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TILL K O N U N G E N . 

Redo görelsen för de allmänna folkräkningarna i riket har 
plägat åtföljas af en öfversikt. i tabeller och text, af befolk
ningsrörelsen under den tid, som förflutit sedan närmast före
gående folkräkning. Äfven i sammanhang med 1900 års folk
räkning har en dylik öfversikt utarbetats. Det har denna 
gång ansetts lämpligast att utgifva densamma i ett häfte för sig, 
hvilket utgör den Fjärde och sista afdelningen af berättelsen om 
folkräkningen år 1900 och härmed i underdånighet framlägges. 

Till denna afdelning har hänförts äfven den sedvanliga död
lighets- och lifslängdstabellen för årtiondet, hvilken tydligen ut
gör en sida af sbefolkningens årliga förändringar» och alltså 
närmast sammanhänger med här förevarande ämne. 

I de berättelser rörande andra områden (jordbruk, spar
banker m. m.), som af Centralbyrån afgifvits för året 1900, har, 
med anledning af sekelskiftet, lämnats en kortfattad återblick å 
förhållandena under så stor del af århundradet, som i hvarje 
fall varit föremål för behandling inom den officiella statistiken. 
Utan tvifvel hade varit i hög grad önskvärdt att detta kunnat 
ske äfven i fråga om befolkningsförhållandena, hvilkas statistiska 
behandling sträcker sig ej blott öfver århundradet i dess helhet 
utan därutöfver tillbaka till midten af det adertonde seklet. 
Härför erforderliga penningemedel och arbetskrafter hafva dock 
icke stått Centralbyrån till buds. Behandlingen i det följande 
kommer därför väsentligen att sysselsätta sig med årtiondet 
1891—1900. I fråga om därförut gående tider får hänvisas till 
den återblick å tidrymden 1816—1890, som lämnats i redogö-
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relsen för 1890 års folkräkning, i Bihanget till Första afdel
ningen af sagda berättelse. 

Den följande framställningen är fördelad i de sedvanliga 
kapitlen för befolkningsrörelsens behandling, eller folkökningen 
och dess faktorer, vigslar, födelser och dödsfall samt in- och 
utflyttning, hvarvid för bättre öfversikts skull jämförelsen mellan 
landsbygd och städer sammanförts på ett ställe, vid textens 
slut. Afdelningen för Dödlighets- och lifslängdstabellerna har 
anordnats såsom ett bihang, i syfte att lättare kunna tillhanda
hålla densamma separat. Denna afdelning torde nämligen hafva 
att påräkna ett allmännare intresse än öfriga här till behand
ling upptagna ämnen. 

A) Folkökningen och dess faktorer. 

I Bihanget till Första afdelningen af 1890 års befolk
ningsstatistik (som vid citat i det följande för korthetens skull 
benämnes endast 1890 års Bihang) meddelas (sid. II) en öfver
sikt af folkräkningsresultaten sedan år 1751. Häraf framgår 
att folkmängden för sistnämnda år officiellt upptages till 1,785,727 
personer, och att siffran 2 millioner uppnåddes år 1768. År 
1835 hann Sverige till fullt 3 millioner inb. och år 1863 till 4 
millioner. Siffran 5 millioner har nåtts under den tioårsperiod, 
som här behandlas, nämligen år 1897. 

A 



Folkökningen och dess faktorer. II 

Inom Sveriges nuvarande område uppgifves folkmängden för 
år 1800 till 2,347,303 och vid 1900 års utgång till 5,136,441. 
Tillväxten under århundradet är således 1188 procent. Årliga 
tillväxten blir då, räknadt efter formeln för ränta på ränta, 7·86 
promille. Till jämförelse härmed må anföras, att hela Europas 
årliga folkökning under seklet har beräknats till 7·61 promille. 

Inskränka vi oss i det följande — med begagnande af ta
len i 1890 års Bihang — till fredsperioden af det nittonde 
seklet, alltså tidrymden 1816—1900, och beräknas, för enkel
hetens skull, den relativa tillväxten i förhållande till medel
folkmängden, framträda följande tal för den naturliga och den 
verkliga folkökningen i årliga medeltal pr 1,000 inb.. 

I medeltal för hela det nittonde seklet har (efter de offi
ciella talen beräknadt) nativitetsöfverskottet uppgått till 10·28 pro
mille, den årliga förlusten genom utflyttningen till 2·46 promille, 
och den verkliga folkökningen till 7·82 promille årligen. 

Det senast gångna årtiondet, eller åren 1891—1900, ut-
märkes alltså af ett något högre nativitetsöfverskott än sekel
medeltalet (10·78 promille mot 10·28), af en betydligt större folk
förlust genom utflyttning (3·65 promille mot 2·46) och slutligen 
af en folkökning, som är under medelmåttan, — eller 7·13 pro
mille mot 7·82. 

Jämförd t med närmast föregående årtionde, eller 1880-talet, 
har årtiondet 1891—1900 medfört en ej obetydlig sänkning af 

nativitetsöfverskottet. Såsom i det följande visas, beror detta 
på födelsetalets fortgående starka förminskning. Hvad som i 
främsta rummet utmärker 1890-talet, i jämförelse med 1880-
talet, är dock den betydligt inskränkta utvandringen och den 
härigenom åstadkomna höjningen af rikets folkökning. I bägge 
hänseendena står visserligen det gångna årtiondet ofördelaktigare 
än seklet i dess helhet, men i jämförelse med det utomordent
ligt ogynnsamma 1880-talet representerar det dock en mycket 
väsentlig förbättring. 

Äfven under 1890-talet, liksom under det närmast före
gående årtiondet, har emellertid Sveriges folkökning varit 
långsammare än Europas i dess helhet. Räknadt efter formeln 
för ränta på ränta har Sveriges årliga tillväxt under 1890-talet 
varit endast 7·11 promille, men Europas 9·93 promille. Och i 
jämförelse med Europas särskilda stater stå vi tillbaka för dem 
alla, med undantag blott för Frankrike, Italien och Spanien. 

Folkökningen och dess faktorer inom Sveriges olika län 
framgår af tab. A. Tal meddelas där såväl för åren 1881— 
—1890 som 1891—1900; motsvarande siffror för tiden 1816— 
—1880 återfinnas i 1890 års Bihang. 

Hvad först angår giftermålstalet, är i tab. G, sid. XIV jäm
förelsen utsträckt till de tre senaste årtiondena. För riket i 
dess helhet har årliga antalet nyingångna äktenskap under de 
tre decennierna utgjort på hvarje tusental af medelfolkmängden 
resp. 6·81, 6·26 och 5·94. Tillbakagången är alltså oafbruten. 
Detsamma är naturligtvis i regeln fallet äfven för de särskilda 
länen. Undantagen äro så få, att de lätt kunna uppräknas. I 
Göteborgs och Bohus län var 1880-talets relativa giftermålssiffra 
litet högre än 1870-talets. På Gottland har giftermålstalet varit 
något högre åren 1891—1900 än åren 1881—1890, och det 
samma har, ehuru i ringare grad, varit fallet äfven i Malmöhus, 
Värmlands, Örebro och Norrbottens län. Härtill inskränka sig 

Tab. A. Befolkningsrörelsens tal, %0, åren 1881—1900. Länen. 
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undantagen. Man möter genast ett faktum, som framträder 
mångenstädes i det följande, eller att 1890-talet varit en den 
ekonomiska uppblomstringens tid för Malmöhus och Norrbottens 
län samt för ön Gottland och i någon mån Värmlands och 
Örebro län. För Norrbottens, Värmlands och Örebro län för
klaras detta förhållande uppenbarligen genom grufdriften och i 
det senare länet äfven metallindustrien. För Malmöhus län har 
kunnat iakttagas en allmän utveckling af den storindustriella 
verksamheten, i främsta rummet genom sockerbruken. Och på 
ön Gottland slutligen har i våra dagar ett märkbart uppvak
nande egt rum på det ekonomiska området, äfven här i ej ringa 
mån i samband med sockerindustrien. 

Minskningen af giftermålstalet under årtiondet 1891—1900 
i jämförelse med närmast föregående årtionde har i följande län 
nått ända till 10 procent och däröfver, nämligen i Stockholms 
stad samt i Uppsala, Gäfleborgs, Västernorrlands och Jämtlands 
län. Inom de nämnda länen är det som vi träffa våra största 
sågverksindustriella etablissement. Öfver hufvud kan sägas, att 
med 1890-talet begynnt en ny period inom vår skogsindustri. 
Denna period utmärkes icke af minskad nettovinst, men den 
kvantitativa omfattningen ökas ej mera i samma grad som fordom. 
Och i samband härmed har folkökningen i sågverksdistrikten 
blifvit betydligt långsammare än förr och emigrationen fått fast 
fot äfven i dessa, förut mera skonade bygder. 

Antalet födde, i förhållande till folkmängden i dess helhet, 
alltså födelsetalet, gick under årtiondet 1881—90 tillbaka i samt
liga län med undantag blott för Gäfleborgs och Jämtlands äfven
som Stockholms stad. Under årtiondet 1891—1900 sjönk fö
delsetalet ytterligare i alla länen med undantag af Gottlands 
och Norrbottens. Under åren 1871—80 var födelsetalet högre 
än riksmedeltalet i Stockholms stad, Kronobergs, Blekinge, 
Malmöhus, Örebro och Västmanlands samt de sex nordligaste 

länen. För årtiondet 1891—1900 befinnas Blekinge och Väst
manlands län samt de sex nordliga länen fortfarande intaga 
samma ståndpunkt, hvaremot de öfriga sjunkit ned undermedel-
talet för riket. I deras ställe hade Södermanlands samt Göte
borgs och Bohus län höjt sig något öfver sagda nivå. 

Dödligheten har minskats från årtionde till årtionde i det stora 
flertalet af länen. Undantag från denna regel göra under senare 
tider Kronobergs och de tre nordligaste länen under 1880-talet, med 
något högre dödstal då än under närmast föregående årtionde, 
samt Östergötlands, Kalmar, Gottlands, Kristianstads, Älfsborgs, 
Skaraborgs, Värmlands och Jämtlands län under 1890-talet, 
med högre dödlighet då än under årtiondet 1881—90. Det se
nast gångna årtiondet har alltså varit ofördelaktigt för ej mindre 
än sju län i Götaland. Under årtiondet 1871—80 var dödlig
heten i södra Sverige i allmänhet ringa; endast Blekinge samt 
Göteborgs och Bohus län stodo då öfver riksmedeltalet. Under 
1890-talet hafva äfven ön Gottland och de båda skånska länen 
uppstigit till samma, mindre fördelaktiga ställning. Nordsverige 
däremot har i allmänhet ryckt tillbaka till gynnsammare för
hållanden, efter att i sin ordning hafva utvecklat sig i ogynnsam 
riktning under årtiondena 1861—1890. Äfven detta är ett intyg 
om, att industrien ej längre tränger sig fram med den våldsam
het som förut i våra nordligare landsändar. En mycket stark 
ekonomisk utveckling följes nämligen ofta af stegrad dödlighet, 
när samhällsförhållandena i öfrigt ej hinna att anpassa sig efter 
de nya fordringarna. 

Nativitetsöfverskottet har för riket i dess helhet aftagit under 
1890-talet ganska betydligt, och detta är då naturligtvis fallet 
äfven inom flertalet af länen. Ökning af öfverskottstalet för-
spörjes endast i Västmanlands och Norrbottens län. Skillna
derna mellan olika bygder i vårt land äro i detta hänseende 
ganska skarpt utpräglade. Öfver riksmedeltalet stodo under år-

Tal). B. Befolkningsrörelsens tal, %0, uren 1881—1900. Landsbygden, länsvis. 
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tiondet 1881 — 90 de sex nordligaste länen samt Örebro, Jön
köpings och Blekinge län. Samtliga intogo denna ställning äfven 
under 1890-talet; men nu hade tillkommit ytterligare Söderman
lands och Västmanlands samt Göteborgs och Bohus län. 

Under det i hög grad ofördelaktiga årtiondet 1881—90 var 
utflyttningen större än inflyttningen i ej mindre än 21 af våra 
län. Under 1890-talet har antalet dylika län varit 20. Skill
naden är alltså ringa, trots att utflyttningen i det hela under
gått en så betydande minskning. Tydligt är, att öfverskjutande 
invandring är något, som ligger starkt emot hela det nuvarande 
ekonomiska tillståndet i vårt land. Blott 2 län funnos med in-
vandringsöfverskott för bägge årtiondena; dessa voro, beteck
nande nog, Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län. 
Under 1880-talet hade äfven Västernorrlands och Jämtlands län 
invandringsöfverskott, men detta upphörde alldeles under 1890-
talet. I stället tillkommo då inom denna gynnsamma kategori 
Stockholms, Malmöhus och Norrbottens län. Inom de län, som 
uppvisa öfverskjutande utflyttning under bägge årtiondena, har 
emellertid förlusten öfverallt minskats, utom i Uppsala län, 
och minskningen har merendels varit mycket betydlig. 

En mera detaljerad öfversikt af folkökningen inom landets 
olika delar har för detta årtionde möjliggjorts genom uträknande 
af medelfolkmängden för hvarje socken samt genom införande af 
häradssummor för vigslar, födelser och dödsfall äfvensom emi
grationen (Tab. 5). För att göra denna nya kunskap mera 
fruktbringande ha i Tab. E, vid sidan af de viktigaste relativa 
talen för befolkningsrörelsen inom hvarje härad, uträknats jäm
väl de hufvudsakligaste talen för befolkningens fördelning efter 
ålder, civilstånd och yrke vid 1900 års folkräkning. En öfver

sikt af denna sammanställnings resultat erbjuder rätt mycket af 
intresse. 

