betydande underlägsenhet, hvilken återkom-
mer i alla län utom Gotlands. 

Utvandringen har varit föga mer än hälften så stor som 
medeltalet för 1889—98, och samtliga län utan undantag visa 
gynsammare resultat än sagda årtionde. I flertalet län har der-
jemte invandringen varit något högre än vanligt. Nettout-
vandringen, eller den slutliga förlusten till främmande länder, 
har derför öfverallt varit jemförelsevis ringa, och de båda nord-
ligaste länen förete till och med inflyttningsöfverskott från ut-
landet, hvilket i vårt land är en temligen sällsynt företeelse. 
Flyttningen inom landet har såsom vanligt resulterat uti öfver-
skott för Stockholms stad, Gotlands, Malmöhus, Göteborgs och 



IV Tab. 1 o. 2. Folkmängd länsvis. — Tab. 3. Folkmängd efter ålder. 

Bohus, Gefleborgs och Norrbottens län samt mot vanligheten 
äfven i Stockholms och Vestmanlands. Öfriga län hafva under 
1899 förlorat på det inländska folkbytet, bland dem äfven 
Hallands, Vesternorrlands och Jemtlands, hvilka oftast pläga 
mottaga öfverskott af inflyttning. 

Vid 1899 års slut upptogo de särskilda länen nedanstående 
andelar af rikets hela folkmängd, i %, under jemförelse äfven 
med motsvarande tal för år 1898: 

De fem norrländska länens andel af riksfolkmängden har 
alltså under året ökats från 16•45 till 16•59 %, och de åtta län 
(Stockholms stad inräknad), som af ålder sammanfattats under 
benämningen Svealand, hafva gått fram från 30•74 till 30•80 %. 
De tolf södra länen åter, eller Götaland, hafva, såsom nu under 
vid pass en mansålder varit regeln, minskats i relativ betydelse; 
deras folkmängd, som vid årets början uppgick till 52•81 % af 
hela rikets, hade vid årets slut nedgått till 52•61 %. 

Sedan utvandringen begynte antaga mera betydande pro-
portioner, har folkökningen i Sverige i regeln fördelat sig mycket 
ojemnt öfver årets olika tider. Under år med stor utvandring 
torde icke sällan hafva inträffat, att under vissa månader, sär-
skildt på våren, nativitetsöfverskottet ej förmått uppväga ut-
vandringens öfverskott öfver invandringen. Direkta uppgifter 
härom föreligga icke, men antager man, att landets hela folk-
byte med främmande länder fördelar sig öfver olika månader på 
samma sätt som den af Konungens Befallningshafvande i Stock-
holm, Göteborg och Malmö redovisade utvandringen öfver sven-
ska hamnar, så skulle folkökningsförhållandena hafva gestaltat 
sig på följande sätt under olika delar af året 1899: 

Under första qvartalet skulle folkökningen alltså hafva ut-
gjort endast 6,118 personer, under det andra till och med blott 
5,539, medan tredje qvartalet ökade folkmängden med 12,051 
personer och det fjerde med 10,776. Tillväxten under första 
halfåret utgjorde alltså 11,657 personer, men under det andra 
22,827. Samtliga dessa förhållanden torde, typiskt sedt, vara 

ungefär de samma som under vanliga år, ehuruväl talen både för 
nativitetsöfverskott och utvandring voro år 1899 synnerligen låga. 

Proportionen mellan könen inom rikets befolkning har 
fortfarande förbättrats, såsom framgår af följande tal: 

Sedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse har 
qvinkönets relativa öfvertalighet aldrig varit så ringa som under 
de båda åren 1898 och 1899. — Huru förhållandena gestalta 
sig inom de särskilda åldrarna, framgår af tab. C, sid. V. 

På landsbygden svarade år 1899 mot ett tusen män endast 
1,019 qvinnor, men i städerna 1,173. Af de olika länen visa 
såsom vanligt Jemtlands äfvensom Vesterbottens och Norrbottens 
öfverskott af mankön, och särskildt på landsbygden är detta fallet 
jemväl i Vesternorrlands och Gefleborgs län. För sistnämnda 
län har denna företeelse inträdt först under det år, som nu är 
i fråga, eller 1899. Inom samtliga de fem norrländska länen är 
alltså numera den manliga folkmängden större än den qvinliga 
på landsbygden, och samman för dessa landsbygder visar en 
folkmängd af mankön uppgående till 379,921, mot endast 371,255 
qvinnor. 

b) Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tings-
lag, domsaga, stad och län (Tab. 2). 

I denna tabell har återgifvits den redogörelse för folk-
mängden, som till ledning vid val till riksdagsmän och lands-
tingsmän samt valmän för utseende af landstingsmän offentlig-
gjorts och till vederbörande utdelats i juli månad år 1900. 

c) Folkmängden efter ålder (Tab. 3). 
Den approximativa beräkning af hela rikets folkmängd, 

skild till kön, inom hvarje åldersår vid slutet af år 1899, som 
meddelas i tab. 3, är verkstäld enligt samma grunder som 
för närmast föregående år, för hvilka icke uppgifterna 
hvilat på ett fullständigt folkräkningsmaterial. De faktorer, 
som vid denna tabells utarbetande tagits i beräkning, äro a ena 
sidan lefvande födde och immigrerade inom de särskilda ålders-
åren och å den andra aflidne och emigrerade, likaledes efter 
åldersår. Med utgångspunkt från 1898 års folkmängd: 2,466,638 
mankön och 2,596,280 qvinkön eller tillsammans 5,062,918 per-
soner, hafva dessa faktorer, frånsedt im- och emigranter samt 
döde i okänd ålder, gifvit följande summor lefvande vid 1899 
års slut, nämligen 2,486.985 män och 2,611,491 qvinnor eller 
tillsammans 5,098,476 personer, hvilket utgör 538 flere män och 
536 flere qvinnor eller 1,074 flere personer än den i tab. 1 upp-
tagna folkmängden. Denna skilnad har i tab. 3 utproportionerats 
på hvarje åldersår öfver 20 efter dess styrka för att erhålla en 
slutsumma af samtlige lefvande vid 1899 års slut, öfverens-
stämmande med den i tab. 1 uppgifna folkmängden. 

Tab. C innehåller en framställning i relativa tal af befolk-
ningens fördelning efter ålder år 1899, under jemförelse med 
förhållandena under år 1898 samt medeltalen för tidrymden 
1751—1890. Såsom nu under en lång följd af år varit händel-
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sen, har äfven under år 1899 folkmängden varit ovanligt få-
talig inom åldersgruppen 0—5 år och inom de mellersta grup-
perna, men deremot öfvertalig i åldrarna 5—20 år och i syn-
nerhet i åldrarna efter 55 år. Bristen inom åldern 20—50 år, 
i jämförelse med hvad som kunnat väntas om fördelningen af 
åren 1751—1890 varit gällande, har utgjort: 

Sedan utvandringen vid midten af 1890-talet nedgått till 
jemförelsevis mindre omfång, har således folkbristen inom de 
arbetsföra åldrarna begynt gå tillbaka, och år 1899 minskades 
densamma med 9,000 personer. Icke desto mindre qvarstod vid 
årets slut en brist af ej mindre än 142,000 personer inom 
ifrågavarande äldrar, ett faktum, som innebär, att det ännu 
torde dröja mycket länge innan åldersfördelningen inom Sveriges 
befolkning återtager sina förutvarande proportioner. 

Öfverskottet inom åldrarna öfver 65 år fortfar ännu att 
växa. Detsamma utgjorde: 

En sådan öfvertalighet inom de åldrande klasserna inom 
befolkningen torde vara nära nog exempellös, ej blott i vårt 
land utan äfven i hvilket som helst annat, åtminstone inom vår 
europeiska verldsdel. Förhållandet bidrager helt naturligt att 
öka fattigvårdsbördan och innebär alltså en ekonomisk svårighet, 
mot hvilken vi ännu under många år torde hafva att kämpa. Äfven 
öfvertaligheten inom åldern 5—15 år (se tab. C) är en ekono-
misk tunga, såsom medförande stegrade utgifter för det upp-
växande slägtets vård och uppfostran. 

Tab. C innehåller jemväl relativa tal för proportionen 
mellan könen inom olika äldrar. Äfven här har utvandringens 

Tab. C. Folkmångdens fördelning efter ålder och kön, åren 1898 och 1899, jemförd med äldre tider. 

tillbakagång lemnat tydliga spår i en växande talrikhet för 
mankönet, medan å andra sidan vissa grupper inom medelåldern 
(35—50 år) fortfarande genom den starka öfvertaligheten för 
qvinkönet vittna om att de i yngre äldrar drabbats af ut-
vandringen vid tider då densamma varit starkare utpräglad än 
nu är förhållandet. 

B) Folkmängden i hvar och en af rikets städer 
och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad 
af vigde, födde och döde samt emigranter och 

immigranter. 
[Tab. 4.] 

I tab. 4 äro sammanförda de vigtigaste sifferuppgifterna 
rörande samtliga städernas befolkningsförhållanden under år 1899 
och till en del desamma för köpingarna. 

En klassifikation af städer och köpingar efter folkmängden 
vid slutet af åren 1898 och 1899 utfaller såsom följande tal visa: 

Förestående tal hafva alltså under år 1899 icke undergått 
någon som helst förändring. Fortfarande eger Sverige sålunda 
också 22 städer, som efter svenska förhållanden pläga räknas 
såsom större, eller egande mer än tio tusen invånare hvardera. 
Sammanlagda folkmängden i dessa städer uppgick vid årets slut 
till 831,793, mot 810,464 vid årets början. Tillväxten uppgår 
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alltså till 21,329 personer, eller 26•32 °/o0 De mindre städer-
nas folkmängd växte nnder året från 247,933 till 254,203 per-
soner, eller med 25•29 °/oo- Såsom synes omfatta de tjugutvå 
större städerna tillsammans ej mindre än 76•6 % af landets stads-
befolkning, och af Sveriges befolkning i dess helhet äro 16•3 % bo-
satta i sagda städer. 

Folkökningen i städerna, i synnerhet de större af dem, är 
i våra dagar i alla länder föremål för ett betydande intresse. 
Att äfven våra svenska städer, relativt taget, i stor utsträckning 
deltagit uti den för vår tid utmärkande starka tillväxten af 
stadssamhällena, är välbekant och framgår äfven af nedanstående 
tal. Folkmängden utgjorde i hvar och en af våra större städer, 
vid slutet af år 1899 äfvensom tjugu år tidigare: 

I samtliga dessa tjugutvå samhällen har alltså under de 
tvenne årtiondena folkmängden ökats från 509,849 till 831,793 
personer, eller med 63•14 procent. Den öfriga stadsbefolkningen 
i riket har under samma tid vuxit från 180,339 till 254,203 
personer, eller med endast 40•96 procent, och stadsbefolkningen 
i dess helhet från 690,188 till 1,085,996 personer, eller med 
57•35 procent. 

Tab. D. Befolkningsrörelsens relativa tal inom en hvar af rikets 
städer med öfver tio tusen invånare, under år 1899 

och under årtiondet 1881—90.1) 

I tab. D lemnas en öfversigt i relativa tal af befolkningens 
förändringar under år 1899 i hvar och en af våra större städer, 
under jemförelse äfven med motsvarande medeltal för årtiondet 
1881—90. De anmärkningar, hvartill denna sammanställning 
kan föranleda med hänsyn till vigslarnas, födelsernas och döds-
fallens relativa antal, meddelas under vederbörliga afdelningar i 
det följande; här må uppmärksamheten fästas blott vid sjelfva 
folkökningen och dess närmast bestämmande faktorer: öfver-
skottet af födde samt in- och utflyttningen. 