Tages hvarje län för sig och göres alltså början med Stock
holms län, visar sig, att af dess nitton härader finnas tvenne, 
där en större del af befolkningen lefver af industri än af landt-
bruk; dessa äro de båda, Danderyd och Svartlösa, som i norr 
och söder omgifva Stockholm och innesluta flertalet af dess för
städer. I Sollentuna härad, i Stockholms närhet, är äfven in
dustriens omfattning så stor, att den i det närmaste uppväger 
jordbrukets. Befolkningsförhållandena i dessa trenne härader af-
vika nu högst betydligt från länets öfriga delar. Hvad först 
åldersfördelningen beträffar, hafva dessa härader den största folk
mängden inom den arbetsföraste åldern (åldern 15—50 år); af 
hela folkmängden höra härstädes 47·4 ä 49·1 procent till roidtel-
åldern, medan intet annat härad hinner högre än till 46·4 procent, 
och minimum, i Vallentuna härad, sänker sig ända till 42·6. 
Danderyds, Svartlösa och Sollentuna härader hafva äfven den 
största rikedomen på unga familjer; på hvarje tusental inb. finnas 
här 113 å 123 gifta kvinnor yngre än fyrtiofem år, mot i öfriga 
härader endast 92 ä 106. Såsom en följd häraf äro äfven barna
åldrarna rikligt representerade i de tre industrihäraderna; yngre 
än femton år äro i Danderyd 36% i Svartlösa 36·4 och i Sollen
tuna ända till 37·3 procent af hela folkmängden. I öfriga hära
der växla motsvarande siffror mellan 28·7 och 35·7 procent. 

Synnerligen starkt utpräglade äro olikheterna med afseende 
å folkökningen och dess faktorer. Af Stockholms läns nitton 
härader visa ej mindre än tolf en ökning af folkmängden, — 
ett tyvärr sällsynt gynnsamt förhållande i våra dagar. Största 
tillväxten träffas för de tre industrihäraderna, Sollentuna med 
30 promilles årlig ökning, Svartlösa med 36 promille och Dan
deryd med ända till 74 promille, — en högre siffra än som 

Tab. C. Befolkningsrörelsens tal, °/oo, åren 1881—1900. Städerna, länsvis. 
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någon af våra städer kan uppvisa. Öfriga härader eller skepps
lag, som förete en något mera betydande folkökning, äro Bro 
—Vätö, Färentuna, Väddö—Häfverö, Värmdö och Öknebo, alla 
belägna vid kasten eller vid Mälaren; tillväxten här är mellan 
5 och 7 promille årligen. I öfriga härader, som förete tillväxt 
(Frösåker, Närdinghundra, Frötuna—Länna och Åker), är folk
ökningen oväsentlig. Minskning slutligen anträffas for Lång
hundra, Ärlinghundra, Seminghundra, Vallentuna, Lyhundra, 
Sjuhundra och Sotholm; svårast hemsökt är Seminghundra, som 
förlorat 7 promille af sin folkmängd för hvarje år. I alla hä
raderna med folkminskning är jordbruket den långt öfvervågan
de näringsgrenen; den lifnärer öfverallt 70 ä 80 procent af 
folkmängden. Skillnaden mellan industri- och jordbruksbygd 
är, såsom synes, skarpt markerad. I vissa delar af Stockholms 
län idkas sjöfart i ganska stor skala. Man finner att gruppen 
Handel och samfärdsel sysselsätter 17 å 23 procent af folk
mängden i Frötuna—Länna, Bro—Vätö och Väddö—Häfverö 
skeppslag, mot endast något mer än 5 procent i riksmedeltal 
för landsbygden. Samtliga dessa tre skeppslag förete tillväxt 
af folkmängden. . 

En egendomlighet för industribygderna i Stockholms län är 
det ringa antalet ingångna giftermål. Medan för länet i dess 
helhet giftermålstalet utgör 604 på tusen inb., stannar det i 
Danderyd vid 5·52, i Sollentuna vid 5·36 och i Svartlösa vid 
5·27. Då redan förut är visadt, att dessa bygder i alla fall äro 
i ovanligt hög grad uppfyllda af unga familjer, synes häraf, att 
inflyttningen måste till större delen utgöras af folk, som redan 
inträdt i gifte. Kändt är ju också, att Stockholms förstäder 
uppsökas i främsta rummet af familjer — ej sällan med stora 
barnskaror —, hvilka fly för hufvudstadens högt uppdrifna hyror. 

Ej heller visa Stockholms läns industribygder synnerligen 
höga födelsetal, om de än något öfverstiga länsmedeltalet. Sol
lentuna härads födelsetal är 315 på tusen inb. (maximum för 
länet), Danderyds 28·9 och Svartlösa härads 284. Den äkten
skapliga fruktsamheten är mycket låg: i Sollentuna 243 äkta 
födelser pr år och tusen gifta kvinnor under fyrtiofem års ålder, 
i Danderyd 236 och i Svartlösa 233. Förhållandena torde vara 
ungefär enahanda som i Stockholms stads arbetareförsamlingar. 
Lika ringa eller än lägre är den äktenskapliga fruktsamheten i 
en del af skärgården, såsom i Väddö—Häfverö (224) och Sot-
holra (216). I det rent jordbrukande Långhundra härad hinner 
siffran däremot till 275. Medeltalet för hela rikets landsbygd 
är 286 och uppnås alltså ej af något enda härad i Stockholms 
län. Den ringa fruktsamheten bland Mälarelänens befolkning 
är ock ett länge iakttaget faktum. 

Frekvensen af oäkta födelser är rätt hög i Stockholms för
städer, dock ej så hög som kanske skulle väntas. Säkerligen 
döljas åtskilliga hithörande fall bland >okända barnaföderskor 
på barnbördshusen i Stockholm, — såsom händelsen är med af
seende å samtliga de bygder, som närmast omgifva hufvudstaden. 
Högsta uppgifna antalet oäkta födelser inom Stockholms län 
träffas, egendomligt nog, för det rent jordbrukande Seming
hundra härad, som af alla länets härader har den största ut
flyttningen men — lika egendomligt — det högsta giftermåls
talet. Mycket ringa är de oäkta födelsernas antal i flere delar 
af skärgården (Frötuna—Länna, Värmdö o. a.) och äfven inom 
ett och annat härad i det inre af landet. 

Dödligheten är i allmänhet rätt hög i Stockholms län, ehuru 
ej jämförlig med hvad den var i äldre tider. Växlingarna mel
lan olika delar äro ganska betydande om än ej numera sär-

Tab. D. Inrikes och Utrikes omflyttningstalen, °/oo, länsvis, åren 1881—1900. 



Befolkningsrörelsen inom landets olika delar. VI 

skildt anmärkningsvärda. Öknebo härad har lägsta dödstalet 
(15*5 promille) och Långhundra härad det högsta (18·7 promille). 
Industribygdernas tal äro ej särskildt framträdande. 

Ärliga nativitetsöfverskottet hinner i medeltal för Stockholms 
län ej fullt till 10 promille af folkmängden men når i de härad, 
som omfatta hufvudstadens förstäder, till 11 ä 14 promille. 
Ganska högt är detsamma äfven i Seminghundra, Närding-
hundra och Sjuhundra härader, eller i alla dessa härader om
kring 12 promille. Lägst stå Väddö— Häfverö, Bro—Vätö och 
Frötuna—Länna skeppslag samt Sotholms härad (alla i skär
gården), i hvilka öfverskottstalet blott utgör 5 å 8 promille år
ligen, — en följd af de låga födelsetalen. 

In- och utflyttningsförhnllandena växla i hög grad inom olika 
delar af Stockholms län. Fyra härader ha inflyttniugsöfver-
skott, nämligen de ofta nämnda tre industribygderna i närheten 
af Stockholm samt enstaka därjämte Väddö—Häfverö skeppslag 
(omkring Grisslehamn). Utflyttningsöfverskottet hinner till mer 
än 10 promille årligen, ända till 19 promille, i Långhundra, 
Ärlinghundra, Seminghundra, Vallentuna, Närdinghundra och 
Sjuhundra härader men icke uti något af skeppslagen. 

För Uppsala län möter till en början det nedslående fak
tum att samtliga dess tretton härader, med ett enda undantag, 
visa folkminskning. Undantaget är Örbyhus härad, som inne
sluter länets sågverksbygd (Älfkarleby) och af denna anledning 
hinner till den vackra folktillväxten af 14 promille årligen. Öf
riga härader, utom Olands, äro starkt jordbruksidkande, med i 
allmänhet 70 ä 80 procent af befolkningen fästade vid denna 
näringsgren. Äfven Olands härad, med Dannemora, hör till 
dem som äro tillbakagående i folkmängd; här lefva 59 procent 
af jordbruk och 33 procent af industri — i den vidsträckta be
tydelse, hvari ordet här tages. 

Åldersfördelningen inom länet företer den nutida sedvanliga 
svenska bilden af fåtalig midtelålder och öfverflödande talrik 
ålderdom. I det lilla Bälinge härad upptager gruppen af fem-
tioåringar och däröfver ända till 26·2 procent af folkmängden, 
— ett rent abnormt tal. Dock träffas ännu icke här något fall 
af att åldern 50—w är till och med talrikare än barnagruppen 
(0—15 år), såsom fallet är flerstädes på Gottland. 

Frekvensen af bestående äktenskap har alltid varit rätt hög 
inom jordbruksbygderna å Upplandsslätten. Industribygden, 
Örbyhus härad, är icke här så öfverlägsen som förhållandet van
ligen är annars. Födelsefrekvensen och den äktenskapliga frukt
samheten äro däremot betydligt högre bland sågverksbefolkningen 
än bland jordbrukarne. I allmänhet är fruktsamheten ringa 
inom detta län, liksom i de öfriga Mälarelänen. Det af gam
malt i ekonomiskt hänseende mycket gynnsamt ställda Trögds 
härad har endast 212 äkta födelser årligen för hvarje tusen
tal gifta kvinnor (under fyrtiofem års ålder), eller ungefär så
som i staden Stockholm. I en och annan Norrlandsbygd kan 
man träffa ända till dubbla antalet! — Frekvensen af oäkta 
födelser är rätt hög i Örbyhus härad, dock ej högre än i jord
bruksbygderna Vaksala och Trögd. Olands härad med Danne
mora står i detta hänseende ovanligt gynnsamt. 

Dödligheten i Uppsala län är i våra dagar blott obetydligt 
högre än riksmedeltalet, och växlingarna mellan länets olika 
delar äro icke stora. Nativitetsöfverskottet är i allmänhet ringa, 
utom i Örbyhus härad, som hinner ända till nära 16 promille. 
Samtliga länets härader ha större ut- än inflyttning, till och 

med Örbyhus. Och förlusten hinner, utom i Örbyhus härad, 
öfverallt till det höga beloppet af 10 promille och däröfver årligen. 

Af Södermanlands läns tio härader visa endast tvenne folk
minskning. Dessa båda härader, Rönö och Hölebo, äro på samma 
gång de renast jordbruksidkande, med nära nog 80 procent af 
befolkningen lefvande af landtbruk. Folkökningen, i de härader, 
som uppvisa en sådan, är i allmänhet ringa; stark är den blott 
i Öster-Rekarne (11 promille årligen) och i Väster-Rekarne 
(31 promille årligen). Rekarnehäraderna innesluta också Eskils
tunas förstäder med deras för våra förhållanden storartade in
dustri. I Väster-Rekarne hämta 47 procent af befolkningen sin 
utkomst af industrien; riksmedeltalet för landsbygden är endast 
22 procent. 

Äktenskapsfrekvensen är såsom vanligt högst i industri
trakterna. Väster-Rekarne har 120 gifta kvinnor, yngre än fyr
tiofem år, på hvarje tusental inb., medan intet annat sörmländskt 
härad hinner högre än till 108 och riksmedeltalet för lands
bygden endast är 87. Af gifta kvinnor yngre än trettio år har 
Väster-Rekarne 40 på hvarje tusental inb., ett i Sverige mycket 
sällsynt tal. Födelsetalet är också högst i Rekarne, och likaså 
den äktenskapliga fruktsamheten. Födelser utom äktenskapet äro 
i Väster-Rekarne talrikare än för länet i allmänhet men ej 
nämnvärdt flere än i de jordbrukande häraderna Åker och Selebo. 

Södermanland står i våra dagar mycket förmånligt i fråga 
om dödlighetsförhållandena; i äldre tider var ställningen ibland 
något annorlunda. I Jönåkers och Oppunda härader går dödstalet 
numera till och med ned till under 15 promille, och Selebo härad, 
som har länets maximum, hinner i alla fall ej fullt till 17. — 
Nativitetsöfverskottet håller sig i allmänhet omkring 11 promille 
eller däröfver och är således något högre än riksmedeltalet, som 
ej fullt når till 11. Väster-Rekarnes öfverskottstal hinner till 
17 promille och Öster-Rekarnes till öfver 13. 

Det ofta omtalade Väster-Rekarne härad är det enda i 
Södermanlands län, som mottager inflyttningsöfverskott. Rönö 
och Hölebo härader däremot ha hvarje år genom öfverskjutande 
utvandring förlorat ända till 15 å 17 promille af sin folkmängd. 

Industribygden i Östergötlands län omfattar Bråbo, Mem-
mings, Vifolka, Aska, Lösings och Finspånga.läns härader, där mer 
än 25 procent, i Bråbo härad (vid Norrköping) ända till 60 pro
cent, hämta sitt upphälle af den större eller mindre industrien. 
Mer än andra öfvervägande karakteriserade af jordbruksnäringen 
äro däremot Kinda, Ydre, Valkebo, Gullbergs, Åkerbo, Björke
kinds, Östkinds och Lysings härader, där 75 å 80 procent af 
befolkningen lefva af landtbruket och dess binäringar. Öfriga 
härader, Bankekind, Hanekind, Hammarkind, Skärkind, Göstring, 
Boberg och Dal, äro mindre utpräglade: i första rummet jord
bruksidkande men med äfven någon industri. Folkökning träffas 
nu för samtliga industrihäraderna samt för Göstrings och Bo
bergs härader inom den blandade gruppen; öfriga härader inom 
sistnämnda grupp och samtliga härader, som räknats till jord
bruksbygden, förete folkminskning. Störst är folkökningen i 
Bråbo och Memmings härader, eller resp. 18 och 21 promille 
årligen; dessa härader innesluta ju också Norrköpings förstäder. 
Annars är folkökningen, där den förekommer, ganska ringa, och 
alla Östergötlands härader ha öfverskott af utflyttning med undan
tag blott för de nyssnämnda Bråbo och Memmings. Folkminsk
ningen är starkast utpräglad i Åkerbo härad, där den hinner 
ända till 9 promille årligen, och där utflyttningen årligen öfver-

(Forts. sid. XIII.) 



Befolkningsrörelsen inom landets olika delar. VII 

Tab. E. Hufvudsiffror rörande befolkningstillståndet år 1900 och befolkningsrörelsen åren 1891—1900, häradsvis. 1) 
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Tab. E . (Forts.) Hufvudsiffror rörande befolkningstillståndet år 1900 och befolkningsrörelsen åren 1891—1900, häradsvis. 
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Tab. E. (Forts.) Hufvudsiffror rörande befolkningslillståndet år 1900 och befolkningsrörelsen åren 1891—1900, häradsvis. 
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stigit inflyttningen med bortåt 16 promille. Lika stor eller 
ännu större utflyttning förekommer i ett par andra härader, där 
dock till följd af högre nativitetsöfverskott folkminskningen blir 
något mindre. 

Äktenskapsfrekvensen i Östergötlands län är från svensk 
synpunkt ungefär normal. Såsom vanligt äro familjerna tal
rikast i industribygden, där Lösings, Bråbo och Memmings hä
rader hafva mer än 100 gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem år, 
på hvarje tusental af folkmängden. I Ydre härad sjunker denna 
siffra ända till 82 och i Lysings till 78. Erinras må, att medel
talet för Sveriges rike är 88, men för Västeuropa i dess helhet 
(de germanska och romanska folken i vår världsdel) ej mindre 
än 113. Endast några få, enstaka bygder nå hos oss fram till 
en äktenskapsfrekvens, som annars i Europa betraktas såsom den 
normala. 

Födelsefrekvens och äktenskaplig fruktsamhet äro i Öster
götland låga. Födelsetalet, d. v. s. de föddes proportion till 
folkmängden i dess helhet, är som vanligt något högre i indust
ribygderna än i den rena jordbruksbygden, till följd af det 
större antalet familjer; men den äktenskapliga fruktsamheten, 
eller födelsernas antal i proportion till antalet gifta, yngre kvin
nor, är i det hela ungefär enahanda. — Dödligheten är i Öster
götland numera ganska låg, och Göstrings härad stannar vid 
den synnerligen gynnsamma siffran af 13·8 promille. Föga högre 
äro dödstalen i Ydre, Dal, Kinda och till och med i de starkt 
industriidkande Finspånga läns och Memmings härader, — ett 
talande intyg om förbättrade hygieniska förhållanden i jämförelse 
med en tid, som ligger blott några få årtionden tillbaka. — För 
ett högt nativitetsöfverskott utmärker sig Östergötland icke; där
till äro födelsetalen för låga. Högst hinner Dals härad, med 14 

promilles årligt öfverskott och nära dubbelt så många födda som 
döda, hvilken sistnämnda proportion i Göstrings härad till och 
med öfverskrides. Minsta öfverskottet hafva Hammarkinds och 
Åkerbo härader, eller blott omkring 6 promille årligen. 

Jönköpings län har utflyttningsöfverskott från samtliga sina 
härader, till och med från Tveta härad, där Huskvarna bety
dande fabrikssamhälle är beläget. 1 Västra härad och Mo 
stiger den årliga förlusten ända till 15 ä 16 promille. Som 
Jönköpings län emellertid utmärkes af ett ganska högt födelse-
öfverskott, har folkmängden, trots all utflyttning, vuxit i fem 
härader af nio. Blott i Tveta härad är dock tillväxten betydlig 
(16 promille årligen). Största minskningen företer det ålder
domliga Mo härad (8 promille årligen). Äktenskapsfrekvensen 
är numera låg inom detta län, liksom i Smålandslänen i all
mänhet. I Mo härad finnas endast 73 gifta kvinnor, yngre än 
fyrtiofem år, på hvarje tusental inb. För ännu fyra härader un
derstiger siffran 80. Blott Tveta härad hinner till det för Sve
rige höga talet 99. — Med Jönköpings län är man kommen till 
den del af Sverige, där den äktenskapliga fruktsamheten är 
större än den sedvanliga. Nästan alla häraderna hinna 
nära intill eller öfver 300 äkta födelser årligen på hvarje 
tusental gifta kvinnor under fyrtiofem års ålder; blott Vista och 
Västbo härader stanna nämnvärdt därunder. Västra härad hinner 
ända till 313, hvilket i Södra Sverige är ett sällsynt förhållande. 
På grund af det ringa antalet familjer blir dock hela födelsetalet 
lågt. Oäkta födelser äro i Jönköpings län, såsom i allmänhet 
i denna del af landet, mycket fåtaliga, från svensk synpunkt 
sedt. I Västbo härad födas blott 8 oäkta barn årligen pr tio
tusen inb. och i Mo härad 10, under det att medeltalet för hela 
riket är 30. Jönköpings läns medeltal är 15. 

Tab. F . Länens folkmängd i procent af rikets. Födelse-, döds- och öfverskottstalen i förhållande till hela rikets, 
åren 1816—1900. 
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Dödligheten är utomordentligt ringa; blott Örebro län täflar 
härutinnan med Jönköpings (och hinner det i verkligheten icke, 
såsom senare visas). Mellan länets olika delar råder ej någon 
större skillnad.. Minimum (13·7 promille) träffas för Norra Vedbo 
härad samt för Tveta; äfven här står alltså industribygden syn
nerligen gynnsamt. Högsta dödstalet företes af Södra Vedbo 
härad, men det utgör likväl blott 15·3 promille, mot 16·4 pro
mille i riksmedeltal. En följd af dessa gynnsamma dödlighets
förhållanden är ett ganska betydligt nativitetsöfverskott. Såsom 
vanligt står industribygden härutinnan främst: Tveta härads år
liga födelseöfverskott hinner till nära 18 promille (mot ej fullt 
11 promille i riksmedeltal), och mot hvarje hundratal aflidna 
svara i detta härad nära 230 födda. 

Kronobergs län är ett bland do fyra, inom hvilka den sam
fällda folkmängden är lägre år 1900 än år 1890. Af de3s sex 
härader företes också folkminskning af fem. Det enda härad 
som ökat sin folkmängd är Uppvidinge, med det icke obetydliga 
ökningstalet 8 promille årligen. Förklaringen ligger nära till 
hands, om man erinrar sig den roll Uppvidinge härad spelar 
inom Sveriges glasindustri. Också hämta inom detta härad 
nära 30 procent af befolkningen sin utkomst af industri och 
handtverk, mot inom öfriga härader af länet endast 11 ä 18 
procent. Uppvidinge härad företer också gentemot de öfriga 
samtliga de skiljaktigheter med afseende å åldersfördelning, 
äktenskaps- och födelsefrekvens m. m., som redan flere gånger 
påvisats mellan industri- och jordbruksbygder; dock äro dessa 
skiljaktigheter i regeln endast svagt utpräglade, hvartill orsaken 
väl förnämligast är att söka däruti, att häradet omfattar jäm
väl socknar med öfvervågande jordbruksidkande befolkning. 

Kronobergs län täflar med Älfsborgs, Skaraborgs och Värm
lands om sista, d. v. s. ofördelaktigaste platsen bland Sveriges 

län i fråga om äktenskapsfrekvensen. På hvarje tusental inb* 
har Kronobergs län endast 77 gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem 
år; Kinnevalds härad har endast 72, och till och med det indust
riella Uppvidinge endast 86, eller mindre än riksmedeltalet, 
som är 88. Däremot är den äktenskapliga fruktsamheten myc
ket hög; i detta fall stå Kronobergs och Blekinge län före alla 
andra delar af södra Sverige. I Konga härad födas årligen 
inom äktenskap 323 barn för hvarje tusental gifta kvinnor un
der fyrtiofem års ålder, under det att motsvarande tal t. ex. 
för staden Stockholm utgör endast 202. 

Dödligheten är inom Kronobergs län något högre än inom 
Jönköpings men dock fördelaktigare än riksmedeltalet. Skill
naden mellan olika härader är ringa. Gynnsammast står — 
indnstrihäradet Uppvidinge. Nativitetsöfverskottet är numera lågt 
i Kronobergs län och hinner under ifrågavarande årtionde ej 
fullt till 10 promille årligen. Samtliga härader hafva öfver
skott af utflyttningar, till och med Uppvidinge, som dock 
naturligtvis lider den minsta förlusten; i öfriga härader sti
ger förlusten till öfver 10, i Konga härad ända till 15 promille 
årligen. 

Kalmar län tillhör för närvarande i befolkningsstatistiskt 
hänseende våra allra ogynnsammast ställda bygder. Folkmäng
den minskades under 1890-talet med 2·3 promille årligen, äfven 
om städerna inräknas; på landsbygden minskades folkmängden i 
nio härader af elfva, och tillbakagången nådde i Ölands båda 
Mot fullt 11 promille årligen, hvilket är ett bland de allra oför
delaktigaste tal, som kunna uppletas i hela vårt land. Förlusten 
genom utflyttning är lika betydande som i Kronobergs län och 
öfverstiger 10 promille i alla härader utom Aspelands. När 
härtill kommer att nativitetsöfverskottet numera sjunkit ned ända 
till endast 8 promille, är den ofvan funna folkminskningen lätt 

Tab. G. Relativa giftermålsfrekvensen åren 1871—1900, länsvis. 
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förklarad. De enda härader, som visa en tillväxt, om ock ringa, 
äro Aspelands och Stranda. 

Med Kalmar läns nu påvisade ogynnsamma ställning sam
manhänger utan tvifvel den ringa industriella utvecklingen. 
Blott i Stranda och Södra Tjust har industrien vunnit något 
större insteg än för rikets landsbygd i genomsnitt. Södra Tjust 
visar också den högre äktenskapsfrekvens, som i regeln till
kommer industribygder. På hvarje tusental inb. finnas här 94 
gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem år, och af dem äro 29 under 
trettio år, hvilket är ett ganska högt tal. Så mycket ofördel
aktigare äro — om tills vidare endast fastlandet afses — för
hållandena i det stora Södra Möre härad. På tusen inb. finnas 
endast 72 gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem år, och af dem en
dast 17 som äro yngre än trettio år, — det senare det lägsta 
talet i hela östra Sverige, med undantag för ön Öland samt Mo 
härad i Jönköpings län, hvilkas ställning är lika ofördelaktig. 
Nu påpekade förhållande blir så mycket mer karakteristiskt, när 
man erinrar sig, att Södra Möre alltid räknats bland vårt lands 
yppersta jordbruksbygder. 

Till trots för att antalet familjer är i Kalmar län rätt myc
ket större än i Kronobergs, är dock Kalmar läns födelsetal 
lägre. Fruktsamheten inom äktenskapen är nämligen här be
tydligt mindre än i det inre Småland. Södra delen af länets 
fastland (Mörehäraderna och Stranda samt enstaka Handbörds 
härad) visar dock märkbart högre tal och närmar sig alltså 
Blekinge, hvars höga siffror för äktenskaplig fruktsamhet redan 
i det föregående antydts. Norra Kalmar län däremot an
sluter sig i regeln till Östergötland. — Födelserna utom äkten
skapet äro i Kalmar län talrikare än i det inre Småland men 
fåtaligare än i Östergötland och visa äfven lägre frekvens än 
rikets landsbygd såsom helhet. Södra Möre härad står här 
ogynnsammast, Sevede och Aspelands härader gynnsammast. 