Hvad först nativitetsöfverskottet angår, utgjorde detta under 
årtiondet 1881—90 i genomsnitt för våra städer 11•33 ‰ af 
medelfolkmängden, men år 1899 endast 7•74 ‰. En dylik under-
lägsenhet för året 1899 återfinnes i de flesta af våra större 
städer; endast Eskilstuna, Landskrona, Borås, Karlstad, Örebro 
och Vesterås göra undantag. 

Öfverskottet af in- eller utflyttning erhålles från tab. D 
genom en sammanställning af koll. för öfverskottet af födde 
samt koll. för den verkliga folkökningen. För hela vår stads-
befolkning gälde under årtiondet 1881—90 såsom medeltal, att 
inflyttningen årligen öfversteg utflyttningen med 14•89 ‰ af 
medelfolkmängden; för år 1899 uppgick motsvarande siffra till 
18•00 ‰ Inflyttningsöfverskottet var alltså under år 1899 
ovanligt stort, hvilket mindre beror på ökad inflyttning än derpå 
att utvandringen till främmande land varit ringa. Hvad angår 
de större städerna, företeddes under år 1899 de största inflytt-
ningsöfverskotten af Borås med 74•6 ‰, Vesterås med 68•4 
samt Örebro med 45•4 ‰. I Stockholm uppgick motsvarande 
öfverskott till 18•5 ‰ i Göteborg till 19o och i Malmö till 
18•7, — en märklig jemnhet. I Kalmar, Karlskrona, Söderhamn 
och Sundsvall var utflyttningen större än inflyttningen. 

Folkökningen i våra städer, som åren 1881—90 uppgick 
till 26•22 ‰ årligen och åren 1889—98 till 20•37 ‰, nådde 
under år 1899 till 25•74 ‰. Att siffran för sistnämnda år ej blef 
högre, trots det störa inflyttningsöfverskottet, beror på det ovanligt 
ringa öfverskottet af födde. Tillväxten år 1899 var i Stockholm be-
tydligt mindre än under årtiondet 1881—90, i Malmö deremot ej 
obetydligt högre. Göteborgs siffra var ungefär densamma för året som 
för årtiondet i genomsnitt. Största folkökningen under 1899 visa de 
tre städerna Borås med 93•6 ‰, Vesterås med 78•3 och Örebro 
med 59•0 ‰, hvilka tal beteckna en ovanligt stark tillväxt. Går 
man nedanför gränsen tio tusen invånare, möter man en lik — 
nande folkökning under året äfven i Luleå (81 ‰ af medel-
folkmängden) samt i Södertelge (94 ‰). Minskning af folk-
mängden inträffade år 1899 bland de större städerna i Kalmar 
samt uti ej mindre än tretton af de mindre, bland dem i Mo-
tala, Vadstena, Strömstad, Arboga och Hudiksvall. 

Omkring de stora städerna samlar sig i våra dagar ofta en 
växande folkmängd i den närmast omgifvande bygden. Äfven i 
vårt land framträder detta förhållande, om än icke i samma ut-
sträckning som i de stora industriländerna. Under 1899 skön-
jes företeelsen i fråga genom folkökningen uti bland annat föl-
jande landssocknar, nämligen: i Solna, norr om Stockholm, 
från 4,342 till 5,973 invånare (närmare fyrtio procents ökning 
på ett enda år), i Brännkyrka, söder om Stockholm, från 7,329 
till 7,948, Fors och Klosters socknar vid Eskilstuna från 
10,229 till 10,763, Östra Eneby, S:t Johannes och Borgs socknar 
vid Norrköping från 11,712 till 11,878 (ovanligt ringa tillväxt 
mot föregående år), Hyllie socken vid Malmö från 5,849 till 
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6,456, Lundby och Örgryte socknar vid Göteborg från 20,205 
till 21,635, Sköns, Alnö och Timra socknar vid Sundsvall från 
23,477 till 23,976 personer (ringa tillväxt mot under tidigare 
år), o. s. v. Äfven på den öfriga landsbygden uppstå i våra 
dagar mångenstädes samlingspunkter för industri och handel, 
med starkt växande folkmängd. Den största nppmärksamheten 
tilldrager sig i detta hänseende Gellivare socken i Norrbottens 
län; under 1899 växte folkmängden i denna församling från 
9,385 till 10,631 personer, och mellan 1893 och 1899 är folk-
mängden här mer än fördubblad. 

I fråga om dödligheten i städerna meddelas i tab. 4, koll. 
18—21, uppgifter, som i någon mån tillåta att bedöma, huru 
antalet döde stält sig inom den faktiskt närvarande befolkningen 
samt huru många i resp. städer skrifna personer, som dött utom 
stadens område. Dock torde icke talen i dessa båda koll. kunna 
betraktas såsom fullständiga, enär anteckning om dödsorten mån-
gen gång torde utlemnas. Till undvikande af missförstånd er-
inras, att summorna i kol. 18 och kol. 20 för samtliga städer 
icke afse dessa till skilnad från landsbygden, utan slutsumman 
i kol. 18 omfattar alla stadsboar, som aflidit å annan ort inom 
riket, vare sig landsbygd eller stad, än den stad, i hvilken den 
aflidne varit kyrkoskrifven, och slutsumman i kol. 20 ej blott 
de å rikets landsbygd kyrkoskrifne, som aflidit i någon af stä-
derna, utan äfven hvarje stadsbo, som aflidit i annan stad än 
den, i hvilken han var kyrkoskrifven. 

C) Äktenskap. 
[Tab. 6—11.] 

a) Ingångna äktenskap (Tab. 5). 
Antalet af de under år 1899 ingångna äktenskapen äfvensom 

under de närmast föregående åren framgår af följande tal: 

Den ökning af giftermålens antal, som begynte år 1894, har 
alltså fortgått äfven under år 1899, och årets siffra i förhållande 
till hela folkmängden (6•24 på tusen inv.) är den högsta, som i 
vårt land förekommit sedan år 1887. I jemförelse med äldre 
tider är dock äfven 1899 års siffra mycket låg. Tillväxten i 
äktenskapens antal från och med 1894 framträder icke heller 
fullt så stark, om jemförelsen i stället för med hela folkmängden 
utföres med folkmängden inom medelålderns grupper; inom dessa 
sistnämnda har nämligen sedan utvandringens upphÖrande en gan-
ska stor folkökning egt rum. Särskildt under 1899 växte männens 
antal i åldern 20—50 år från 917,861 till 932,034, och qvinnor-
nas i åldern 20—45 år från 848,694 till 856,054. 

På hvarje tusental af den samfälda medelfolkmängden upp-
gick under år 1899 giftermålens antal på landsbygden till 5•82 
och i städerna till 7•81. Landsbygdens siffra är 4 procent högre 
än medeltalet för årtiondet 1889—98 (jfr tab. B, sid. III), stä-
dernas siffra ända till 11 % högre. Årets för nutida förhållan-

den betydliga äktenskapsfreqvens förorsakas alltså i främsta 
rummet af städerna. Också framgår af tab. D, sid. VI, att 
många af våra större städer under redogörelseåret visa ganska 
höga giftermålstal till och med i förhållande till årtiondet 
1881—90, hvars medelsiffra för städerna dock var åtskilligt 
högre än den för årtiondet 1889—98 gällande (7•67 ‰ mot 7•02). 

De särskilda länens giftermålstal under 1899 finnas redan 
meddelade i tab. B, sid. III, och äro derstädes sammanstälda 
med motsvarande medeltal för närmast föregående tio år. Såsom 
synes, utvisa alla länen högre tal för 1899 än för årtiondet, 
med undantag blott för Uppsala, Jönköpings, Örebro och Vester-
norrlands. Största öfvervigten mot tioårsmedeltalet visa Malmö-
hus, Norrbottens, Kalmar, Gotlands och Hallands län samt Stock-
holms stad, i hvilka alla öfverskottet hinner till 10 % och der-
öfver, intill 13 % i Norrbottens och 14 % i Malmöhus län. 

Om de vigdes fördelning å förutvarande civilstånd upp-
lyser tab. 5. Med inräkning af frånskilde bland enklingar och 
enkor har procentförhållandet mellan de i äktenskap inträdde 
varit följande: 

Medeltalen för årtiondet 1889—98 utvisa, att 10•26 % af 
männen och 4•35 % af qvinnorna inträdt i omgifte. För år 
1899 äro motsvarande tal: för männen 8•59 % och för qvinnorna 
3•92. I fråga om männen företer året 1899 ett lägre antal om-
giften än något annat år sedan den svenska befolkningsstati-
stikens begynnelse, och för qvinnorna har talet varit lägre blott 
under 1898. — På landsbygden voro år 1899 procenttalen för 
ofvanstående fyra grupper resp. 89•23, 2•05, 6•94 och l•78 %; för 
städerna resp. 88•92, 2•86, 6•89 och 1•33 %. 

Af dem, som ingingo omgifte under år 1899, inträdde 113 
män och 24 qvinnor i sitt tredje gifte, och 10 män och 1 qvinna 
i fjerde giftet. 

I afseende på det trossamfund, hvartill kontrahenterna 
hörde, upplyser tab. 5, att under år 1899 ingingos 30,976 äkten-
skap af personer, som båda tillhörde Svenska kyrkan, och att i de 
öfriga 734 äktenskapen kunde antingen blott den ena kontra-
henten eller ock ingendera räknas till Svenska kyrkan. Till 
sistnämnda grupp hafva hänförts äfven de, som aldrig enligt 
någon ritual blifvit döpta eller, om de ock blifvit döpta, ej inom 
Svenska kyrkan begått Herrans nattvard, men likväl icke till— 
höra något främmande trossamfund. Anmärkningarna till ta-
bellen (intagna å sid. 21) angifva fördelningen af dessa 734 par 
å såväl de olika trossamfunden som landsbygd och städer. An-
talet af de äktenskap, der endera eller båda kontrahenterna till-
hörde främmande trossamfund, var 182. Bland kontrahenterna 
inom de öfriga 552 till samma grupp hänförda äktenskap hade 
51 män och 68 qvinnor ej blifvit döpta samt 226 män och 234 
qvinnor ej inom Svenska kyrkan begått Herrans nattvard. 

Af här anförda 734 äktenskap ingingos 635 inför borgerlig 
myndighet, och tillhörde af dessa 474 landsbygden och 161 stä-
derna. Detta antal för riket är 15 färre än under år 1898 men 
högre än under något af öfriga förut gående år. 
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b) lider vid äktenskapets ingående (Tab. 6—9). 
Tab. 6 angifver för landsbygden, städerna och hela riket 

hvarje åldersår och tab. 7 redogör länsvis och med åtskiljande 
af första giftet och omgiften, särskildt för män och särskildt 
för qvinnor, om åldersåren i vissa klasser för de under år 1899 
vigde eller i borgerligt äktenskap förenade. Dessa sistnämnda 
äro i denna berättelses text och tabeller inräknade bland de 
vigde, så framt ej vigsel och borgerligt äktenskap äro nämnda 
till skilnad från hvarandra. 