Ölands befolkningsförhållanden förtjäna en särskild gransk
ning. Hvad först angår befolkningens åldersfördelning, omfattar 
midtelåldern (15—50 år) endast omkring 41 procent, en siffra 
så låg, att den i hvilket land som helst måste räknas till de 
största sällsyntheter. Det normala förhållandet är 50 procent, 
och afvikelserna härifrån äro i vanliga fall ganska små. Öfver 
femtio år äro på Öland ej mindre än 28 procent af hela folk
mängden; det normala talet är annars omkring 17 procent, om 
än Sverige för närvarande står så högt som vid 20. Gifter
målstalet är på Öland omkring 460, pr år och tusen inb., mot 
för Sverige i medeltal omkring 6·00 och för Västeuropa i medel
tal omkring 7·70. Födelsetalet är omkring 22 promille, mot 27 
promille för hela riket, dödstalet 18 à 19, mot 16 för hela 
riket, öfverskottstalet alltså endast 3 å 4 promille, medan riket 
i dess helhet har nära 11. Allt vittnar om en befolkning, som 
närmar sig fullkomlig stagnation — äfven oafsedt utflyttningen. 
När denna tillkommer, blir resultatet sådant, att ön Öland, som 
år 1870 ägde 38,000 inb., år 1907 hade nedgått till 28,000. 

Förhållandena å Gottland äro i mycket öfverensstämmande 
med dem å Öland. Fruktsamheten inom äktenskapen samt fö
delsetalet äro dock ännu lägre på Gottland, som, såsom bekant, 
i detta hänseende alltid stått lägst i hela vårt land. Mot hvarje 
tusental gifta kvinnor i åldern femton till fyrtiofem år svara i 
hela riket 276 äkta födelser, men på Gottland endast 196, eller 
mindre till och med än i Stockholm (202). Södra, häradet 
stannar vid 177, eller ungefär såsom i Frankrike. Födelse
talet blir härigenom så ringa, att det endast föga höjer sig 
öfver dödstalet; i många socknar på ön väga de föddas och 
de afiidnas antal nästan jämnt. I södra delen af ön (Södra 
häradet) finnas därför inom folkmängden långt flere personer 
i åldern öfver femtio år än i barnaåldrarna (under femton 
år), — 2·89 procent inom den förra gruppen och 25·6 procent 

Tab. H . Relativa giftermålsfrekvensen {första giften) inom olika åldrar 1891—1900, länsvis. 
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inom den senare, hvilka tal hvar för sig beteckna ytterligheterna 
inom vårt land. — Utflyttningarna äro numera jämförelsevis få
taliga, och de socknar, som beröras af den nyskapade sockerin
dustrien, visa en stundom icke så obetydlig folkökning. Södra 
häradet, såsom helhet betraktadt, företer folkminskning. — 
Gottland hörde i äldre tider till vårt lands sundaste bygder, men 
framstegen hafva ej motsvarat andra landsdelars, och numera är 
dödstalet på ön till och med litet högre än rikets i medeltal. 

Trots alla de ogynnsamma befolkningsförhållandena å 
Gottland måste dock, såsom redan förut anmärkts, 1890-talet 
räknas såsom en vida fördelaktigare tid för denna ö än 1880-
talet, och det är icke omöjligt, att under den närmaste fram
tiden Gottland kan blifva skådeplatsen för en ny ekonomisk 
uppblomstring, som kanske skall inverka gynnsamt äfven i 
befolkningsstatistiskt hänseende, i främsta rummet genom en 
stegrad folkökning. 

Blekinge län är i många hänseenden en motsats till Gott
land. Främst gäller detta födelsefrekvensen, som i Blekinge lika 
afgjordt öfverträffar det öfriga östra Sverige som Gottland i detta 
hänseende står tillbaka. Mot hvarje tusental gifta kvinnor, 
yngre än fyrtiofem år, svara på Blekinges landsbygd 318 äkta 
födelser årligen, i Medelstads härad 323, i Bräkne 318, i Östra 
316 och i Listers 314, hvilka alla tal äro för svenska nutida för
hållanden synnerligen höga. Barnaåldrarna äro därför i Blekinge 
starkt företrädda inom folkmängden, men åldringarnes antal jämfö
relsevis mindre. Midtelåldern (15—50 år) är nu för tiden synnerli
gen fåtalig — till följd af utflyttningarna, —och äfven giftermåls-
frekvensen är svag. Till följd häraf samt på grund af det all
tid rätt höga dödstalet är öfverskottet af födda endast ungefär 
normalt, — till trots för den stora fruktsamheten inom äkten
skapen. Antalet oäkta födelser är det högsta i södra Sverige; 
maximum träffas i Östra härad, minimum åter i Listers. 

Af Blekinge läns olika bygder är Bräkne härad (omkring 
Ronneby) det mest framåtgående, medan Östra härad går starkt 
tillbaka i folkmängd. De andra båda häraderna, Medelstads och 

Listers, äro ungefär stationära. Utflyttningen är från Östra 
härad utomordentligt stor, i det. att nettoförlusten närmar sig 18 
promille årligen; äfven alla de öfriga tre häraderna ha större 
utflyttning än inflyttning. 

I Kristianstads län spelar industrien ännu icke någon be
tydligare roll annat än å enstaka platser. Också finner man att 
i samtliga dess tio härader utflyttningarna öfverstiga inflyttnin
garna, — i regeln med betydliga belopp; och folkökning uppvi
sas blott af tvenne härader, Gärds och Södra Åsbo. I Gärds 
härad är tillväxten därjämte så obetydlig, att den knappast är 
nämnvärd. Den starka utflyttningen från länet har medfört de 
vanliga verkningarna i befolkningsstatistiskt hänseende: ofördel
aktig åldersfördelning, ringa äktenskapsfrekvens samt sjunkande 
födelsetal och nativitetsöfverskott. Äfven dödlighetsförhållandena 
ställa sig numera mindre fördelaktigt i detta län. Bjäre härads 
dödstal är ej långt från 20 promille, hvilket är sällsynt högt i 
södra Sverige. Då födelsetalet i samma härad utgör endast 22 
ä 23 promille, hinner öfverskottstalet ej fullt till 3 promille, 
hvilket nästan är detsamma som stagnation. Den äktenskap
liga fruktsamheten är i allmänhet låg inom Kristianstads län, 
utom i Norra Åsbo samt Göinge-bygden, som alltså häutinnan 
ansluta sig till Småland. Östra häradet af Göinge hinner ända 
till 312 födelser för hvarje tusental gifta kvinnor under fyrtio
fem års ålder. I Albo, Ingelstads och Järrestads härader är 
motsvarande siffra endast 238 å 251. Frekvensen af oäkta 
födelser är ganska hög i Villand och Västra Göinge och ett par 
andra härader men däremot ovanligt ringa i Ingelstads och 
Järrestads samt Bjäre härader. 

Kristianstads län tillhör de fyra, som i sin helhet visade 
en lägre folkmängd år 1900 än år 1890. Härtill hafva bidragit 
ej blott den starka utflyttningen (delvis till det industririkare 
grannlänet) utan äfven det ovanligt låga nativitetsöfverskottet, som 
numera uppgår endast till 7 promille årligen. 

Malmöhus län, vår rikaste bygd, har under årtiondet 1891 
—1900 genomgått en vacker uppblomstring, som dock icke 

Tab. I . Årliga antalet vigde, åren 1891—1900, efter ettårsgrupper, på 1,000 af motsvarande medelfolkmängd. 
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åstadkommit en folkökning, hvilken i andra länder skulle betrak
tas såsom särskildt framträdande. Ärliga tillväxten har upp
gått till nära 11 promille, hvilket visserligen är ganska mycket 
efter svenska färhållanden, då rikets medeltal blott utgör något 
öfver 7 promille. Men å andra sidan må erinras om, att me
delsiffran för hela det stora tyska riket är öfver 13 promille, 
och att en landsdel sådan som Westphalen, med 3 1/2 millioner 
människor, haft en folkökning af ända till 30 promille pr år 
under det senaste årtiondet. I fråga om folkmängdens ökning 
ha vi i Sverige numera fått vänja oss vid att hysa mycket 
måttliga anspråk. 

Fördelas Malmöhus läns tretton härader i tvenne grupper, 
den ena bestående af sådana härader, där jordbruket lifnärer 
minst 2 /3 af befolkningen, den andra gruppen öfriga härader, 
så befinnes att folkmängden minskats öfverallt inom den förra 
(jordbruks-) gruppen och ökats öfverallt inom den andra (indu
stri-gruppen. Förhållandena äro alltså rent typiska. Största 
ökningen, 36 promille årligen, företes af Oxie. härad, som inne
sluter Malmö förstäder (Limhamn och Sofielund); därnäst följa 
Luggude härad (14 promille), med stenkolsdistrikten, Harjagers 
härad (13 promille), omkring Eslöf, Skytts härad (11 promille), 
omkring Trelleborg, samt Bara härad (10 promille), omkring 
Lund. De fyra förstnämnda häraderna, men icke Bara härad, 
hafva öfverskjutande inflyttning, Oxie härad ett mycket bety
dande sådant (20 promille årligen), de öfriga icke något synner
ligen framträdande ( 2 ä 3 promille). I Rönnebergs och Torna 
härader har folkmängden ökats jämförelsevis obetydligt, i det 
förra häradet med 6 å 7 promille årligen, i det senare 
med 2 promille. — Bland häraderna med folkminskning 
har Ljunits härad den största tillbakagången att uppvisa 
(öfver 9 promille årligen); inom de öfriga har minskningen 
i Frosta och Färs, Vemmenhögs och Onsjö hållit sig omkring 

4 promille och slutligen i Herrestad stannat vid 0·3 promille 
årligen. 

Befolkningens åldersfördelning är inom Malmöhus län mera 
normal än inom öfriga delar af vårt land. Åldern 15—50 år 
upptager 49·2 procent, — alltså ganska nära normalsiffran 50 
procent; — barnaåldrarna äro dock fåtaliga (31·3 procent), och 
åldrarna öfver femtio år äro äfven här abnormt talrikt före
trädda (19·5 procent). Giftermålsfrekverisen är från svensk 
synpunkt sedt ganska betydlig, såsom vanligt i främsta rummet 
inom industribygderna. På hvarje tusental inb. har Oxie härad 
40 gifta kvinnor som ej uppnått trettio års ålder, hvilket tal 
annars i hela södra Sverige uppnås endast af Väster-Rekarne 
härad med Eskilstuna förstäder. Den äktenskapliga fruktsam
heten är däremot öfverallt inom länet ganska låg. I Herrestads 
härad svara blott 228 äkta födelser årligen mot hvarje tusental 
gifta kvinnor i femton till fyrtiofem års ålder. Luggude härad 
med 280 samt Oxie med 278 stå högst, men intet härad hinner 
till den svenska landsbygdens medeltal, som är 286. — Fre
kvensen af oäkta födelser är tämligen stor; det högsta talet 
företes af Skytts härad, det lägsta af Ljunits. 

Dödligheten är numera i detta län något högre än riksme
deltalet. Mellan de olika bygderna råder ingen större skillnad. 
Länets nativitetsöfverskott är snarast lågt. Endast Oxie härad, 
med ett födelsetal af 32 promille, ett dödstal af 16 och ett 
öfverskottstal alltså också af 16 promille, gör härifrån ett mera 
utprägladt undantag. 

Hallands läns befolkningsförhållanden äro i så måtto egen
domliga, att det i regeln företer en utomordentligt stor utvand
ring men däremot vid folkrörelsen inom landet ofta nog mottager 
flere inflyttade än det lämnar utflyttade till andra orter. Om
flyttningen i dess helhet resulterar i en årlig förlust på mer än 
6 promille, hvilken förlust återfinnes för hvartenda härad men 

Tab. K. Åldersfördelningen, %, länsvis, åren 1891—1900, af i första giftet inträdda män och kvinnor. 
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icke är tillräckligt stor att förhindra en viss folkökning. Hela 
länet (land och stad) har sålunda under årtiondet vuxit med i 
genomsnitt 4 promille för hvarje år, medan riksmedeltalet är 7 
promille. Af häraderna kunna endast trenne uppvisa folkökning, 
hvilken i ett af dem (Årstads) är så ringa, att den knappt kom
mer i betraktande. Halmstads och Tönnersjö härader däremot, 
utgörande länets industribygd, hafva vuxit med 10 ä 11 pro
mille årligen, fastän, 'såsom nyss antyddes, äfven här de utflyt
tade äro flere än de som flyttat in. 

Åldersfördelningen i länet är den sedvanliga ogynnsamma, 
och äktenskapsfrekvensen synnerligen låg. På ett tusen inb. har 
Höks härad endast 16 hustrur yngre än trettio år och Fjäre 
och Viske härader endast 17 å 18, till hvilka tal i hittills 
genomgångna län endast ytterst sällan funnits motstycken. Också 
börer Halland till den grupp af län i västra Sverige, där gifter
målen både äro fåtaliga och ingås i sen ålder. Egendomligt nog 
är icke desto mindre den äktenskapliga fruktsamheten i dessa 
län mycket hög. I hvart och ett af Hallands härader, med 
ett föga nämnvärdt undantag för Fjäre, födas årligen 300 barn 
eller däröfver inom äktenskap för hvarje tusental hustrur, som 
icke nått fyrtiofem års ålder. Till följd af att familjernas antal 
är så ringa, blir icke desto mindre födelsetalet mycket lågt, 
hvaraf i sin ordning följer, att äfven öfverskottet af födde öfver 
döde är mindre, än hvad för riket i dess helhet plägar vara hän

delsen. Blott Halmstads härad har ett öfverskottstal af ända till 
15 promille och mer än dubbelt så många födda barn som aflidna 
personer, hvilket sistnämnda förhållande är i södra Sverige 
mycket sällsynt. 

En egendomlighet för västra delen af Sydsverige, vid sidan 
af den här ofvan nämnda, är att, till trots för den ringa äkten
skapsfrekvensen, antalet födelser af oäkta börd är betydligt 
mindre än i östra Sverige. Detsamma gäller också om Hallands 
län. Endast Halmstads härad har ett så högt tal som 24 oäkta 
födelser årligen på tiotusen inb.; inom öfriga härader utgör mot
svarande siffra endast 13 ä 18. Landsbygdens medeltal för hela 
riket är omkring 25. 

Inom stora delar af Halland äro dödlighetsförhållandena 
numera synnerligen gynnsamma. Inom Tönnersjö, Halmstads 
och Årstads härader utgör dödstalet blott omkring 14 1/2 promille. 
I Fjäre och Viske härader däremot närmar sig dödstalet 18 
promille, hvilket efter nuvarande förhållanden måste sägas vara 
ett ogynnsamt tal. 

Förhållandena inom Göteborgs och Bohus lan äro i hög grad 
växlande. Förbigås tills vidare städerna, hvilka för hela riket 
behandlas i ett sammanhang i det följande, urskiljes, af länets 
olika delar, först trakten omkring Göteborg, där Askims och 
Säfvedals härader samt de båda Hisingshäraderna förete till
växt af befolkningen, — delvis mycket betydlig, hvarom närmare 

Tab. L. Antal vigda par efter åldersklasser, åren 1881—1900, med reduktion till 100,000. 
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Torpe härad; — vidare på östra delen af Orust, på Tjörn samt 
i Sörbygdens och Kville härader. 

Den äktenskapliga fruktsamheten är ganska hög i detta län, 
liksom annars i västra delen af Sydsverige. I Stångenäs och 
Sotenäs härader hinner den ända till 348 och 345 födelser för 
hvarje tusental gifta kvinnor i åldern under fyrtiofem år, och i 
Vette härad till 328 — allt tal sona äro i hög grad sällsynta, 
om man frånser från öfversta Norrland. Det i en stor del af 
länet mycket ringa antalet bestående familjer gör dock, att 
födelsetalet i dess helhet flerstädes är lågt och därför äfven nati
vitetsöfverskottet. Undantag härifrån göra naturligtvis förstä
derna till Göteborg samt i Bohuslän Stångenäs, Sotenäs och 
Vette härader, med födelsetal från 32 till 37 promille och öfver
skottstal från 14 till 20, hvilken senare i södra Sverige i hög grad 
sällsynta siffra tillkommer Sotenäs härad. Mot hvarje hundratal 
aflidne svara i detta härad ej mindre än 215 lefvande födde. 

Trots de i regeln fåtaliga äktenskapen på länets landsbygd 
är frekvensen af oäkta födelser ovanligt ringa. På Västra Orust 
och på Tjörn samt i Inlands Södre härad förekomma blott 8 
å 9 sådana födelser årligen på tiotusen inb., under det att riks
medeltalet för landsbygden är 24. Äfven fiskeri- och industri
distrikten stå i detta hänseende fördelaktigt, med undantag en
dast för Säfvedals härad (Örgryte). 

Dödlighetsförhållandena äro i det hela fördelaktiga i detta 
län. Ända ned till endast 14 1/2 promille sjunker dödstalet för 
Inlands Fräkne och Orust Västra härader, och äfven fiskeri- och 
industribygderna förete vanligen gynnsamma tal. Det högsta döds
talet, eller 18 promille, företes af Tanums härad. 

här nedan. Äfven Västra Orust samt Tjörn hafva ökat sin 
folkmängd, men däremot icke Östra Orust. I fastlandsdelen af 
Bohuslän träffas folkökning för Stångenäs, Sotenäs och Vette 
härader; alla öfriga förete minskning. Öfverskjutande inflytt
ning träffas för Östra Hisings och Säfvedals härader (med Göte
borgs förstäder) samt för Stångenäs och Sotenäs i Bohuslän. 

Östra Hisings härad, med Lundby kommun som numera är 
införlifvad med Göteborg, samt Säfvedals härad, med Örgryte 
kommun, hvilken äfven torde komma att införlifvas med den 
närbelägna storstaden, hafva i befolkningsstatistiskt hänseende 
helt och hållet antagit stadskaraktär. Folkökningen har uppgått 
till 34 ä 37 promille årligen och inflyttningsöfverskottet till 
16 å 19 promille. Födelsetalet hinner till 34 å 35 promille, 
och nativitetsöfverskottet utgör i bägge häraderna omkring 18 
promille. Frekvensen af oäkta födelser är mycket betydlig i 
Säfvedals härad (Örgryte) men ringa i Östra Hisings (Lundby). 
— Stångenäs, Sotenäs och Vette härader i Bohuslän, hvilka 
bilda landskapets fiskeri- och stenhuggeridistrikt, afvika äfven 
helt och hållet från den öfriga landsbygden, såsom bär ofvan 
är antydt. Vette härads folkmängd har stigit med 11 promille 
årligen, Sotenäs härad med 20 och Stångenäs härad med ända 
till 25 promille. 

Den största folkminskningen förekommer i Bullarens och 
Lane härader, där den hinner till 11 å 12 promille årligen, — 
ett synnerligen ogynnsamt förhållande. Utflyttningens öfverskott 
öfver inflyttningen stiger i dessa härader till 17 å 18 promille 
och hinner till 10 promille eller däröfver äfven i Inlands härader, 
med undantag för det mindre uteslutande jordbruksidkande 

Tab. M. Män i första giftet och män i omgifte. Åldersfördelning, på 100,000, åren 1891—1900, samt hustrurnas ålder. 
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Älfsborgs och Skaraborgs län kunna lämpligen behandlas 
tillsammans. De utgöras till vida öfvervågande delen af jord
bruksbygder, hvilka utmärkas af de befolkningsförhållanden, som 
i vår tid äro för dylika bygder sedvanliga, eller stor utflyttning, 
ogynnsam åldersfördelning, ringa äktenskapsfrekvens, lågt födel
setal och därför äfven ringa nativitetsöfverskott samt såsom slut
resultat en mer eller mindre skarpt markerad folkminskning. I 
öfrigt utmärkas bägge länen äfven af »Västra Sveriges» speciella 
demografiska drag, eller ovanligt försenade giften men icke desto 
mindre ovanligt hög äktenskaplig fruktsamhet samt ringa fre
kvens af oäkta födelser. 1 bägge länen äro dödlighetsförhållan
dena numera synnerligen fördelaktiga. 

Folkminskning är, såsom sagdt, regel för alla de bygder, 
som mera odeladt äro hänvisade att lifnära sig af jordbruk. 
Starkast har folkmängdens tillbakagång varit i Sundals härad 
på Dal — för hvars synnerligen ogynnsamma befolkningsförhål
landen redogöres något närmare här nedan — samt i Kållands 
härad i Skaraborgs län; i dessa båda härader öfverstiger för
minskningen 10 promille årligen. Ser man ensamt till utflytt
ningarna i förhållande till inflyttningarna — och alltså lämnar 
nativitetsöfverskottet å sido —, påträffas en flyttningsförlust af 
mer än 10 promille årligen i ej mindre än sexton härader eller 
tingslag af nitton i Skaraborgs län och i elfva härader af ader-
ton i Älfsborgs län. Icke i ett enda af de trettiosju häraderna, 
i båda länen tillsammanstagna, har de inflyttades antal uppvägt 
de afflyttades, icke ens i det tingslag (Dimbo), som innesluter 
Tidaholms köping med dess betydande fabriksrörelse, och ej 
heller i Väne härad, som innesluter Trollhättan. Den enda 
ljusa punkten i denna stora bygd af särdeles svag ekonomisk 
utveckling eller till och med af stagnation är staden Borås, 
hvars raska uppblomstring gjort sig så skarpt märkbar i våra 
dagar och hvilken väsentligt bidrager till att, när fråga är om 
länen såsom helhet betraktade, resultatet blir fördelaktigare för 
Älfsborgs län än för Skaraborgs. 

Folkökning är tydligen på landsbygden i dessa båda län 
att räkna såsom sällsynta undantagsfall. I Älfsborgs län har 
folkmängden dock vuxit i Väne, Flundre, Ale, Vätle samt Marks 
och Vedens härader, ehuruväl med större belopp endast i Väne 
härad (med Trollhättan); i de andra är tillväxten i regeln mycket 
obetydlig. I Skaraborgs län hafva endast Dimbo tingslag (Tida-
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holm) samt Kinne härad (omkring Kinnekulle) ökat sin folk
mängd. Samtliga nu anförda härader med folkökning äro, i 
högre grad än annars i dessa trakter är vanligt, att räkna såsom 
industribygder, — utom möjligen Vedens härad, där för öfrigt 
folkökningen är så godt som ingen (ondast 0·1 promille år
ligen). 

Älfsborgs och Skaraborgs läns karakteristiska drag med 
hänsyn till giftermåls- och födelsefrekvens samt dödlighetsför
hållanden äro antydda redan här ofvan. Bland mera lokala 
egendomligheter må framhållas följande. Den äktenskapliga 
fruktsamheten är störst i Marks och Bollebygds samt Vätle 
härader, där den hinner till 320 å 330 födelser årligen för 
hvarje tusental gifta kvinnor yngre än fyrtiofem år. Från de 
annars gemenligen öfverallt höga talen i detta hänseende göra 
några härader, bland dem i synnerhet Kinne och Kinnefjär-
dings, undantag; sistnämnda båda härader förete blott resp. 
252 å 267 födelser, räknadt såsom här ofvan. Kinnefjärdings 
härad kommer härigenom och än mera genom det ringa antalet 
bestående familjer att förete det lägsta samfällda födelsetal, som 
uppvisas af något härad i hela vårt land — ön Gottland oafsedt. 
Kinnefjärdings födelsetal uppgår nämligen till endast 19·2 pro
mille, och trots att dödstalet är så lågt som 15·3 promille, hin
ner öfverskottet alltså icke till 4, medan riksmedeltalet är nära 
11. Här möter ett fall, då genom utomordentligt ringa äkten
skapsfrekvens och tämligen ringa fruktsamhet en befolkning är 
på väg att — äfven oafsedt utflyttningen — stagnera. 

Frekvensen af oäkta födelser är, såsom i regeln annars, 
något högre i industribygderna än i jordbruksbygderna. Bland 
de senare hafva dock Hofva och Binnebergs-Valla båda tingslag 
samt Valle härad rätt höga tal, — jämfördt med de annars mycket 
låga talen för Västergötland. Mycket ringa är antalet sådana födel
ser i Kållands härad: endast 8 pr år och tiotusen inb., mot 24 
i medeltal för hela rikets landsbygd. 

Bland de många gynnsamma dödstalen må framhållas 
Slättängs tingslags i Skaraborgs län, som utgör endast 13'9 pro
mille, och Gudhems och Frökinds häraders i samma län, utgö
rande 14o promille. Fallen af dödstal mellan 14 och 15 pro
mille, annars rätt sällsynta, möta här mycket ofta. Intet enda 
härad i någotdera länet hinner så högt som till 17 promille. Men 
trots dessa ovanligt goda dödlighetsförhållanden är de föddes öf-

Tab. N. Af 100 män i vidstående ålder gifte sig med kvinnor i nedannämnda åldersgrupper. 
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verékott i allmänhet synnerligen ringa. Till falla 10 promille 
hinner öfverskottstalet endast i fem härader i Älfsborgs län och 
sju härader (eller tingslag) i Skaraborgs län. Maxima företes 
af Väne härad i Älfsborgs län (14·2 promille) samt af Dimbo 
tingslag i Skaraborgs län (13·5 promille), alltså af de områden 
som innesluta Trollhättan och Tidaholm. 

Här ofvan är nämndt, att en särskild uppmärksamhet har 
ansetts böra i detta sammanhang egnas åt Sundals härad på Dal. 
År 1865 egde detta härad 19,439 inb., år 1900 hade folkmäng
den nedgått till 14,344, och år 1907 till 12,917. På ett par och 
fyrtio år har innebyggarnas antal alltså aftagit med nära 34 
procent. Men härvid är ytterligare att taga i betraktande, att 
minskningen varit mycket större inom de mest arbetsföra åld
rarna än inom befolkningen i dess helhet. I fråga om flere 
grupper torde Sundals härads folkmängd i våra dagar icke 
vara mer än hälften så stor som för fyrtio år sedan. I samband 
med denna starka folkminskning företer häradet i fallaste mått 
de egendomligheter, som pläga åtfölja en dylik decimation af 
befolkningen. På hvarje tusental inb. finnas i Västeuropa såsom 
helhet (de germanska och romanska länderna af vår världsdel) 40 
gifta kvinnor yngre än trettio år; medeltalet för Sverige är 25, 
men i Sundals härad finnas blott 11. Detta är den lägsta iakttagna 
siffran i hela vårt land och torde äga ytterligt få motstycken hos andra 
folk. Af gifta kvinnor yngre än fyrtiofem år finnas i Västeu
ropa 112 på hvarje tusental inb., i Sverige endast 88, men i 
Sundals härad 62. Då man erinrar sig, att en sådan siffra 
som Sundals, äfven under förutsättning af ganska hög äkten
skaplig fruktsamhet, icke gifver ett högre, födelsetal (af äkta 
barn) än 18 promille, och att dödstalet i Västeuropa hinner till 
omkring 20 promille, så framgår häraf, att om förhålllandena i 

Sandal icke leda till befolkningens utdöende, så är detta i främ
sta rummet att tillskrifva de gynnsamma dödlighetsförhållanden, 
som i allmänhet utmärka vårt land och åt hvilka äfven före
varande härad har att glädja sig i rikt mått. I själfva verket 
är Sundals dödstal endast 145 promille, och då födelsetalet 
hinner till 20 i promille — i alla fall det lägsta i Sverige (Gott
land oafsedt), med undantag för Kinnefjärdings härad samt Nyeds 
härad i Värmland, — så kan Sundal uppehålla ett födelseöfver
skott af 5·6 promille årligen. Detta är visserligen ej mer än 
hälften af motsvarande medeltal för hela riket, men det innebär 
i alla fall möjligheten af en folkökning, som står något högre 
än den i Frankrike rådande. Att denna möjlighet i sin ordning 
regelbundet oraintetgöres genom utflyttningen är redan förut 
tillräckligt ådagalagdt. — Såsom en afslutning, delvis innebä
rande äfven en förklaring, må erinras, att af Sundals befolkning 
endast 5 procent hämta sitt uppehälle af industri eller handt
verk, 2 1/2 procent af handel eller samfärdsel, 5 procent af all
män tjänst m. ni. och nära 88 procent af jordbruk. 