Af tab. E framgår, att antalet vigde män år 1899, jem-
fördt med folkmängden, var i åldrarne under trettio år märk-
bart högre än motsvarande medelsiffror för årtiondet 1881—90, 
i åldrarne öfver femtiofem år åter betydligt lägre än tioårs-
medeltalen. För qvinkönets del är förhållandet ungefär ena-
handa. Den tendens till tidigare giften, som sålunda framträ-
der, har gjort sig gällande äfven under de närmast föregående 
åren och torde få anses vittna om indastriens växande be-
tydelse i vårt land, i det nämligen en gammal iakttagelse gifver 
vid handen att giftermålen i allmänhet ingås tidigare inom 
industri- än inom jordbruksländer. — Den sedvanliga pro-
centiska fördelningen efter ålder af de vigde meddelas jemväl i 
tab. E. Medelåldern har, efter beräkningar på grund af talen 
för hvarje åldersår i tab. 6, utgjort: 

Sänkningen af medelåldern vid äktenskapens ingående fram-
träder alltså tydligt. Jemfördt med närmast föregående årtionde 
och om afseende fästes endast vid första giftet, voro under år 
1899 männen 0•25 år och qvinnorna 0•38 år yngre än förut. 
Åldersskilnaden mellan man och hustru hade således äfven fort-

Tab. E. Relativa tal för de vigde efter ålder, under år 1899 och årtiondet 1881—90. 

farit att växa, såsom nu under en längre tid i regeln varit 
händelsen, och uppgick för 1899 till 1•98 år. 

På landsbygden var medelåldern år 1899 inom samtliga 
äktenskapen 30•01 år för männen och 26•89 år för qvinnorna, 
i städerna åter 30•08 år för männen och 27•72 år för qvinnorna. 
Särskildt för första giftena voro medeltalen å landsbygden resp. 
28•49 och 26•34 år, i städerna resp. 28•74 och 27•22 år; särskildt 
för omgiftena: å landsbygden resp. 45•95 och 40•94, i städerna 
resp. 45•04 och 39•28 år. 

c) Årstiden vid äktenskapets ingående (Tab. 10). 
De månadssummor, som innehållas i tab. 10, sammanförda 

på årets fyra qvartal, gifva följande absoluta och relativa tal 
för år 1899: 

Såsom vanligt har alltså äktenskapens antal varit störst 
under fjerde qvartalet och minst under det första. Månadsvis 
räknadt faller detta år såväl i städerna som på landsbygden 
högsta antalet på december. 

d) Genom döden upplösta äktenskap äro till antalet 
kända genom tab. 15 (koll. 4 och 5), af hvilken inhemtas, att 
under år 1899 aflidit 14,595 gifte män och 11,680 gifta qvin-
nor, hvadan alltså sammanlagdt 26,275 äktenskap på detta sätt 
upplösts. En jemförelse med föregående år gifver följande re-
sultat: 
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Den jemförelsevis höga dödligheten under år 1899 fram-
träder här tydligt. — På landsbygden upplöstes under redo-
görelseåret 920 äktenskap af döden mot hvarje tusental in-
gångna, i städerna åter blott 574; på hvarje tusental af folk-
mängden voro landsbygdens och städernas tal resp. 5•36 och 4•48. 
Mot tusen gifta män, som afledo, svarade å landsbygden 840 
aflidna gifta qvinnor, men i städerna blott 643. 

e) Genom skiljobref upplösta trolofningar och äkten-
skap (Tab. 11). 

Trolofningar, som under. 1899 upplösts genom skiljobref, 
utgjorde till antal 120, hvaraf 84 på landsbygden och 36 i stä-
derna. På hvarje hundratusental invånare kommo 2•36 dylika 
skilsmessor, mot under 1880-talet i genomsnitt 2•81 och under 
1870-talet 3•58. Minskningen är alltså oafbruten, och äfven är 
1899 års tal lägre än 1898 års . ,— De 120 trolofvade paren, 
som skildes år 1899, egde vid skilsmessan 27 lefvande barn. 

Äktenskap hafva under år 1899 upplösts till ett antal af 
387, hvaraf 149 på landsbygden och 238 i städerna. Riks-
siffran för året är ovanligt hög, men dock lägre än 1898 års 
tal (409). I förhållande till medelfolkmängden och de ingångna 
äktenskapen framgå för äktenskapsskilnaderna följande relativa 
siffror för 1899 och några af de närmast föregående åren: 

På landsbygden var år 1899 skilsmessornas antal på hvarje 
hundratusental invånare 072 men i städerna ej mindre än 22•20. 
Mot tusen ingångna äktenskap svara 6•38 upplösta på lands-
bygden och 28•44 i städerna. 

De år 1899 skilda äkta paren hade tillsammans 607 lef-
vande barn. — Före skilsmessan hade äktenskapen varat mindre 
än tio år i 146 fall, mellan tio och tjugu år i 166 fall, mellan 
tjugu och trettio år i 61 fall samt mer än trettio år i 13 fall; i 1 
fall var tiden okänd. — Angående de skilda makarnas ålder samt 
mannens yrke lemnas i tabellen en del uppgifter, och likaså an-
gående orsakerna till äktenskapets upplösning, bland hvilka senare 
»egenvilligt öfvergifvande» nu såsom annars varit den oftast före-
kommande: år 1899 i 209 fall af 387. Till skilsmessan hafva 
männen varit vållande i 147 fall, hustrurna i 131 och båda 
makarna i 109 fall. 

D) Barnaföderskor och födda barn. 
[Tab. 12—14.] 

a) Barnaföderskor (Tab. 12). 

Antalet barnaföderskor under år 1899 utgör 135,333 
hvaraf 107,062 a landsbygden och 28,271 i städerna. Detta 
tal för hela riket är 2,752 lägre än under år 1898 och öfver 
hufvud ett mycket lågt tal. 

Af hela antalet barnaföderskor under året nedkommo 
120,014 med äkta barn och 15,319 med oäkta barn. På hvarje 
tusental af folkmängden i dess helhet såväl som af qvinliga 
folkmängden i åldern 20—45 år kommo nedanstående antal 
barnaföderskor år 1899 och några af de förutgående åren: 

Jemfördt med hela folkmängden är barnaföderskornas antal 
år 1899 lägre än under hvarje annat år sedan den svenska be-
folkningsstatistikens begynnelse, med undantag blott för året 
1773. Afses endast barnaföderskor, som nedkommit med äkta 
barn, understiger 1899 års siffra äfven sistnämnda års. 

Detta ringa antal födelser, hvarutinnan 1899 endast föga 
skiljer sig från de närmast föregående åren, torde till en be-
tydande del förklaras genom det jemförelsevis ringa antalet ny-
ingångna äktenskap under de senaste båda årtiondena äfvensom 
den starka utvandringen. Fullt tillräckliga torde dock dessa 
förklaringsgrunder icke vara, utan torde födelsernas antal öfver 
hufvud under senaste åren få anses hafva varit ganska lågt i 
vårt land, — i likhet med hvad förhållandet samtidigt varit 
inom de flesta andra länder af vår verldsdel. 

Barnaföderskornas fördelning från synpunkten af, huruvida 
de nedkommit med äkta eller med oäkta barn, har varit följande: 

På landsbygden nedkommo 9•34 % af barnaföderskorna år 
1899 med oäkta barn, i städerna åter 18•82 %. 

Med äkta barn nedkomna barnaföderskors fördelning efter ålder, 
för år 1899 äfvensom under årtiondet 1881—90, framgår af 
tab. F. Man finner här för året 1899 ej obetydligt högre tal 
än för årtiondet inom de båda yngsta femårsgrupperna, medan 
förhållandet är motsatt i åldrarna efter 25 år. Till någon ringa 
del torde detta förhållande vara att tillskrifva den omständig-
heten att åldersuppgifterna före år 1895 ej voro fullt så nog-
granna som nu och angåfvo något för låga tal för de yngre åren. 
Men i hufvudsak måste dock ofvan berörda skiljaktighet anses 
vara ett uttryck för verkliga förhållandet, och densamma finner åt-
minstone delvis sin förklaring uti det redan förut påpekade faktura, 
att under senare tider freqvensen af nyingångna äktenskap hållit 
sig bättre uppe i de yngre åldrarna än inom de mera fram-
skridna. 

Medelåldern för barnaföderskor med äkta barn har i genom-
snitt för årtiondet 1889—98 utgjort 32•28 år. Under hvart och 
ett af åren 1894 till och med 1898 utgjorde densamma resp. 
32•42, 32•30, 32•26, 32•20 och 32•12 år och sjönk under 1899 

B 
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ytterligare till 31•99 år Särskildt på landsbygden var under 
1899 medelåldern 32•15 år men i städerna 31•35 — Af samt-
liga barnaföderskor med äkta barn år 1899 voro 99•843 % gifta 
och 0•157 % enkor. På landsbygden var enkörnas antal 0•148 % 
och i städerna 0•196%. 

Talen här ofvanför visa, att under år 1899. af samtliga barna-
föderskor 11•32 % nedkommo med oäka barn. Denna siffra är 
ej obetydligt lägre än under 1898, som i detta afseende intager 
en ren undantagsställning. Äfven åren 1896 och 1897 förete 
högre antal oäkta börder än året 1899, om jemförelsen sker 
med folkmängden. I det hela äro dock sistnämnda års tal 
mycket höga, såsom gemenligen plägar vara händelsen under 
ekonomiskt fördelaktiga tider. Tab. F visar, att allt framgent 
fortgår den betydande höjningen af de oäkta födelsernas antal 
inom yngre äldrar af den qvinliga folkmängden, medan de mera 
framskridna åldrarna förete en minskning. Också finner man, 
att medelåldern för dessa barnaföderskor, hvilken i genomsnitt 
för åren 1889—98 uppgick till 26•98 år och under åren 1894 
—98 utgjort resp. 27•07, 26•87, 26•73, 26•63 och 26•43 år, under 
1899 sjunkit till 26•36 år. På landsbygden uppgick motsvarande 
tal år 1899 till 26•16 år, men i städerna till 26•74. 

Med hänsyn till civilstånd fördela sig mödrarna till oäkta 
barn på följande sätt: 

Antalet trolofvade mödrar har alltså under de senaste tvenne 
åren varit jemförelsevis högt. — Särskildt på landsbygden om-
fattade år 1899 ofvan anförda fyra grupper resp. 1•39, 3•74, 
10•50 och 84•37 %, i städerna resp. l•05, 4•04, 7•07 och 87•84 % 

För samtliga barnaföderskor under år 1899 är medelåldern 
beräknad till 31'36 år. Då redan förut uppvisats ett stadigt 
sjunkande af medelsiffran för barnaföderskor såväl inom som utom 
äktenskapet, är tydligt att förändringens riktning bör blifva 

Tab. P. Relativa, tal för barnaföderskornas antal inom olika äldrar, under år 1899 och årtiondet 1881—90. 

den samma om män afser samtliga barnaföderskor. Också befinnes 
dessas medelålder, som under årtiondet 1889—98 utgjorde 31•71 
år, under åren 1894—98 hafva uppgått till resp. 31•84, 31•71, 
31•65, 31•57 och 31•46 år, för att slutligen, såsom redan oni-
nämndt, under 1899 ytterligare nedgå till 31•36 år. För lands-
bygden var siffran under redogörelseåret 31•59 år och för stä-
derna 30•48. 

Af samtliga barnaföderskor år 1899 voro 88•69 % gifta, 
0•57 % enkor och frånskilda, l•05 % trolofvade och 9•69 % ogifta. 
På landsbygden voro motsvarande procenttal resp. 90•66, 0•48, 
0•98 och 7•88, i städerna resp. 81•21, 0•92, 1•33 och 16•54. 

b) Födda barn (Tab. 13). 
Hela antalet under år 1899 födda barn utgör 137,427, 

hvaraf 133,882 varit lefvande födda och 3.545 dödfödda. Detta 
absoluta tal för de lefvande födde är 2,641 lägre än under år 
1898, hvarjemte talet för de dödfödde är 148 lägre än sist-
nämnda års tal. 

De lefvande födde utgöra på hvarje tusental af medel-
folkmängden: 

Om dessa tal för 1899 galler hvad som redan anförts i 
fråga om barnaföderskorna, eller att de äro hvad angår de äkta 
föddes antal de lägsta sedan den svenska befolkningsstatistikens 
begynnelse, men att hela födelsetalet varit en enda gång lägre 
än nu, nämligen år 1773. 

På landsbygden uppgick år 1899 de äkta föddes antal till 
24•00 ‰ och antalet oäkta födde till 2•45, eller sammanlagdt 
26•45 ‰. I städerna var det äkta födelsetalet endast 21•16 ‰. 
men oäkta födelsetalet 4•84, och hela födelsetalet alltså 26•00 ‰. 

Af tab. B (sid. III) framgår, att 1899 års födelsetal å 
landsbygden var 3 % lägre än för årtiondet 1889—98, medan 
städernas underlägsenhet uppgick till 5 %. Af de särskilda 
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länen hade under år 1899 ej mindre än tjugutvå lägre födelse-
tal än motsvarande medelsiffra för årtiondet; i ett län (Malmö-
hus) voro årets och årtiondets tal nästan identiska, och blott 
tvenne län (Gotlands och Norrbottens) utvisa ett märkbart öfver-
skott, eller i hvardera länet 5 %. Lägst hade födelsetalet — i 
jemförelse med hvad annars brukar vara händelsen — sjunkit i 
Stockholms stad, hvarest 1899 års födelsetal med ej mindre än 
11 % understiger tioårssiffran; närmast härefter följa Vester-
norrlands län, med 8 % undervigt, samt Uppsala och Jönkö-
pings län, med 7 %. 

I tab. D (sid. VI) äro födelsetalen år 1899 för de större 
städerna jemförda med motsvarande tal för åren 1881—90 (som 
emellertid var betydligt högre än för åren 1889—98, eller 31•07 ‰ 
mot 27•75, för rikets samtliga städer). För hvar och en af de 
tjugutvå större städerna var 1899 års födelsetal lägre än vanligt, 
med undantag blott för Borås och Vesterås, hvarjemte i 
Karlstad årets och årtiondets tal ungefär sammanföllo. I Upp-
sala var 1899 års födelsetal blott 19 ‰, mot 29 ‰ för år-
tiondet; för hufvudstaden Stockholm voro talen resp. 24•5 (för 
1899) och 32•4 (för årtiondet 1881—90). 

Proportionen mellan antalet barnaföderskor och födda barn 
under år 1899 och de närmast föregående åren utvisas af föl— 
jande tal: 

Antalet flerbörder har alltså under åren 1898 och 1899 
varit ovanligt högt — såsom ej sällan är fallet när antalet födde 
är i och för sig lågt. — På landsbygden svarade år 1899 mot 
hvarje tusental barnaföderskor l,015•59 födda barn, hvaraf 990•08 
lefvande födde och 25•51 dödfödde, — i städerna l,015-03 barn, 
hvaraf lefvande födde 986•24 och dödfödde 28•79. 

Af samtliga födda barn år 1899 voro 2•96 % tvillingar och 
0•07 % trillingar. Någon fyrlingsbörd förekom icke under året. 
Om flerbördernas fördelning med afseende på fostrens antal, lif, 
kÖn och civilstånd innehåller kol. 40 af tab. 13 detaljerade upp-
lysningar. 

Antalet dödfödde har utgjort bland 1,000 födda äkta och 
oäkta barn samt bland tusen af samtliga födde: 

Denna proportion, som sedan midten af 1860-talet i unge-
fär trettio år befann sig i nedgående, har under de senaste åren 
hållit sig temligen konstant. Åren 1897 och 1898 utmärkte 
sig dock för ett jemförelsevis högt antal dödfödslar, hvarifrån 
1899 betecknar en tillbakagång till ungefär normala tal. På 
landsbygden uppgick sistnämnda år de dödföddes antal till 

25•12 ‰ (bland äkta barn 24•21, bland oäkta 33•92), i städerna 
åter till 28#37 ‰ (bland äkta barn 2623, bland oäkta 37•61). 
— Af ensamfödda barn år 1899 voro 24•3 ‰ dödfödda, bland 
tvillingarna 73•5 ‰ och bland trillingarna 100•0 ‰, hvilka 
tal för flerbörderna äro ovanligt låga. 

Proportionen mellan könen har bland de födde varit föl— 
jande antal mankön mot 1,000 qvinkön: 

Mankönets öfvervigt bland de födde, som i flere årtionden 
befunnit sig i stigande och åren 1893 och 1898 nådde den 
högsta punkten alltsedan vår befolkningsstatistiks begynnelse, 
har alltså under år 1899 nedgått till ett belopp som snarast må 
sägas vara något mindre än det numera vanliga, ehuruväl siff-
ran fortfarande är hög i förhållande till äldre tider. På lands-
bygden föddes under redogörelseåret 1,060 gossar mot tusen 
flickor (bland lefvande födda 1,056, bland dödfödda 1,270), i 
städerna 1,058 gossar mot tusen flickor (bland lefvande födda 
1,050 och bland dödfödda 1,366). 

I hela riket svarade år 1899 mot tusen födda flickor 1,062 
gossar bland de äkta födde och 1,048 bland de oäkta. Afses 
endast de lefvande födde, var gossarnes relativa antal 1,056 
bland de äkta födde och 1,039 bland de oäkta. Bland de död-
födde åter svarade mot tusen flickor 1,290 gossar bland barn 
af äkta börd och 1,298 bland barn af oäkta börd. 

Procentförhållandet mellan äkta och oäkta födda barn under 
1899 och närmast föregående år var följande. Af hela antalet 
födde voro oäkta: 

På landsbygden år 1899 voro 9•24 % oäkta bland de lef-
vande födde, 12•60 % bland de dödfödde och 9•33 % bland 
samtliga födde. För städerna voro motsvarande tal resp. 18•63, 
24•94 och 18•81 %. Angående freqvensen i allmänhet af oäkta 
födelser är taladt redan här ofvan under rubriken Barnaföderskor. 

c) Nativiteten månadsvis (Tab. 14). 
Om samtliga födda barn, såväl lefvande som liflösa, sam-

manföras på årets fyra qvartal, erhållas för år 1899 följande 
absoluta och relativa talförhållanden: 
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I tab. G äro födelsetalen för hvarje månad beräknade pr 
år och ett tusen invånare af medelfolkmängden, såväl för 1899 
som för årtiondet 1889—98. För riket i dess helhet var 1899 
års födelsetal 4 procent lägre än för årtiondet; tab. G visar, 
att under årets båda första och båda sista månader underlägsen 
heten uppgick till 5 a 7 procent, hvaremot juli månads tal är 
endast 1 procent lägre än annars. — Mot vanlighéten var under 
år 1899 födelsetalet något högre på landsbygden än i städerna; 
under juni och augusti samt november och december var dock 
förhållandet omvändt. 

Sättes det relativa årsmedeltalet = 1,000, befinnes att de 
särskilda månadernas födelsetal under 1899 utgjort, såväl för 
hela riket som för land och stad: 

Högre än årsmedeltalet var alltså de föddes antal på lands-
bygden under månaderna januari—april äfvensom under sep-
tember (maximum), i städerna åter under mars, april, juni, 
september och december. Talen för hela riket följa landsbygden, 
utom att genom städernas inverkan äfven december månads 
födelsetal höjes öfver årsmedeltalet. 

E) Döde och dödsorsaker. 
[Tab. 15-20.] 

o) Antal döde jemte deras civilstånd och ålder (Tab. 
15 och 16). 

Hela antalet döde år 1899 uppgick till 89,678, hvilket med 
ej mindre än 13,729 öfverstiger siffran för år 1898. En så 

Tab. G. Födelsernas och dödsfallens freqvens under olika månader, år 1899 och åren 1889—98.3) 

stor skilnad i dödlighet mellan tvenne närliggande år är nu-
mera i vårt land: en sällsynthet och har icke förekommit allt 
sedan året 1874 med ungefär lika stort belopp öfverskred 1873 
års tal. — Den relativa freqvensen för. 1899 och närmast före-
gående år framgår af följande sammanställning: 

Dödstalet år 1899 är alltså 17•0 % högre än dödstalet för år 
1898, men detta var också det lägsta som någonsin iakttagits i 
Sverige och troligen äfven i hvarje annat land. I jemförelse med 
genomsnittet för åren 1889—98 företer 1899 ett öfverskott af 
8•7 %, och jemfordt med årtiondet 1881—90 (det senaste för 
hvilket dödlighets- och lifslängdstabeller utarbetats) ett öfver-
skott af 4•2 %. Sedan 1892 har dödligheten i Sverige icke varit 
så hög som år 1899. 

Anledningen till denna oförmodadt höga dödssiffra under nu 
förevarande år framgår till någon del af den följande redo-
görelsen för freqvensen af farsoterna, men förklaras icke full-
ständigt härigenom. Året 1899 har för öfrigt inom de flesta 
vesteuropeiska länder utmärkts af en stegrad dödlighet, men 
afbrottet mot föregående år är knappast någonstädes så skarpt 
utprägladt som i Sverige. Det torde i sammanhang härmed 
böra nämnas, att under året 1900 dödssiffran för vårt land, 
enligt hvad en preliminär sammanräkning gifver vid handen, 
ånyo nedgått, om ock ej i någon högrn grad. Äfven detta sist-
nämnda år blifver att räkna till de ogynsammare, i jemförelse 
med hvad man under senare tid vant sig vid att betrakta så-
som det normala. 

Huru förändrad uppfattningen emellertid i detta fall blifvit 
på en jemförelsevis ganska kort tid, framgår just med full tyd-
lighet af den ställning, som nu fatt tillmätas året 1899. Ännu 
för blott tjugufem år sedan skulle nämligen 1899 års dödstal 
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ansetts — så fördelaktigt, att ytterst få dittills gångna år skulle 
dermed knnnat jemföras. 

Att intrycket af en hög dödlighet år 1899 blir jemförelse-
vis så starkt, beror för öfrigt till en del äfven derå, att anta-
let födde under samma tid varit ovanligt ringa, till följd hvaraf, 
såsom i det föregående visats, årets nativitetsöfverskott och 
äfven folkökning utfallit betydligt lägre än man i vanliga fall 
skulle hafva väntat 

Tab. B sid. III visar, huru dödligheten under året varierat 
inom Sveriges olika landsdelar. Jemfördt med årtiondet 1889—98 
finner man för 1899 en öfverdödlighet af ej mindre än 10 % på 
landsbygden, medan städernas tal öfverskjuter tioårsmedeltalet 
blott med 4 %. Af de särskilda länen visa samtliga ganska 
höga dödstal för redogörelseåret, med ett enda undantag, näm-
ligen Gefleborgs. Stockholms län öfverskrider sin tioårssiffra 
med ej mindre än 23 %, Norrbottens län med 18 % och Söder-
manlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Elfsborgs, Verm-
lands, . Vesternorrlands och Vesterbottens län med från 11 till 
16 % hvartdera. Jemförelsevis ringa har deremot öfverdödlighe-
ten varit i Gotlands, Uppsala, Malmöhus, Blekinge och Jernt-
lands län, der den icke öfverstiger 4 %, hvarjemte Gefleborgs 
län, såsom redan omnämndt, alldeles enstaka framstår med ett 

\lågre dödstal än vanligt, understigande tioårsmedeltalet med 
ungefär 5 %. 