När man från Skaraborgs län öfvergår till Yärmlands, änd
ras icke härigenom i väsentligare mån den befolkningsstatistiska 
bild, som erbjuder sig för iakttagelsen. Äfven här påträffas 
utflyttningsöfverskott för hvartenda härad, och äfven här är 
folkminskning regel på landsbygden. Tillväxt af folkmängden 
iakttages dock för Karlstads och Grums härader på ett håll 
samt för Älfdals och Jösse härader å ett annat. I Jösse härad 
är dock tillväxten så obetydlig, att den nästan kan betraktas 
såsom ingen. Antalet unga familjer är icke fullt så ringa i 
Värmland som i Skaraborgs län; däremot är den äktenskapliga 
fruktsamheten något lägre, så att, när endast födelser inom äkten
skapet afses, Värmlands födelsetal i förhållande till folkmängden 

Tab. O. Särskilda detaljer rörande de ingångna äfvensom de upplösta äktenskapen åren 1891—1900, länsvis. 
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blir till och med mindre än Skaraborgs läns. Emellertid födas i 
Värmland vida flere barn utom äktenskapet, och födelsetalet i 
dess helhet (af äkta och oäkta) ställer sig härigenom litet högre 
inom sistnämnda landskap än i det nordliga Västergötland. 
Dödligheten är äfven i Värmland mycket ringa. 

Af lokala egendomligheter må nämnas, att Nyeds härad har 
det lägsta födelsetalet i hela Sverige, näst vissa delar af Gott
land samt Kinnefjärdings härad i Skaraborgs län, och att, del
vis såsom följd häraf, folkmängden i Nyeds härad är så abnormt 
fördelad, att gruppen 50 år och däröfver är talrikare företrädd 
än grappen 0—15 år, något som annars förekommer endast å ön 
Gottland. Mot hvarje tusental gifta kvinnor, yngre än fyrtio
fem år, svara i Nyed endast omkring 250 äkta födelser, eller 
ungefär såsom i Mälareprovinserna, medan annars i Västra Sve
rige talen i regeln äro betydligt högre. Äfven i Jösse härad är 
den äktenskapliga fruktsamheten nästan lika låg som i Nyed, 
och föga större är densamma i Öl me, Visnums och Nordmarks 
härader. Däremot når Älfdals härad till siffran 330 och Grums 
härad till 311. — Af oäkta födelser förekomma i Nordmarks 
härad endast 14 årligen på tiotusen inb. och på Värmlands-Näs 
16, medan länets medeltal är 27 och Älfdals härad hinner till 
32, Vase härad till 35 och Ölme till 43. Sistnämnda siffra är 
ovanligt hög och öfverträffas på hela Svealands och Götalands 
landsbygd endast af Tuhnndra härad i Västmanland, Seming
hundra härad i Stockholms län samt Säma-Idre tingslag i 
Dalarne. 

Dödstalet faller mellan 14 och 141/2 promille i Karlstads, 
Grums och Älfdals härader, hvilket vittnar om synnerligen gynn
samma förhållanden. Intet enda härad inom hela länet hinner 
till 16 promille; öfverallt är således dödligheten lägre än riks
medeltalet. Älfdals härad har mer än dubbelt så många födde 

som aflidne. Äfven Grums och Karlstads härader hafva "ett be
tydande nativitetsöfverskott, men annars • är detta öfverskott 
i Värmland numera mycket svagt, — i skarp motsats mot för
hållandena under äldre tider, före den stora utflyttningens begyn
nelse. 

Färnebo härad i Värmland (omkring Filipstad) intager i 
viss mån en egen ställning. Med sina grufvor och järnbruk 
bildar det en ganska utpräglad industribygd: mer än 40 procent 
af befolkningen hämta sin utkomst af industri eller handtverk. 
Befolkningsförhållandena bära emellertid alldeles icke den prägel, 
som annars i våra dagar plägar utmärka bygder, där jordbruket 
fått träda tillbaka för industriella näringar. I Färnebo har så
lunda folkmängden minskats med nära 7 promille för hvarje år, 
och utflyttningen har med det ovanligt höga beloppet af 17 pro
mille årligen öfverstigit inflyttningen. Allt detta vittnar oro, 
att dessa gamla gruftrakter icke tagit del i den uppblomstring, 
som under senare tider spårats i en del af Västmanlands och 
Dalarnes grufdistrikt. Produktionsstatistiken barer också till
räckligt vittnesbörd härom. 

Med Örebro län kommer man tillbaka till de bygder i vårt 
land, där utflyttningen bortfört ett jämförelsevis mindre antal 
människor och där folkminskningen åtminstone icke är regel, om 
den än fortfarande är en mycket vanlig företeelse. Örebro län 
i sin helhet har under årtiondet i fråga ökat sin folkmängd med 
5 promille årligen; erinras må att riksmedeltalet är 7 promille. 
Af de femton häraderna eller bergslagerna företes folkökning af 9 
och minslining således af 6. Samtliga femton häraderna förete 
också här öfverskjutande utflyttning, — äfven Nya Kopparbergs 
bergslag, som innesluter en del af Grängesbergsfälten. Nya Koppar
bergs bergslag har dock den största folkökningen inom länet(14pro
mille årligen); härefter följa Kumla och Grimstens härader samt 

Tal). P . Äkta och oäkta födelsetalet åren 1816—1840 och. 1871—1900, länsvis. 
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Karlskoga bergslag med 6 ä 9 promille. Öfriga härader med 
folkökning äro Örebro (med Örebro förstäder), Asker, Hardemo 
och Fellingsbro samt Grythytte-Hällefors bergslag. Största 
folkminskningen visar Sundbo härad, omkring Askersund, med 
5 ä 6 promilles tillbakagång årligen och ett årligt utflyttnings
öfverskott af ej mindre än 18 promille. Endast ytterst få hä
rader i Sverige förete en ännu något större förlust än Sundbo 
genom utflyttningen; de äro Skinskattebergs bergslag i "Väst
manlands län, Lane härad i Bohuslän, Seminghundra härad i 
Stockholms län samt det flere gånger berörda Sundals härad på 
Dal, hvilket sistnämnda utvisar maximum (19·2 promille). 

Åldersfördelningen inom befolkningen äfvensom giftermålsfre
kvensen närma sig i Örebro län mera det normala, än fallet är 
i de senast genomgångna länen. Till följd häraf är äfven födel
setalet något högre, fastän också här underlägset riksmedeltalet. 
Intet härad hinner fullt till ett födelsetal af 30 promille, men 
Nya Kopparbergs bergslag höjer sig till 29·9. Den äktenskap
liga fruktsamheten är lägre än i Västergötland och Värmland, 
hvilket i främsta rummet gäller Närkesdelen af länet; i bergs
lagen är den något högre än i Närke. Antalet oäkta födelser 
är betydligt, — i Grythytte-Hällefors bergslag ända till 42 pr 
tiotusen inb., hvilket nära nog är jämnhögt med de högsta talen 
inom mellersta och södra Sverige. 

Dödligheten har länge varit synnerligen ringa inom Örebro 
län, och under det årtionde, som nu är i fråga, har länet i 
detta hänseende till och med intagit hedersplatsen i hela vårt 
land. Såsom i det följande skall visas, beror detta dock delvis 
på en gynnsammare åldersfördelning i Örebro än i Jönköpings 
län, hvilket sistnämnda i själfva verket torde förete den lägsta 
dödligheten. Emellertid utgör det samfällda dödstalet i Örebro 

län endast 14s promille, och intet enda härad eller något bergs
lag hinner så högt som till 16 promille. Under 14 promille har 
dödstalet varit för Sundbo (12·7), Grythyttan-Hällefors (12·9), 
Grimsten (13·3), Kumla (13·4), Karlskoga (134), Edsberg (13· ) 
och Glanshammar (13·9). Sundbo och Grythyttan—Hällefors äro 
de enda exemplen i hela vårt land på dödstal, som gå ned un
der 13 promille, och Grimstens härad följer med afseende å 
gynnsamma dödlighetsförhållanden i tredje rummet bland här 
åtskilda delar af vårt land. — Till följd af den mycket ringa 
dödligheten är nativitetsöfverskottet i Örebro län (12·0 promille) 
något högre än riksmedeltalet. Grythytte-Hällefors bergslag 
hinner till 17, Nya Kopparbergs bergslag till 16 och Grimstens 
härad till 15 promille; i alla dessa tre landsdelar är de föddes 
antal mer än dubbelt så högt som de aflidnes. 

Västmanlands lan ansluter sig med afseende å sina befolk
ningsförhållanden ganska nära till de öfriga Mälarelänen. Äk
tenskapsfrekvensen är hög, från svensk synpunkt sedt, men 
fruktsamheten låg, så att födelsetalet i dess helhet blir föga eller 
ej alls högre än riksmedeltalet. Utvandringen är mycket ringa, 
hvarför folkökningen numera i regeln är ganska hög. 

Af Västmanlands läns tretton härader förekommer folkök
ning i nio. De fyra som minskat sin folkmängd äro de båda 
Tjnrbobäraderna och Vagnsbro härad, i hvilka blott ungefär 
10 procent af befolkningen lefva af industri och handtverk, samt 
därjämte Skinskattebergs bergslag. Samtliga härader äfven i 
detta län hafva förlorat mera folk genom utflyttning, än de 
vunnit genom I Skinskatteberg, en gammal bruks
bygd, når förlusten till den ovanligt höga siffran af 18 promille 
årligen, och i ännu fem härader öfverstiger den 10 promille. 
Minst är den i Tuhundra härad (med Västerås förstäder), Snef-

Tab. Q. lielativa antalet barnaföderskor åren 1871—1900, länsvis.1) 
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ringe härad (bruksbygd) samt Gamla Norbergs bergslag; här är 
därför också folkökningen störst. 

Frekvensen af oäkta födelser är mycket stor i Västmanlands 
län. I Tuhundra, Norrbo och Simtuna födas årligen mer än 
40 barn utom äktenskapet för hvarje tiotusental inb., under 
det att riksmedeltalet för landsbygden är endast 25. Dödlig
heten, som förr varit hög, är numera icke större än annars 
inom riket. Torstuna härad når dock till den ganska höga 
siffran af fullt 18 promille; omvändt stannar Skinskattebergs 
bergslag vid det mycket gynnsamma talet 14-2. Födelse-
öfverskottet är numera ganska högt. I Gamla Norbergs bergs
lag hinner de föddes antal ganska nära till dubbelt mot de 
aflidnes. 

I Kopparbergs län, liksom i Norrland, har icke någonsin 
funnits indelningen efter härader. Framställningen afser därför 
här i stället tingslagen. Då dessa inom Kopparbergs län äro 
ganska många till antalet, blir länet uppdeladt i tämligen små 
delar, hvilket gör att lokåla egendomligheter framträda skarpare 
än i län med endast ett fåtal härader (såsom t. ex. Blekinge 
och Kronobergs län). Kopparbergs län hörer numera till lan
dets mera framåtgående bygder. Den årliga folkökningen har 
utgjort nära nog 10 promille, och förlusten genom utflyttning 
har stannat vid dén låga siffran af 2 promille årligen. Ej 
mindre än sex tingslag förete inflyttningsöfverskott, nämligen 
Falu domsagas Södra tingslag (med Borlänge och Domnarfvet), 
Folkare härad (Dalarnes sydspets, med Avesta och Krylbo), 
Grangärde tingslag (med Grängesberg) samt slutligen de stora 
skogsbygderna Orsa, Älfdalen och Särna-Idre i landskapets 
nordliga del. Folkminskning är i Dalarna mycket sällsynt; den 
förekommer endast i Husby, Säters och Söderbärkes tingslag. 
ÄfvenStora Skedvi har i flere årtionden utmärkts af en oafbru
ten om ock svag folkminskning; men under 1890-talet har tings

laget (socknen) förmått hålla sin folkmängd oförminskad, om den 
ock ej nämnvärdt ökat densamma. 

Såsom i allmänhet inom den landsdel, som i Bihanget till 
1890 års befolkningsstatistik benämnes »Östra Sverige» (jfr 
näranda Bihang, sid. XI), är äfven inom Dalarne den äkten
skapliga fruktsamheten ringa. Lägst är den i Stora Skedvi, Eusby, 
och Säters tingslag, men äfven i Orsa. Höga tal visar däremot 
det ålderdomliga Gagnef. I Stora Skedvi är jämväl familjernas 
antal ringa, hvarför folkmängden här är så godt som stationär, — 
äfven oafsedt utflyttningen. I Gagnef, Leksand och Rättvik samt 
i vissa delar af Västerdalarne (Malung och Nås) är fruktsamheten 
större än annars inom landskapet. — Frekvensen af oäkta 
födelser, varierar mycket och är flerstädes ganska hög, i syn
nerhet i Särna-Idre, som företer maximum i detta hänseende 
inom hela'Svealand och Götaland. Det öfversta Dalarne närmar 
sig alltså i detta fall Norrland, liksom i så många andra hän
seenden. Äfven i Orsa äro födelserna utom äktenskapet talrika, 
och likaså i Folkare härad i södra Dalarne samt i en del af 
industribygderna. Stora Tuna, med Domnarfvet och Borlänge, 
visar däremot låga siffror. De lägsta talen af alla förete i 
Västerdalarne Malung och Nås, i Österdalarne Rättvik och 
Leksand. 

Dödligheten är i Kopparbergs län ungefär normal och väx
lar icke heller alltför mycket från den ena bygden till den 
andra. Det högsta dödstalet (öfver 18 promille) företes egen
domligt nog af den ofta berörda, välmående jordbrukssocknen 
Stora Skedvi; gynnsammast åter (vid endast 15 promille) står 
Malung. — Nativitetsöfverskottet varierar starkt, — från endast 
2 promille i Stora Skedvi till nära 18 promille i Grangärde 
(Grängesberg). I Grangärde tingslag samt i Särna-Idre äro 
de födde till antalet mer än dubbelt så många som de af
lidne. 

Tab. R. Relativa antalet barnaföderskor inom olika åldrar åren 1891—1900, länsvis. 
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Gäfleborgs län bar länge hört till de bygder af vårt land, 
där folkökningen varit starkast, och detsamma var fallet äfven 
under 1890-talet. Årliga tillväxten har uppgått till fulla 14 
promille, alltså mera än i något annat hittills behandladt län, 
och dubbelt så mycket som genomsnittet för hela riket (7 pro
mille). För första gången möter ock, i denna framställning, 
med Gäfleborgs län det fall, att samtliga länets tingslag, utan 
något undantag, hafva under årtiondet ökat sin folkmängd. I 
fyra tingslag af tio har tillväxten öfverstigit 10 promille årligen 
och har i Östra Gästrikland (med de stora sågverken vid Gäfle) 
hunnit till ej mindre än 32 promille. Den lägsta folkökningen 
(endast 2 å 3 promille årligen) förekommer i Forsa och Delsbo. 

Den starka folkökningen i Gäfleborgs län åstadkommes helt 
och hållet af länets eget nativitetsöfverskott. De inflyttades och 
utflyttades antal väger nämligen så godt som jämnt. Men redan 
detta är ju mycket sällsynt i vårt land. Blott Stockholms stad 
och län, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Norrbottens län 
behålla hela sitt nativitetsöfverskott och mottaga därjämte öf
verskott af inflyttning. 

Att i Gäfleborgs län inflyttningen förmår uppväga utflytt
ningen beror ensamt på Östra Gästriklands tingslag äfvensom 
städerna (d. v. s. af städerna egentligen endast Gäfle). Länets 
alla öfriga tingslag hafva utflyttningsöfverskott, om än i regeln 
lägre än dem, som gemenligen förekomma i södra Sverige. 

Beträffande länets befolkningsförhållanden i öfrigt kan an
märkas, att här, liksom i Mälareprovinserna, är den äktenskap
liga fruktsamheten tämligen låg. Frekvensen af oäkta födelser 
är den högsta i vårt land, vid sidan af Jämtlands läns. Intet 
tingslag i Gäfleborgs län har lägre antal dylika födelser än 33 
pr år och tiotusen inb., medan landsbygdens riksmedeltal är 24. 
Ofördelaktigast af alla tingslagen stå Arbrå-Järfsö med 55 

och Ljusdal med 68; sistnämnda siffra är den högsta i hela 
vårt land, frånsedt hufvudstaden Stockholm. — Dödligheten är 
tämligen jämn och i det hela ungefär normal från svensk syn
punkt. Gynnsammast (endast 14·6 promille) är dödstalet i syd
östra Hälsingland. Nativitetsöfverskottet är nästan öfverallt 
mycket högt; blott i Delsbo hinner det icke till 10 promille och 
i Forsa ej fullt till 11. De högsta talen (17 ä 18 promille) 
möta från Östra Gästrikland samt Ljusdal; här är de föddes 
antal mer än dubbelt mot de dödas. 

Under 1870-talet var folkökningen i Yästernorrlands län 
starkare än i hvarje annat, och under 1880-talet likaså, med 
undantag blott för Stockholms stad. Såsom i det föregående om
nämnts, har förhållandet under 1890-talet varit helt annorlunda. 
Det forna, ganska betydande inflyttningsöfverskottet har ntbytts 
mot ett utflyttningsöfverskott, som hinner till 5·3 promille i årligt 
medeltal och således är större än den årliga förlusten för riket 
i dess helhet. Väl är folkökningen i länet fortfarande något 
öfver medelmåttan, från svensk synpunkt, men detta är beroende 
blott på länets eget höga nativitetsöfverskott. 

Ätt i trakten kring Sundsvall återfinnes hela vårt lands 
starkast utpräglade industribygd, torde vara allmänt bekant. 
I Sköns tingslag lefva 72 procent af befolkningen af industri 
och handtverk och endast 20 procent af jordbruk. Äfven 
Gudmundrå, vid Ångerraanälfven, äro förhållandena föga mindre 
utpräglade: här är industriens siffra nära 60 procent och jord
brukets något mer än 30. Närmast dessa följer Njurunda 
tingslag, där industrien lifnärer mer än 50 procent och jordbru
ket ej fullt 45. A andra sidan finnas naturligtvis också inom 
detta län vidsträckta bygder, som uteslutande egna sig åt landt
bruk. Sålunda uppgår jordbruksbefolkningen i Nätra, Nor-
dingrå och Ramsele tingslag i Ångermanland till 80 ä 83 pro-

Tab. S. Barnaföderskor med äkta och med oäkta barn 1891—1900, länsvis; fördelning efter ålder. 
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cent af hela folkmängden, i Selångers tingslag, väster om Sunds
vall, till och med till 86 procent. 

Under föregående årtionden var det i främsta rummet Sköns 
och Gndmuudrå tingslag, som utmärkte sig för sin synnerligen 
kraftiga folkökning. Mellan 1860 och 1890 blef folkmängden 
i Sköns tingslag femfaldigad, hvilket motsvarar en hastigare 
tillväxt än som samtidigt kunde uppvisas af något som helst 
stadssamhälle inom hela den skandinaviska Norden. Under 1890-
talet däremot har Sköns tingslag haft ett ganska betydande ut
flyttningsöfverskott, och efter 1900 har folkminskning varit regel. 
Folkmängden blef visserligen under årtiondet 1891—1900 ökad 
i Sköns tingslag med 13 promille årligen, och detta är ju högt 
för svenska förhållanden men alldeles icke anmärkningsvärdt för 
vårt lands främsta industribygd. Bättre har Gudmundrå tings
lag bevarat sin ställning, såväl före som efter 1900. Äfven un
der 1890-talet fanns här ett inflyttningsöfverskott på nära 9 pro
mille årligen, och den årliga folkökningen hann till ej mindre 
än 30 promille. Samtliga öfriga tingslag inom Västernorrlands 
län ledo under 1890-talet flyttningsförlust. Dock förekom åt
minstone någon folkökning i hvartenda tingslag inom detta län, 
likaväl som i Gäfleborgs. 

I flere trakter af Västernorrlands län är emellertid förlusten 
genom utflyttning mycket stor i våra dagar. Indals, Ljustorps 
och Tuna tingslag hafva förlorat 11 å 12 promille årligen. Att Sjä
levad uppträder med en utflyttning af 13 promille, beror blott 
därpå att en del af socknen införlifvats med Örnsköldsvik, utan 
att detta kunnat vid beräkningen iakttagas. 

Under "föregående årtionden var giftermålsfrekvensen mycket 
hög i Västernorrlands län, men numera kan detta visst icke 
sägas vara händelsen. Däremot är fruktsamheten inom äkten
skapen fortfarande, för länet såsom helhet, högre än inom fler
talet län i södra Sverige. En närmare undersökning visar emel
lertid att detta helt och hållet beror på Ångermanland. Medel
pads siffror äro i regeln betydligt lägre och bilda alltså en öf-
vergång till Hälsingland. Ångermanland, med sina höga tal, 
ansluter sig till Väster- och Norrbotten. 

Till följd af den i allmänhet höga fruktsamheten och då, 
såsom ett arf af föregående tiders starka äktenskapsfrekvens, 
familjernas antal ännu är tämligen betydligt, bar äfven under 
1890-talet länets födelsetal varit ganska högt. Äfven om nati
vitetsöfverskottet kan detsamma ännu sägas; årliga öfverskotts
talet uppgår till 16 promille, mot endast 11 promille i riksme-

Tab. T . Absoluta och relativa antalet föderskor, åren 1891—1900, med fördelning efter ettårsklasser. 
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deltal. Gudmundrå tingslag hinner till och med till 21 pro
mille, Sköns, Själevads och Ramsele till omkring 19, Njurunda, 
Arnäs och Boteå till 18 promille o. s. v. I Gudmundrå, Sköns, 
Själerads, Ramsele och Njurunda tingslag är de föddes antal 
mer än dubbelt så högt som de aflidnes. 

Dödligheten var under 1870-talet ganska hög, men har 
numera minskats betydligt. I flere bygder råder fortfarande den 
sedan mer än hundra år uppmärksammade höga dödligheten 
bland de späda barnen. Förmodligen härigenom är det som 
Boteå tingslags allmänna dödstal hinner ända till 20 promille, 
och för Säbrå är talet i det närmaste detsamma. Gynnsammaste 
resultatet (15·4 promille) visar det aflägsna Ramsele; nära där
till ansluta sig Indals tingslag (15·6) och Njurunda (15·9). 

Liksom i det öfriga Norrland (utom Yästerbottens län) är 
antalet oäkta födda numera i regeln ganska betydligt. En an
märkningsvärd skillnad visar sig dock här mellan å ena sidan Nor-
dingrå och Nätra, med endast 14 ä 16 oäkta födelser pr år och tio
tusen inb., å andra sidan flertalet öfriga tingslag, bland hvilka 
Torps och Tuna hinna till resp. 51 och 52. Nätra och Nordingrå 
äro visserligen så godt som uteslutande jordbruksbygder. Men 
detsamma är fallet äfven med Ramsele tingslag, där icke desto 
mindre antalet oäkta födelser hinner till 41 pr år och tiotusen 
inb. Och de stora industribygderna, Gudmundrå och Skön, stå 
fördelaktigare i detta fall än åtskilliga af de öfriga tings
lagen. 

Jämtlands läns befolkningsförhållanden hafva under senaste 
årtionden nndergått större förändringar än någon annan svensk 
bygds. Tillfälle blifver ofta i det följande att närmare ådaga
lägga detta. 

Jämtlands stora tid var 1880-talet, närmast efter statsba
nans fullbordan; 1890-talet har varit vida mindre gynnsamt, och 
ännu mer gäller detta de hittills gångna åren af det nya seklet. 
Länets folkökning nådde under 1890-talet ej fullt 11 promille 
årligen, och utflyttningarna öfverstego inflyttningarna med 3 å 4 
promille årligen. Folkökning förekom dock i fjorton tingslag 
af femton; blott Ovikens tingslag i fjällbygden har minskat sitt 
inbyggareantal. Den starkaste tillväxten förete Sunne, Un-
dersåker och Rödön. — En anmärkningsvärd omständighet i 
fråga om detta län är giftermålsfrekvensens starka nedgång 
under senare tider. Jämtland står numera härutinnan synner
ligen ogynnsamt. Delvis i samband härmed står kanske den 
starka frekvensen af oäkta födelser, hvilken sedan ett par år
tionden är egendomlig för länet. Svegs och Hede tingslag äro här
vid särskildt ofördelaktigt utmärkta; såsom redan förut omnämnts, 
ansluter sig till dem i detta hänseende äfven den närmast angrän
sande bygden i Dalarne (Särna-Idre tingslag). Lägsta siffran 
inom Jämtland företes af Brunflo tingslag, omkring Östersund. 

I äldre tider var den äktenskapliga fruktsamheten ovanligt 
låg i Jämtland, i anslutning till förhållandena i »Östra Sverige 
(se Bihanget till 1890 års befolkningsstatistik sid. XVII). För
modligen, åtminstone delvis, på grund af den starka tillström
ningen af nya folkelement skedde härutinnan under 1880-talet 
en afgjord förändring. Och trots någon nedgång under 1890-
talet är länets siffra fortfarande något högre än motsvarande 
riksmedeltal. Mycket låga äro dock talen ännu för Oviken, 
Hallen och Hede, alltså den mest ålderdomliga delen af 
länet. Särskildt ringa är fruktsamheten i Oviken, där äfvenledes 
giftermål i yngre år äro ovanligt fåtaliga. 

Tab. U. Flerbördernas frekvens åren 1871—1900. Oäkta födda i % af samtliga födda, åren 1816—1840 och 1871—1900. 