Att, såsom nyss antyddes, städernas öfvervigt mot det van-
liga dödstalet är mindre utpräglad än landsbygdens, framgår 
äfven af tab. D, sid. VI, som angifver dödstalet inom en hvar 
af de tjugutvå större stadssamhällena. Här sker emellertid jem-
förelsen med tioårsperioden 1881—90, hvars medeltal för satnt-
liga våra städer är åtskilligt högre än medeltalet för den nyss 
använda tioårsperioden 1889—98 (eller 19•74 ‰ mot 17•64). 
Mot bakgrunden af årtiondet 1881—90 framträder 1899 års 
dödstal för rikets samtliga städer (18•26 ‰) såsom ganska gyn-
samt, och detsamma galler äfven flertalet af de större städerna; 
dock blir resultatet äfven af denna jemförelse ofördelaktigt för 
Norrköping, Jönköping och Kalmar samt — med smärre belopp 
— för ännu två i nämnda tabell upptagna städer. 

Dödligheten inom olika äldrar år 1899 framlägges i tab. 
H, under jemförelse med årtiondet 1881—90. Ser man bort från 
det enstaka fallet af dödlighetsöfverskott i åldern 50—55 år (för 
qvinkönet och båda könen tillsammans), så blir 1899 års ställ-
ning ganska regelbunden, nämligen med: 

mycket gynsamma dödlighetstal för åldrarna under 15 
år; men 

hög dödlighet inom åldrarna 15—40 år samt öfver 70 år. 
Hvad angår de mycket höga dödstalen under året för 

åldrarna 15—40 år, som i vissa fall öfverstiga tioårsmedeltalet 
med ända till 13 %, är denna företeelse icke någon egenhet för 
det nu förevarande året, om den ock nu är ovanligt skarpt ut-
präglad. Äfven de närmast föregående åren hafva nämligen 
karakteriserats af en förändring i denna riktning, i framstå rum-
met beträffande qvinkönet. 

Inom barnaåldrarna har, såsom nyss nämndes, dödligheten 
varit ringa år 1899, — i åldern 5—10 år understigande tioårs-
medeltalet med ända till 20 %. Inom den spädaste åldern 
hafva dock förhållandena varit mindre gynsamma. I första 
lefnadsåret afledo 111•7 på hvarje tusental lefvande födde, hvil-
ket är något mera än tioårsmedeltalet (110•5 ‰). Till följd 

af denna frågas stora betydelse äro, såsom vanligt, hithörande 
tal uträknade för hvarje län för sig, och meddelas resultatet 
häraf i nedanstående tabell. Mot hvarje tusental lefvande födde 
utgjorde antalet i första lefnadsåret aflidne: 

Med synnerligen ogynsamma tal för året framträda här samt-
liga de fyra nordligaste länen, hvaremot Gefleborgs län såsom 
annars under 1899 utmärkes af sin särskildt gynsamma ställ— 
ning. Anmärkningsvärdt högre tal än vanligt förete äfven Söder-
manlands och Östergötlands län, hvaremot, förutom i det nyss-
nämnda Gefleborgs län, äfven i Uppsala, Vestmanlands, Örebro 
och Kopparbergs samt Kalmar och Blekinge län barndödligheten 
under 1899 varit synnerligen låg mot hvad annars plägar vara 
händelsen. — På landsbygden var årets tal något högre än 
tioårsmedeltalet, medan städernas siffra är ej obetydligt lägre 
än under 1880-talet. 

Då för riket i dess helhet dödsrisken i första lefnadsåret 
under 1899 var fullt så hög som under perioden 1881—90, men 
deremot hela åldern 0—5 år framträder i tab. H med en under-
dödlighet af ej mindre än 8•6 %, så framgår häraf att för-

Tab. H. Dödstalen1) efter kön och ålder, 1881—90 och 1899. 
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hållandena måste hafva ställt sig ovanligt fördelaktiga i fråga 
om andra till och med femte lefnadsåren. Också finner man, 
att dödstalet i åldern 1—3 år uppgick år 1899 till 25•18 ‰ 
och i åldern 3—5 år till ll -43 ‰ mellan genomsnittstalen för 
årtiondet 1881—90 utgöra för den förra gruppen 28•78 och för 
den senare 15•21 ‰ Underdödligheten, om man så får säga, 
uppgick alltså under redogörelseåret till 12•5 procent inom åldern 
1—3 år och till ej mindre än 24•9 procent inom åldern 3—5 
år; i åldrarna 5—10 och 10 —15 år utgjorde den, såsom af tab. 
H framgår, resp. 20•2 och 6•0 procent. Så genomgående låga 
tal för dessa äldrar torde få anses vara en stor sällsynthet. 
Då, enligt hvad förut visats, första lefnadsåret härifrån afviker 
med en dödlighetssiffra, som fullt hinner den för 1880-talet, och 
då vidare i det följande, vid behandlingen af farsoterna, upp-
visas, att freqvensen af dessa senare varit under redogörelseåret 
ganska hög inom barndomsgruppen såsom helhet, så tyckes 
häraf, som om farsoterna denna gång drabbat den spädaste åldern 
i något högre grad än vanligt. 

Vid behandlingen af folkmängdens fördelning efter ålder är 
redan erinradt om den stora öfvertaligheten i våra dagar för 
de högsta åldersgruppernas befolkning. Länge har detta för-
hållande gifvit sig tillkänna äfven genom en ovanligt hög pro-
cent åldringar bland de aflidne. Af samtliga döde år 1899 
voro ock ej mindre an 9•87 % af männen och 13•78 % af qvin-
norna i en ålder af åttio år och derutöfver, — eller af samt-
liga dödsfall 11•82 %, en proportion, som icke förr uppnåtts i 
Sverige och näppeligen heller i något annat land. Det abso-
luta antalet aflidne öfver åttio års ålder under 1899 utgjorde 
4,433 män och 6,166 qvinnor, eller tillsammans 10,599 perso-
ner. Till dessa höga tal bidrager att, såsom i tab. H visas, 
den relativa dödligheten varit under år 1899 öfver hufvud taget 
ganska stor inom de högre åldrarna, hvilket åtminstone delvis 
torde vara att tillskrifva den under året ånyo uppträdande in-
fluensafarsoten. 

Af hundraåringar och deröfver afledo under redogörelse-
ret sammanlagdt 6, af hvilka 1 man och 5 qvinnor. Mannen 
i fråga var en enkling, som afled vid fylda 101 års ålder; af de 
5 qvinnorna voro 2 ogifta och 3 enkor, och befunno sig 4 af dem i 
åldern 100 år, medan den femte afled i den sällsynt höga åldern 
af fylda 104 år. Då åldersuppgifterna i vårt land hemtas ur kyrko-
böckerna och i sådana ytterlighetsfall alltid göras till föremål 
för särskilda förfrågningar, torde uppgifterna för dessa åldringar 
få anses säkra, hvilket icke torde vara fallet med de mycket 
höga ålderssiffror man ej sällan möter i berättelser från en del 
andra länder. 

Medelåldern vid döden kan under ofvan antydda förhållan-
den för närvarande icke annat än ställa sig mycket hög. Under 
år 1899 utgjorde densamma 40•12 år för männen och 44•51 år 
för qvinnorna, — på landsbygden resp. 42•38 och 46•00 år, i 
städerna resp. 32•26 och 39•01 år. Då dessa tal äro i hög grad 
beroende af folkmängdens sammansättning efter ålder, utgöra de 
intet noggrant uttryck för huruvida dödligheten är stor eller 
liten, ehuruväl de i regeln gifva härom en ungefärlig föreställ-
ning. — Om de under femton års ålder aflidne ej tagas med i 
beräkningen, utfaller denna för de öfrige döde af mankön med 
59•72 år i riket, 61•78 år å landsbygden och 51•82 år i städerna, 
samt för de döde af qvinkön af femton års ålder och mera med 
de motsvarande talen 62•40, 63•25 och 58•92 år. 

Mellan könen är dödlighetsskilnaden under år 1899 ringa, 
såsom nu under flere år varit händelsen. För folkmängden i 
dess helhet är mankönets dödstal 5•5 % högre än qvinkönets, 
mot 7•5 % under årtiondet 1881—90 och 5•8 % under årtiondet 
1889—98. Inom åldern 15—20 år träffas dock under 1899 en 
ovanlig öfverdödlighet för mankönet; i regeln är det annars 
qvinnornas dödstal, som öfverväger i denna ålder. 

På landsbygden var under år 1899 mankönets dödstal 17•58 
och qvinkönets 17•41 ‰. Skilnaden är alltså blott l•0 pro-
cent, ett egendomligt förhållande i jemförelse med hvad som 
ännu för få år sedan var regel. I städerna var männens döds-
tal 20•40 och qvinnornas 16•43 ‰; bär stiger alltså mankönets 
öfverdödlighet till 24•2 %, hvilket är ungefär såsom under senare 
tider varit vanligt. 

För att bedöma dödligheten inom olika civilstånd kräfves 
kännedom om folkmängdens motsvarande fördelning, om hvilken 
emellertid direkta uppgifter föreligga endast vid de hvart tionde 
år återkommande folkräkningarna. Antalet döde i och för sig 
år 1899 fördelade sig på det sätt, att bland de aflidne af 
mankön 34•27 % voro minderårige (under femton år), 16•84 % vuxna 
ogifte, 32•49 % gifte och 16•40 % enklingar eller frånskilde; för qvin-
noma voro motsvarande tal resp. 30•03 16•61, 26•10 och 27•26 % 
Å landsbygden voro de fyra gruppernas tal för mankönet resp. 32•81, 
15•36, 33•47 och 18•36 %, och för qvinkönet resp. 28•62, 14•95, 27•81 
och 28•62 % i städerna för mankönet resp. 39•34, 21•94, 29•09 
och 9•63, och för qvinkönet resp. 35•27, 22•73,19•75 och 22•25 %. 

b) Dödsorsaker (Tab. 17—19). 

I afseende på de i denna berättelse meddelade dödsorsakerna 
är att bemärka, att nu såsom förr äro de till befolkningsstati-
stiken ingående uppgifterna i detta hänseende fullständiga och 
grundade på läkares utsago i städerna men mycket ofullständiga 
å landsbygden utom i fråga om folksjukdomar eller farsoter och 
våldsamma dödsfall, om hvilka dödsorsaker presterskapet kan 
enligt regeln lemna uppgifter äfven utan läkares attest, som 
endast vid ett fatal af dödsfall i allmänhet å landsbygden företes 
för presterskapet. Om de dödsorsaker, som varit föremål för 
läkares behandling, vare sig å landsbygden eller i städerna, lem-
nas redogörelse i Medicinalstyrelsens årsberättelser. 

Dödsfall af farsoter. Hela antalet dödsfall af farsoter 
år 1899 uppgifves i tab. 17 till 9,676, hvilken siffra öfverstiger 
1898 års tal med 3,598, eller ej mindre än 59 %. Här träffas 
alltså till en del förklaringen å dödlighetens starka stegring år 
1899. Men då hela tillväxten detta år i dödsfallens antal upp-
går till ej mindre än 13,729, så synes i alla fall, att stegringen 
i framstå rummet är att tillskrifva andra orsaker än farsoterna 
— åtminstone för så vidt dessa senare äro i de officiela upp-
gifterna redovisade. 

Af samtliga dödsfall utgjorde de redovisade dödsfallen af 
farsoter i medeltal för årtiondet 1889—98 vid pass 11•47 %• 
För hvart och ett af åren 1894—98 utgjorde motsvarande tal i 
ordning 12•85, 9•74, 10•05, 9•00 och 8•00 %, för år 1899 var pro-
centtalet 10•79. Siffran för sistnämnda år hinner alltså icke 
fullt till genomsnittstalet för närmast föregående årtionde. På 
landsbygden var 1899 års tal 8•64 % och i städerna 18•49 %. 

På 100,000 invånare af medelfolkmängden, såväl i det 
hela som särskildt bland barn och bland äldre personer, har 
antalet dödsfall af farsoter utgjort: 



Tab. 17. Dödsfall af farsoter. x v 

Talen för 1899 äro således i någon mån högre än medel-
talen för 1889—98, hvilket egentligen beror på barnaåldrarna. 
Såsom i det föregående visats, är det af dessa senare egentligen 
den spädaste åldern (första lefnadsåret), som visar jemförelse-
vis höga dödstal, medan förhållandena inom de följande barna-
åren tvärtom varit ovanligt gynsamma. 

Inom de olika länen utgjorde freqvensen af farsotsdödsfall, 
på hundratnsen invånare af hela medelfolkmängden: 

En större Öfvervigt mot i vanliga fall framträder alltså 
för Stockholms län, hvars förut påpekade särskildt ogynsamma 
ställning detta år härigenom åtminstone delvis finner sin för-
klaring. Ganska ogynsanima mot vanligt äro äfven siffrorna från 
Södermanlands, Östergötlandsoch Kalmaräfvensom Vesternorrlands 
län, hvaremot flere län förete anmärkningsvärdt låga tal för året. 
Då för alla länen utom Gefleborgs dödligheten i sin helhet var 

Tab. I. Relativa tal för dödsfall af farsoter äfvensom våldsamma dödsfall, under år 1899 och åren 1881—90. 

högre år 1899 än under närmast föregående årtionde, så fram-
träder äfven här att årets öfverdödlighet endast delvis kan vara 
att tillskrifva den i jemförelse med år 1898 ökade omfattningen 
af farsoternas härjningar. 

Detaljerade upplysningar angående freqvensen af de sär-
skilda farsoterna, med fördelning af dödsfallen efter kön samt 
efter barna- och öfriga äldrar, meddelas i tab. I. Freqvensen i 
det hela är sammanstäld med genomsnittstalen för årtiondet 
1881—90. Jemfördt med sistnämnda årtionde gör 1899 icke 
intryck af något utprägladt farsotsår: hela antalet hithörande 
dödsfall utgjorde under årtiondet i medeltal 234 på hundra 
tusen invånare, men år 1899 endast 190. Af de särskilda far-
soterna visar 1899 högre tal blott för kikhosta, influensa, frossa 
samt (barn-)kolera; äfven difterifallen äro ganska talrika, om de 
än icke fullt hinna tioårsmedeltalet. Deremot har skarlakans-
febern Varit sällsynt under 1899, med endast 8 dödsfall på hundra 
tusen invånare mot 50 i genomsnitt för årtiondet. 

Relationen år 1899 mellan de aflidnes kön och de båda 
åldersgrupperna af barn under 10 år och personer öfver 10 års 
ålder framgår af tab. I. I det hela har i fråga om proportionen 
mellan könen vexlingen varit temligen obetydlig under de senaste 
åren. Hvad åter beträffar relationen mellan barn och äldre, 
märkes en något större vexling, som under dessa år till en stor 
del beror af freqvensen af dödsfall i influensa, som mera an-
griper äldre personer än barn. Jemföras de öfriga särskilda far-
soterna af någon betydenhet, framgår för redogörelseåret och 
de närmast föregående fem åren en ganska jemn relation såväl 
mellan barn och äldre som mellan de båda könen, enligt hvad 
följande två sifferuppställningar närmare angifva: 

Af 100 i motstående farsot aflidne voro barn: 
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Af 100 i motstående farsot aflidne voro mankön: 

Dessa tals regelbundenhet under de särskilda åren framgår 
äfven deri, att mässling och skarlakansfeber samt strypsjuka och 
diarré och tarmkatarr i allmänhet visa sig skörda flere gossar än 
flickor, hvaremot betydligt flere flickor än gossar aflidit af kik-
hosta. 

I fråga om de tal, som här meddelas angående farsoternas 
freqvens i Sverige må till sist erinras, att då redogörelsen alltid 
afser den i riket kyrkoskrifna folkmängden, så ingå här äfven en 
del fall, som timat utomlands, i synnerhet bland sjöman. Närmare 
upplysningar härom meddelas i anmärkningarna till tab. 17. 

Våldsamma dödsfall (sjelfmord deri ej inräknade) eller 
dödsfall af olyckshändelser hafva under år 1899 enligt tab. 18 
utgjort 2,332, hvilket tal är något högre än det motsvarande 
för år 1898, som uppgick till 2,232. Af samtliga dödsfall hafva 
varit att hiträkna, under årtiondet 1889—98 i medeltal 2•65 % 
samt under hvart och ett af åren 1894—98 i ordning 2•80, 2•75, 
3•05, 2•71 och 2•94 %. För år 1899 utgör motsvarande tal endast 
2•60 %, nämligen på landsbygden 2•46 och i städerna 3•11. 

På hundra tusen invånare af medelfolkmängden, såväl i 
det hela som inom här nedan särskilda grupper, har antalet 
våldsamma dödsfall utgjort: 

Inom hela folkmängden hafva således i medeltal för åren 1889 
- 98 inträffat 43 dylika dödsfall på hundratusen invånare, men 
år 1899 omkring 46, alltså ett något högre tal. Inom barna-
åren har freqvensen varit ringare än förr, så att öfvervigten 
framkallas af de vuxna åldrarna, inom hvilka inträffat 48 döds-
fall på hundra tusen invånare, mot 43 i medeltal för årtiondet. 
Än större blir skilnaden, om man afser ensamt de vuxna män-
nen, bland hvilka under redogörelseåret inträffat 87 våldsamma 
dödsfall bland hundratusen, mot endast 77 i tioårigt medeltal. 
En dylik hög freqvens af olycksfall möter man ej sällan under 
år, som utmärkas af en högt uppdrifven industriel verksamhet. 
Enligt hvad tab. I upplyser, är det dödsfallen af »krossning, ben-
brott, sår», som i synnerhet uppvisa höga tal för året, äfvensom 
»vådlig förgiftning» (hvarom mera här nedan); öfriga våldsamma 
dödssätt uppvisa snarare låga tal, och särskildt de drunknadesantal 
har utgjort 22•73 på hundra tusen invånare, mot 24•00 i tio-
årigt medeltal. — Om fördelningen på kön samt mellan barn 
och äldre upplysa talen här ofvan samt tab. I. Af dessa tal 

samt motsvarande i föregående berättelser meddelade framgår, 
att sagda proportioner äro nästan desamma från år till annat. 
Och om de särskilda dödssätt, som allmännast förekomma och 
af hvilka drankning plägar utgöra omkring halfva antalet, tagas 
i betraktande, är vexlingen under de olika åren ej synnerligen 
stor, hvilken regelbundenhet närmare belyses af efterföljande två 
sifferuppställningar: 

Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro mankön: 

Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro barn: 

Om antalet dödsfall, som uppgifvits hafva vållats af rus-
dryckers missbruk, och om sådana fall, der den döde utan an-
ledning till yttre våld funnits ute a mark, lemnar tab. 18 läns-
vis i kol. 21 och 22 samt för landsbygd, städer och hela riket 
i koll. 23—40 upplysning, hvarvid erinras, att dessa tal nu som 
förr äro att anse endast såsom minima. 

I likhet med nästlidet år innehålla koll. 41—66 af. tab. 18 
en fördelning af de våldsamma dödsfallen å de månader, under 
hvilka de timat, med särskild redogörelse för de drunknade. Af 
dessa sistnämnda komma år 1899 nära 43 % på sommarmåna-
derna juni—augusti och särskildt på juli månad nära 23 %, 
hvaremot de öfriga våldsamma dödsfallen äro mera jemnt för-
delade på samtliga månaderna. 

Sjelfmord. Antalet sjelfmord i riket under år 1899 upp-
gick enligt tab. 19 till 789, deraf 533 å landsbygden och 256 i 
städerna. Det absoluta talet för hela riket är det högsta, som 
någonsin förekommit, men det relativa talet är i någon mån 
lägre än år 1894. 

Huru antalet af sjelfmördare under år 1899 och de närmast 
föregående åren förhåller sig till medelfolkmängden äfvensom 
hvilket förhållande förefinnes mellan de sålunda aflidnes kön, 
framgår af följande sifferuppställning: 
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På landsbygden var antalet sjelfmord under 1899 på hundra 
tusen invånare af mankön 1890, af qvinkön 7•81 och af folk-
mängden i det hela 13•30. I städerna voro talen resp. 41•18, 
9•15 och 23•88. Man finner att beträffande qvinkönet freqvensen 
är nära nog densamma på landsbygden och i städerna, hvaremot 
skilnaden är så mycket större för mankönet. Också svara mot 
hundra manliga sjelfmördare 42 qvinliga på landsbygden, men 
endast 26 i städerna. 

Sjelfmordsfreqvensen inom olika äldrar år 1899 och i 
genomsnitt för årtiondet 1881—90 framgår af nedanstående 
tab. K. Jemfördt med årtiondet har under 1899 freqvensen inom 
mankönet varit ovanligt stor i åldern 20—25 år samt i de 
högre åldrarna — det senare i nästan oupphörligt växande skala, 
så att åldern öfver sjuttifem år har 69 sjelfmördare pr hundra 
tusen invånare, mot blott 33 i tioårsmedeltal. 

Men ännu större differenser mot årtiondet förete qvinkönets 
tal, hvilkas höjd är så iögonfallande, att den talar utan alla 
kommentarier. Och dock må erinras, att de här ofvan först 
anförda talen för sjelfmordsfreqvensen i dess helhet visa, att 
qvinkönets ställning denna gång är gynsammare än under hvart 
och ett af de fem föregående åren och gynsammare än medel-
förhållandet under åren 1889—98. I fråga om freqvensen af 
sjelfmord inom den qvinliga folkmängden intager i sjelfva verket 
1890-talet en fullkomlig undantagsställning gentemot all hittills 
vunnen erfarenhet i vårt land. 

Detta sorgliga förhållande, som i en följd af dessa be-
rättelser årligen påpekats, står i närmaste samband med det så 
starkt ökade antalet fall af sjelfmord genom fosforförgift-
ning. Huruvida sjelfmordsafsigt här i hvarje fall föreligger, är 
naturligtvis omöjligt att afgöra; sannolikt är att i regeln detta 
icke är fallet, hvadan hela denna grupp af dödsfall egentligen 
intager en ställning för sig. I förevarande berättelser har klassi-
ficeringen skett med ledning af de inkomna uppgifterna, och äro 
under 1899 på detta sätt 87 fosforförgiftningsfall hänförda till 
sjelfmord, medan 39 fall äro räknade såsom vådadöd. 

Tab. K. Relativa antalet sjelfmördare, på 100,000 invånare 
inom hvarje grupp, år 1899 och åren 1881—90. 

I afseende å civilståndet hafva sjelfmördarne under år 1899 
varit fördelade på följande sätt, inom båda könen samfäldt: 

Beträffande såttet för sjelfmordets begående meddelas de-
taljerade upplysningar i tab. 19 och. likaså angående årstiden. 
I afseende å sistnämnda förhållande må anmärkas, att den var-
mare delen af året alltid företer högre tal än den kallare, och 
ställer sig fördelningen för år 1899 sålunda: 

De anteckningar om anledningarna till sjelfmorden, som i 
1899 års dödboksutdrag förefinnas, meddela såsom orsak sinnes-
svaghet, grubblande och sjukdom för 83 män och 37 qvinnor, 
begångna eller åtälade brott för 7 män och 2 qvinnor samt 
fylleri för 3 män. 

c) Dödlighet efter årstid (Tab. 20). 

Dödlighetens fördelning på olika månader framgår hvad de 
absoluta talen beträffar af ofvannämnda tab. 20. De relativa 
talen äro för vinnande af utrymme samt för möjliggörande af 
direkt jemförelse införda i tab. 6 (sid. XII), som äfven innehåller 
de relativa födelsetalen för olika månader. Af sistnämnda ta-
bell framgår, att dödligheten år 1899 var under tio månader af 
de tolf högre än motsvarande tal för årtiondet 1889—98. I 
mars uppgick öfvervigten ända till 27 % och i juli till 17 54 
mera än vanligt. I januari och november var dödligheten i 
stället ovanligt låg, i synnerhet nnder förstnämnda månad, hvars 
dödstal är 7 % lägre än genomsnittstalet för årtiondet. — 
Sättes årsmedeltalet = 1,000, blifva talen för de särskilda må-
naderna, för riket i dess helhet såväl som för landsbygd och 
städer: 

Öfver hufvud kan sägas, att året 1899 i förevarande hänseende 
öfverensstämmer med äldre tiders förhållanden — med den höga 
dödligheten i mars och den stora öfverdödligheten för städerna 
under juli — hvaremot under, senare år den högsta dödligheten, 
i synnerhet för år med större dödlighet än vanligt, plägat in-
träffa under januari. Sistnämnda förhållande har framkallats 
egentligen af de under det gångna årtiondet så ofta upprepade 
influensafarsoterna, från hvilka året 1899 ej heller varit för-
skonadt, utan att dock denna gång häraf åstadkommits någon 
höjning af januari månads dödssiffra. 

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

[Tab. 21-27.] 

o) Emigranter och Immigranter (Tab. 21—26). 
Antalet emigranter och immigranter år 1899, såväl i 

absoluta som relativa tal och under jemförelse med närmast 
föregående år, framgår af nedanstående tal: 

Nettoförlusten skulle alltså under, år 1899 hafva uppgått 
till 8,680 personer, eller l•71 ‰ af medelfolkmängden, hvilket 
är betydligt gynsaromare än hvad vi i vårt land under den se-
naste mansåldern vant oss vid att betrakta såsom det normala i 
Året anslater sig alltså till den serie af jemförelsevis emigra-
tionsfria år, som tog sin början med 1894. I jemförelse med 
årenl 1897 och 1898 har dock 1899 medfört någon höjning af 
utvandringen, en höjning söm, i förbigående anmärkt, fortsatts 
äfven under åren 1900 och 1901. 

På landsbygden uppgick år 1899 emigranternas antal till 
12,683 och immigranternas till 5,413, motsvarande resp. 3•16 

Tab. L. Emigranterna år 1899. 

och l•35 ‰ af medelfolkmängden. Från städerna emigrerade 
4,193 personer, eller 3•91 ‰ och till desamma immigrerade 
2,783 personer, eller 2•60 ‰. Nettoförlusten utgjorde alltså på 
landsbygden l•81 ‰ och i städerna 1•31. I tab. A och B 
sid. II och III äro dessa tal sammanstäldä med motsvarande för 
årtiondet 1889—98 

Skiljer man mellan utvandringen å ena sidan till våra när-
maste grannländer och öfriga länder inom Europa, å andra sidan 
åter emigrationen till utomeuropeiska länder, med upptagande i 
hvartdera fallet äfven af motsvarande immigration, blifver resul-
tatet för 1899 och de närmast föregående åren följande: 

Folkbytet med de europeiska länderna vexlar alltså föga 
från år till annat. Nettoförlusten år 1899 uppgick till 1,121 
personer, mot 1,297 personer i medeltal för årtiondet 1889—98. 
Till utomeuropeiska länder åter utvändrade under året 7,559 
personer flere än som invandrade; under närmast föregående tio 
år uppgick detta öfverskott till ej mindre än 18,971 personer i 
medeltal, och under årtiondet 1881—90 till ej mindre än 30,830 
personer årligen. 

Beträffande utvandringen till främmande verldsdelar äro i 
likhet med föregående år till jemförelse med presterskapets upp-
gifter här i tab. L sammanförda de uppgifter om emigrationen 
under år 1899, som till Civildepartementet af Öfverståthållare-
embetet och vederbörande länsstyrelser meddelats, hvilka sist-
nämnda uppgifter (offentliggjorda i Post- och Inrikes Tidningars 
n:r 9 för år 1900) omfatta emigrationen från svenska hamnar till 
land utom Europa. 

Af denna tabell framgår i full öfverensstämmelse med hvad 
förut varit vanligt, att antalet af dem som utflyttat till land 
utom Europa är enligt presterskapets uppgifter högre än en-
ligt Konungens Befallningshafvandes, till hvilket öfverskott af 
1,836 emigranter större och mindre bidrag lemnats af samtliga 
län, nndantagandes Skaraborgs och Vestmanlands. Mera be-
tydande skiljaktigheter mellan de tvenne uppgifterna förekomma 
beträffande dels Vermlands, Elfsborgs, Jemtlands, Vesternorr-
lands samt Göteborgs och Bohus län, eller tillsammans för dessa 
fem län 785 personer, som synas hafva sökt sig utfart sanno-
likt med norska sjölägenheter hellre än med svenska, och dels 
Malmöhus, Hallands och några andra sydsvenska län, hvilkas 
utvandrare torde hafva föredragit danska eller tyska hamnar 
såsom utfartsort. Förutom de i tab. L redovisade 10,192 sven-
ska emigranterna medföljde från svenska hamnar 6,738 utländska 
utvandrare. 

In- och utvandringens relativa storlek under 1899 inom 
hvarje län framgår af tab. A och B sid. II och III. För riket 
i det hela befinnes årets relativa utvandringstal uppgå till en-
dast 58 %, af genomsnittet för åren 1889—98, men inom Mälare-
provinserna, Dalarne och Norrland hjnner motsvarande tal icke 
ens till 50 %, om endast Stockholms och Örebro län undantagas. 
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Tab. M. Emigration och immigration efter ålder och kön, under 1899 och 1881—90.1) 

Invandringen har i fjorton län varit större och nettoutvandringen 
öfver allt mindre än vanligt; i Stockholms län voro emigranter 
och immigranter jemt lika många, och Vester- och Norrbottens, 
län uppvisa till och med flere immigranter än emigranter. 

I södra Sverige hafva utvandringssiffrorna mera närmat sig 
de vanliga, hvilket torde förklaras deraf att i dessa landsdelar 
utvandringen till Norge och Danmark spelar en betydande rol, 
och denna utvandring plägar hålla sig mera konstant från det 
ena året till det andra. 

Emigrationens och immigrationens fördelning efter ålder och 
kön framgår af tab. M. Jemförelsen är här utförd med år-
tiondet 1881—90, hvars förhållanden i detta fall voro betydligt 
ogynsammare än under årtiondet 1889—98. Mot förstnämnda 
årtionde framstår ock 1899 i alla äldrar med synnerligen låga 
utvandringstal, i främsta rummet inom de yngsta lefnadsåren, 
hvilket vittnar om att endast ett fåtal, yngre familjer utvandrat 
detta år. Något närmare intill vanliga förhållanden höjer sig ut-
vandringen i åldrarna 15—25 år, inom hvilka alltid utvandrings-
lusten är starkast, samt inom de högsta åldrarna, inom hvilka 

utvandringen företrädesvis utgöres af personer, som uppsöka förut 
emigrerade anhöriga. 

Allt sedan år 1894 har det förut exempellösa förhållandet 
hvarje år upprepats, ätt qvinnornas antal varit större än män-
nens bland emigranterna. Tab. M visar att under 1899 qvin-
nornås öfvervigt i det hela uppgick till 17 %. Till och med 
i åldern 20—25 år uppgifvas qvinnorna vara öfvertaliga, hvil-
ket dock möjligen icke är med verkliga förhållandet öfverens-
stämmande, enär väl antalet ej redovisade manliga emigranter 
torde vara jemförelsevis störst i denna ålder. Mellan 15 och 
20 år utvandrade ej mindre än 140 qvinnor för hvarje hundra-
tal män. — Hvad angår immigranterna äro bland dem männen 
alltid flere än qvinnorna. Är 1899 var dock inom vissa åldrar 
förhållandet motsatt, nämligen inom åldrarna 10—25 år samt 
inom åldern 55—60; i de högre åldrarna är för öfrigt qvinnornas 
antal alltid jemförelsevis stort. 

I afseende på civilståndsfördelningen meddela i afseende på 
emigranterna tab. 21 och 23 samt i fråga om immigranterna 
tab. 24 och 26 de absoluta talen och efterföljande sifferupp-

Tab. N. Emigranter och immigranter år 1899, med fördelning efter länder, till hvilka utflyttning eller från hvilka inflyttning 
skett, samt efter yrke. 
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ställningar de relativa talen för såväl emigranter som immi-
granter: 

Under föregående år, då emigrationen varit mera omfattande 
än under de sex sista åren, har det varit vanligt, att bland 
såväl emigranter som immigranter de fleste varit ogifte män 
öfver 15 år och dernäst ogifta qvinnor i samma ålder, men 
under dessa sex år uppvisas bland emigranterna det största an-
talet af ogifta qvinnor öfver 15 år. I afseende på de gifte är 
det vanliga förhållandet, att de emigrerade gifte männen äro 
flere än de immigrerade gifte männen, men härifrån gör år 1899, 
likasom åren 1894, 1895, 1897 och 1898, ett undantag, i det 
att de immigrerade gifte männen äro flere, hvarigenom någon 
ersättning, om ock ringa, beredts i den brist för hela riket af 
gifte män, som de underdåniga berättelserna för åren 1891—1893 
och 1896 angifva hafva under dessa år uppkommit. 

De utrikes orter, till eller från hvilka flyttning skett, an-
gifvas af tab. 21 och 24. Af tab. N framgår, huru stor andel 
hvarje land har af denna flyttning från och till Sverige äfvensom 
förhållandet mellan emigranter och immigranter, när hänsyn tages 
till hvarje land. Af dessa tal visar det sig, att till orter inom 
Europa emigrerat 28 ¾ % af hela antalet och 71 ¼ % till orter 
utom Europa, af hvilka Nordamerikas Förenta stater såsom van-
ligt fått sig påförd den största delen eller öfver 70 %. af hela 
antalet emigranter. Hvad immigranterna beträffar, fördelar sig 

antalet med 45 % på orter inom Europa och 55 % på orter utom 
Europa, af hvilka likaledes Förenta staterna lemnat största delen 
eller fullt 53 % af samtliga immigranter. Af tabellens relativa 
tal synes bland annat äfven det, att, då den allra största delen 
af immigranterna äro återvända emigranter, af 100 emigranter 
återvändt 49 samt att mot 100 emigranter till inom-europeiska 
orter räknas 77 immigranter men mot 100 emigranter till utom-
europeiska orter 37 immigranter. 

För de emigrerades och immigrerades lefnadsyrken redovisa 
tab. 22 och 25 med absoluta tal och tab. N (a sid. XIX) med 
relativa tal. 1 likhet med de åtta nästföregående åren, äro de 
derförut såsom jordbruksarbetare räknade »hemmasöner» och 
»hemmadöttrar» å landsbygden äfven nu år 1899 upptagna såsom 
arbetare af obestämdt slag, der ej skäl förefunnits att antaga 
ett annat yrke. Af tab. N framgår bland annat, att de relativa 
talen utfalla något olika, om frågan gäller inom- eller utom-
europeiska orter. Sålunda äro bland emigranterna till de förra 
orterna fabriks- och handtverksarbetare- samt tjénstehjons-
klasserna starkast representerade, men bland emigranterna till 
de senare orterna jordbruksarbetare, och arbetare af obestämdt 
slag, hvilka båda grupper ock bland immigranterna från utom-
europeiska orter äro de fleste, medan bland.immigranter från 
inom-europeiska orter största andelen kommer på fabriks- och 
handtverksarbetare. 

. Emigranternas och immigranternas procentiska fördelning 
efter ålder återfinnes i tab. M; beträffande folkmängdens fördel-
ning efter ålder äro data meddelade i tab. C, sid. V. 

b) Utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt 
eller tillstånd att besitta fast egendom (Tab. 27). 

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

De som år 1899 erhållit svensk medborgarrätt äro till an-
talet 131, hvilket är 27 högre än under nästföregående år. Af 
dessa 131 personer var största antalet från Finland och Ryss-
land och dernäst från Tyska riket, Danmark samt Norge. In-
dustri eller handel var såsom vanligt de flestes näringsfång. 

Tillstånd att besitta fast egendom beviljades år 1899 åt 34 
utländingar, hvilket tal är temligen lika med de för den senare 
tiden vanliga. Flertalet är från Danmark samt i öfrigt från 
fyra andra stater. Inom 17 af rikets län äro de egendomar be-
lägna, till hvilka utländingarne fatt besittningsrätt. 

Stockholm den 30 november 1901. 

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

Gustav Sundbärg. 



Tab. 1. Folkmängden länsvis, år 1899. 1 



2 

Tab. 2. Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län 
den 31 december 1899. 



Tab. 2 (Forts.) Folkmängden år 1899. — 3) Uppsala l. (Forts). — 4) Södermanlands 1. — 5) Östergötlands 1. 3 



4 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 5) Östergötlands 1än (Forts.). — 6) Jönköpings län. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 6) Jönköpings län.(Forts.). —7) Kronobergs län. — 8) Kalmar län. 5 



6 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 8) Kalmar län (Forts.).— 9) Gotlands län.— 10) Blekinge län. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 11) Kristianstads län. — 12) Malmöhus län. 7 



8 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 12) Malmöhus län (Forts.). — 13) Hallands län. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — l3) Hallands 1. (Forts.). — 14) Göteb. o. Bohus l. —15) Elfsborgs 1. 9 



10 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 15) Elfsborgs län (Forts.). — l6) Skaraborgs län. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 16) Skaraborgs län (Forts.). 11 



12 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899.— 16) Skaraborgs län (Forts.). —17) Vermlands län. —18) Örebro län. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 18) Örebro 1. (Forts.). — 19) Vestmanlands 1. — 20) Kopparbergs 1. 13 



14 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1899. — 20) Kopparbergs l. (Forts.). — 21) Gefleborgs l. — 22) Vesternorrl. län. 



Tab. 2 (Forts). Folkmängden år 1899. — 22) Vesternorrl. 1. (Forts.). — 23) Jemtl. 1. — 24) Vesterb. 1. — 25) Norrb. 1. 15 



16 Tab. 2 (Forts). Folkmängden år 1899. — 25) Norrbottens län (Forts.). 



Tab. 2 (Forts.) Folkmängden år 1899. — Anmärkningar. 17 
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Tab. 3. Rikets folkmängd, beräknad efter ålder, år 1899. 
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Tab. 4. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad 
af vigde, födde och döde, samt emigranter och immigranter, år 1899. 
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Tab. 4. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af 
vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter, år 1899. 
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Tab. 4. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af 
vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter, år 1899. 
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Tab. 5. Antal ingångna äktenskap jemte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1899. 
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Tab. 6. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket år 1899. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 7. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder 
[Borgerliga äkten-
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samt första giftet och omgifte, länsvis år 1899. 
skap inräknade.] 
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Tab. 8. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder, år 1899. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 9. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder och civilstånd, år 1899. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 10 Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1899. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 11. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, år 1899. 
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Tab. l2. Antal barnaföderskor jemte 
[Ä = Barnaföderskor, som nedkommit med äkta barn. 
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deras civilstånd och ålder, år 1899. 
Oä = Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn.] 
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Tab. 13. Antal födda barn, fördelade 
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efter börder, lif, kön och civilstånd, år 1899. 
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Tab. 14. Antal födde 
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i hvarje månad, år 1899. 
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Tab. 15. Antal döde jemte deras 
[Dödfödde 
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civilstånd och ålder, år 1899. 
ej inräknade.] 
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Tab. 16. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1899. 
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Tab. 16 (Forts.). De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1899. 
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Tab. 17. Uppgifna dödsfall af s. k. folk-

[Barn under 10 år. 



41 
sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1899. 
Äldre öfver 10 år.] 



42 
Tab. 18. Uppgifna våldsamma döds-

[Barn under 10 år. 



43 
orsaker (utom sjelfmord), år 1899. 
Äldre öfver 10 år.] 
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Tab. 19. Antal sjelfmördare jemte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, år 1899. 
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Tab. 20. Antal döde i hvarje månad, år 1899. 
[Dödfödde ej inräknade.] 
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Tab. 21. Antal emigranter (från riket utflyttade) jemte deras civilstånd 
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och de orter, hvartill utflyttningen uppgifvits skola ske, år 1899. 



48 
Tab. 22. Emigranternas lefnadsyrken, år 1899. 



49 
Tab. 23. Emigranternas ålder, år 1899. 
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Tab. 24. Antal immigranter (till riket inflyttade) jemte deras 



51 

civilstånd och de orter, hvarifrån inflyttningen skett, år 1899. 
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Tab. 25. Immigranternas lefnadsyrken, år 1899. 
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Tab. 26. Immigranternas ålder, år 1899. 
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Tab. 27. Antal utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta fast 
egendom, år 1899. 



55 

Tillägg angående den relativa dödligheten, 

beräknad i öfverensstämmelse med beslut af Internationela Statistiska Institutet år 1895; jfr sida XVIII af den underdåniga berättelsen 
för år 1893. 

Taux de mortalité en 1890—1899 

calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique en admettant cinq classes d'âge et la population de la Suède (1890) comme »Standard population». 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år1899
	Inledning
	A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år1899
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	Inledning
	A) Folkmängd [Tab. 1-3]
	B) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensomantalet i hvarje stad vigde, födde och döde samt emigranteroch immigranter [Tab. 4 ]
	C) Äktenskap [Tab. 5—11]
	D) Barnaföderskor och födda barn [Tab. 12—14]
	E) Döde och dödsorsaker [Tab. 15—20]
	F) Emigration och immigration samt beviljad Svensk medborgarrättm. m. [Tab. 21—27]


	Tabellbilagor
	Tab. 1. Folkmängden länsvis, år 1899
	Tab. 2. Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län, år 1899
	Tab. 3. Rikets folkmängd, beräknad efter ålder, år 1899
	Tab. 4. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter, år 1899
	Tab. 5. Antal ingångna äktenskap jemte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1899
	Tab. 6. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket år 1899
	Tab. 7. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder samt första giftet och omgifte, länsvis år 1899
	Tab. 8. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder, år 1899
	Tab. 9. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder och civilstånd, år 1899
	Tab. 10. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1899
	Tab. 11. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, år 1899
	Tab. 12. Antal barnaföderskor jemte deras civilstånd och ålder, år 1899
	Tab. 13. Antal födda barn, fördelade efter börder, lif, kön och civilstånd,år 1899
	Tab. 14. Antal födde i hvarje månad, år 1899
	Tab. 15. Antal döde jemte deras civilstånd och ålder, år 1899
	Tab. 16. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1899
	Tab. 17. Uppgifna dödsfall af s. k. folksjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1899
	Tab. 18. Uppgifna våldsamma dödsorsaker (utom sjelfmord), år 1899
	Tab. 19. Antal sjelfmördare jemte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, år 1899
	Tab. 20. Antal döde i hvarje månad, år 1899
	Tab. 21. Antal emigranter (från riket utflyttade) jemte deras civilstånd och de orter, hvartill utflyttningen uppgifvits skola ske, år 1899
	Tab. 22. Emigranternas lefnadsyrken, år 1899
	Tab. 23. Emigranternas ålder, år 1899
	Tab. 24. Antal immigranter (till riket inflyttade) jemte deras civilstånd och de orter, hvarifrån inflyttningen skett, år 1899
	Tab. 25. Immigranternas lefnadsyrken, år 1899
	Tab. 26. Immigranternas ålder, år 1899
	Tab. 27. Antal utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta fast egendom, år 1899

	Tillägg angående den relativa dödligheten

	Table des matières
	Rapport au Roi
	Introduction
	A) Population [Tabl. 1—3]
	B) État de la population dans les villes et dans les bourgs ainsique le mouvement de la population dans les villes [Tabl. 4 ]
	C) Mariages [Tabl. 5—11]
	D) Accouchements et naissances [Tabl. 12—14]
	E) Mortalité et causes de décès [Tabl. 15—20]
	F) Émigration, immigration et naturalisations [Tabl. 21—27]


	Tableaux annexés
	Tabl. 1. Population, en 1899
	Tabl. 2. Population des communes, bailliages, juridictions, villes et préfectures, en 1899
	Tabl. 3. Population par âge, en 1899
	Tabl. 4. État de la population dans les villes et dans les bourgs ainsi que le mouvement de la population dans les villes, en 1899
	Tabl. 5. Mariages contractés, par état civil, par noces et par confession, en 1899
	Tabl. 6. Mariés par sexe, par âge et par état civil, en 1899
	Tabl. 7. Mariés par sexe, par âge et par noces, en 1899
	Tabl. 8. Mariages par âge, en 1899
	Tabl. 9. Mariages par âge et par état civil, en 1899
	Tabl. 10. Mariages par mois, en 1899
	Tabl. 11. Divorcés, en 1899
	Tabl. 12. Accouchées par état civil et par âge, en 1899
	Tabl. 13. Enfants nés classés par naissances, par vie, par sexe etpar état civil, en 1899
	Tabl. 14. Naissances par mois, en 1899
	Tabl. 15. Décès par état civil et par âge, en 1899
	Tabl. 16. Décès par sexe, par âge et par état civil, en 1899
	Tabl. 17. Décès provenant des maladies épidémiques et des couches, en 1899
	Tabl. 18. Morts violentes (non compris les suicides), en 1899
	Tabl. 19. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1899
	Tabl. 20. Décès par mois, en 1899
	Tabl. 21. Émigrés par état civil et par destination, en 1899
	Tabl. 22. Émigrés par profession, en 1899
	Tabl. 23. Émigrés par âge, en 1899
	Tabl. 24. Immigrés par état civil et par provenance, en 1899
	Tabl. 25. Immigrés par profession, en 1899
	Tabl. 26. Immigrés par âge, en 1899
	Tabl. 27. Naturalisations et nombre d'étrangers ayant reçu la permission de posséder des biens-fonds en Suède, en 1899

	Taux de mortalité en 1890—1899 calculé selon la décision de l'InstitutInternational de Statistique