Befolkningsrörelsen inom landets olika delar. XXVIII 

Födelsetalet, eller de föddes antal i förhållande till folk
mängden i dess helhet, är i Jämtlands län fortfarande högre 
än riksmedeltalet. Före den stora förändringen i Jämtlands eko
nomi och befolkning var förhållandet helt annorlunda: Jämtlands 
födelsetal var då det lägsta i hela riket, näst Gottlands, eller 
:— ännu längre tillbaka — lägre till och med än talet för denna 
ö. I äldre tider karakteriserades Jämtland äfven af sin utom
ordentligt låga dödssiffra, som kanske till och med utgjort ett 
»världsrekord». Äfven därutinnan är mycket förändradt: Jämt
land står numera ej i detta hänseende nämnvärdt fördelakti
gare än Sverige i allmänhet. Intet af Jämtlands tingslag hin
ner heller i våra dagar till jämnställdhet med de gynnsammast 
situerade bygderna i södra Sverige. Ragunda tingslags dödstal, 
som är det lägsta, uppgår till 14·2 promille, hvilket är ungefär 
lika mycket som medelsiffran för hela Örebro län. Brunflo, 
Ovikens och Hallens tingslag hinna till 18 å 19 promille, hvil
ket är ganska mycket i våra dagar. 

Nativitetsöfverskottet är i allmänhet högt i Jämtland, så
som annars i Nordsverige. Ragunda tingslag hinner till 20 pro
mille och Refsund, Undersåker och Hammerdal till omkring 17; 
alla dessa tingslag hafva dubbelt så många födde som aflidne, 
eller i det närmaste så. I Oviken och Hallen är dock födelse-
öfverskottet ringa, i Oviken ända ned till endast 3 å 4 promille. 
Äfven Rödön och Brunflo hinna ej fullt till 10 promilles öfver
skott och stå således afgjordt ofördelaktigare än riksmedeltalet. 

Af det föregående framgår, att förhållandena inom Jämt
lands län äro rätt mycket varierande från den ena bygden till 
den andra. En orsak till att detta resultat så tydligt framträ
der i tabellen är dock äfven det jämförelsevis stora antalet 
tingslag, hvari länet är deladt, hvaraf möjliggöres ett särskiljande 

äfven af smärre bygder. Äfven omflyttningsforhållandena äro ganska 
växlande. I Västernorrlands län finnes endast ett tingslag med 
inflyttningsöfverskott, men i Jämtlands län finnas fyra. I två 
af dem, Rödön och Sunne, är inflyttningen ganska betydande, 
i Sunne till och med större än t. ex. i Gudmundrå stora indu-
stribygd vid Ångerraanälfven. I de öfriga bada tingslagen med 
inflyttning, Brunflo och Undersåker, är densamma mindre fram
trädande. Särskildt stor förlust genom utflyttning hafva Ra
gunda och Bergs tingslag lidit, nämligen Bergs tingslag 9 pro
mille och Ragunda 11 promille årligen, ett resultat som i södra 
Sverige ej skulle väcka större uppmärksamhet men i Norrland 
är mera sällsynt. 

Västerbottens län har under de senare årtiondena i regeln 
haft öfverskjutande utflyttning, men förlusten har stannat inom 
måttliga gränser. Om årtiondet 1891—1900 kan sägas detsamma. 
Utflyttningen har fördelat sig någorlunda jämnt öfver hela länet, 
men har varit minst i Åsele lappmarks tingslag (blott 0·5 pro
mille årligen) och högst i Nysätra och Bygdeå tingslag (öfver 6 
promille årligen). Så kommer härtill, att Umeå tingslag ensamt 
har haft ett inflyttningsöfverskott, om ock ej uppgående till mer 
än knappt 1 promille om året. 

Västerbottens läns nativitetsöfverskott har i åtminstone ett 
hundra år nästan alltid varit högre än uti någon annan del 
af Sverige, och detsamma gäller äfven för nu ifrågavarande år
tionde. I förhållande till folkmängden har detta öfverskott upp
gått till nära 18 promille årligen, och i fråga om proportionen 
mellan födde och döde är för länet i dess helhet de föddes antal 
mer än dubbelt högre än de aflidnes. I dessa hänseenden bildas 
ett egendomligt undantag af Löfångers och Nysätra tingslag, 
där nativitetsöfverskottet stannar vid resp. 7 och 9 promille af 

Tab. T. Relativa frekvensen af dödfödde samt de föddes fördelning efter kön, länsvis. 
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folkmängden, således till och med mindre än riksmedeltalet (11 
promille). Orsakerna härtill äro för Nysätra tingslag en ovan
ligt stor dödlighet samt ett ovanligt ringa antal familjer inom 
folkmängden, hvaraf följer att födelsetalet blir lågt. I Löfångers 
tingslag är dödligheten ej större än vanligt men äktenskapsfre
kvensen ännu mindre än i Nysätra; härtill kommer, att frakt-
samheten inom äktenskapen väl är hög i jämförelse med syd
svenska förhållanden men betydligt lägre än som inom Väster-
och Norrbottens län är regeln. Genom allt detta blir de föddes 
samfällda antal i Löfånger (>födelsetalet>) det näst lägsta i hela 
Norrland (efter Oviken), hvaraf i sin ordning förklaras det 
mycket låga nativitetsöfverskottet. Anmärkas må, att både 
Nysätra och Löfånger äro rena jordbruksbygder; blott 4 procent 
af folkmängden hafva sin utkomst af industri eller handtverk. 

Af de elfva tingslagen i Västerbottens län äro sex, i hvilka 
de föddes antal når till mer än dubbelt mot de aflidnes. I som
liga hithörande bygder möter man rent utomordentliga tal i detta 
fall, ofta upprepade från årtionde till årtionde. Främst har stått 
Norsjö och Mala tingslag, och detsamma är fallet äfven under 
nu förevarande period. Mot hundra dödsfall svara här ej mindre 
än 262 födelser, — ett enastående vittnesbörd om >folkhälsa>. 
Att här ej är fråga om någon tillfällighet, framgår däraf att 
liknande siffror iakttagits från denna trakt nu i mera än fem
tio år. Födelsetalet i Norsjö och Mala uppgår till 38·3 pro
mille, dödstalet till 14·6 promille, och årliga nativitetsöfverskottet 
alltså till ej mindre än 23·7. Äfven andra delar af Västerbot
tens län förete lika förvånande tal. Mot hundra döde svara 252 
födelser i Asele lappmark, 242 i Lycksele lappmark och 241 i 

Tab. X. Dödligheten årligen pr 1,000 inv. efter kön, ålder och civilstånd; hela riket, landsbygden, städerna. 
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Degerfors tingslag. I dessa trakter är dock företeelsen af ett 
sådant utomordentligt födelseöfverskott icke så oafbruten ocb 
långvarig som i fråga om Norsjö och Mala. I vissa af Norr
bottens läns lappmarker äro förhållandena ungefär enahanda, 
hvarom mera här nedan. 

Giftermålsfrekvensen är tämligen hög i Västerbottens län 
och fruktsamheten inom äktenskapen betydligt större än inom 
sydligare landsdelar. Endast Norrbottens län når härutinnan 
ännu något högre. Mot hvarje tusental gifta kvinnor, yngre än 
fyrtiofem år, svara inom riket i dess helhet årligen 276 äkta 
födelser, på Gottland endast 196 och i Stockholm 202, men däre
mot i Västerbottens län 354 och i Norrbottens 367. För Norsjö 
och Mala tingslag är siffran ej långt från 400. Frekvensen af 
oäkta födelser är däremot mycket ringa i Västerbottens län. 
1 detta hänseende äro emellertid lappmarkerna betydligt ofördel
aktigare ställda än kustlandet, i synnerhet Asele lappmark. 
Gynnsammast står här Löfångers tingslag, hvars relativa siffra 
— 6 oäkta födelser årligen pr tiotusen inb. — är den lägsta 
inom hela vårt land. 

Det höga nativitetsöfverskottet i Västerbottens län åstad
kommer, till trots för utflyttningen, en mycket stark folkökning. 
Öfver hufvud träffas väl ingenstädes i vårt land inom rena 
jordbruksbygder en så stor tillväxt af folkmängden som här. 
Jämförelsevis svag är folkökningen dock inom Nysätra, Löf
ångers, Bydeå och Burträsks tingslag, där den blott hinner till 
2 å 8 promille årligen. Inom öfriga tingslag faller den årliga 
tillväxten mellan 15 och 22 promille. 

Norrbottens län har under 1890-talet, och delvis äfven se
nare, bland vårt lands bygder intagit ungefär samma ställning 
som Västernorrlands län under 1870-talet. Här träffas ändt-
ligen en bygd, där folkmängden växer ej allenast med hela sitt 
eget öfverskott af födelser utan därtill äfven genom en betydlig 
tillströmning af människor från andra håll. Främst riktade sig, 
såsom bekant, invandringen under denna tid till Gällivare. Folk
ökningen här är också utan jämförelse den högsta i hela Sve
rige under 1890-talet och hinner till ej mindre än 106 promille 
årligen. (I andra rummet följer Danderyds skeppslag vid Stock
holm, med 74 promille, i tredje till sjätte rummen de härader, 
som omfatta Göteborgs och Malmö förstäder, äfvensom Svartlösa 
härad vid Stockholm, med från 34 till 37 promille årligen.) 

Men äfven flertalet öfriga bygder i Norrbottens län hafva 
mottagit inflyttningsöfverskott, och den årliga folkökningen har 
i Juckasjärvi, Jockmocks och Öfver-Luleå tingslag hunnit till 
30 å 32 promille, i Älfsby till 28, i Arjeplog till 27, i Pajala 
till 26 o. s. v. Folkminskning träffas blott för ett tingslag 
inom länet, nämligen i vårt lands nordligaste socken, det undan
gömda och missgynnade Enontekis. Utflyttningsöfverskott är 
konstateradt för Piteå, Råneå, Öfver-Kalix, Öfver-Torneå, Kor-
pilombolo och Enontekis tingslag, således egentligen i Torneå
dalen. 

Norrbottens läns befolkningsförhållanden i våra dagar afvika 
ganska betydligt från södra Sveriges. Giftermålsfrekvensen är 
synnerligen hög, från svensk synpunkt sedt, den äktenskapliga 
fruktsamheten likaså, och följden häraf är ett födelsetal som 
ofta nog hinner ända till 40 promille och möjliggör ett nativi
tetsöfverskott af nära 18 promille. Dödstalet däremot är nu
mera det ofördelaktigaste i Sverige. Befolkningens åldersfördel
ning närmar sig mera än annars den normala beträffande åldern 

15—50 år. I Gällivare upptager denna grupp 49-6 procent af 
hela folkmängden, det högsta talet för någon svensk bygd, atom 
det lilla Ulleråker i Uppland, och dock lika fullt något lägre än 
normalt, hvarför skulle erfordrats fulla 50 procent. 

Af lokala egendomligheter må följande framhållas. Antalet 
gifta kvinnor i åldern 1 5 - 4 5 år hinner i Gällivare ända till 
130 på hvarje tusental af folkmängden, födelsetalet i samma 
församling till 52 promille och öfverskottstalet till nära 28 pro
mille. I Älfsby, Arvidsjaurs, Korpilombolo, Pajala och Juckas
järvi tingslag öfverstiger födelsetalet 40 promille och hinner i 
Älfsby ända till 45 promille. I samtliga nu nämnda tingslag når 
öfverskottstalet till öfver 20 promille, och därjämte i Arjeplogs och 
Öfver-Luleå tingslag. Att de föddes antal når till dubbelt mot de 
aflidnes inträffar i alla hittills nämnda tingslag, utom Korpilombolo, 
och därtill i Öfver-Kalix. I Arvidsjaur svara 240 lefvande födde 
mot hvarje hundratal aflidne, en proportion hvartill motstycken 
kunna uppletas endast i vissa delar af Västerbottens län. 

Den äktenskapliga fruktsamheten hinner i Gällivare, Pajala 
och Juckasjärvi ända till 400 födelser årligen för hvarje tusen
tal gifta kvinnor i åldern under fyrtiofem år. Till jämförelse 
må erinras om, att motsvarande siffra för Stockholms stad 
är omkring 200, och för ön Gottland 196. — Frekvensen af 
oäkta födelser är ganska hög inom Norrbottens län, och i syn
nerhet starkt varierande. På tiotusen inb. födas årligen endast 
9 barn utom äktenskapet i Öfver-Kalix och 10 i Piteå tings
lag, men däremot 48 i Gällivare, 57 i Korpilombolo och Juckas
järvi och 61 i Pajala. De högsta talen träffas i allmänhet i 
finska och lappska församlingar, af hvilka dock en del andra stå 
ganska fördelaktigt. 

Den för länet numera utmärkande höga dödligheten åter
finnes inom de flesta delar af länet. Arjeplogs tingslag ensamt 
har ett dödstal (15·5 promille), som är fördelaktigare än riksme
deltalet (16·4). Åtta tingslags dödstal öfverstiga 20 promille, 
hvilket numera är i hög grad sällsynt i Sverige; Neder-Kalix 
och Gällivare hinna ända till vid pass 24 promille. Man skulle 
möjligen vilja anse dessa höga tal såsom direkt framkallade af 
samma bygders höga födelsetal och således såsom i grunden en
dast skenbart ofördelaktiga, men uppfattningen af ett dylikt 
samband mellan födelse- och dödstal är i stort sedt oriktig. 
Om Gällivare dödstal skenbart höjes genom det stora anta
let nyfödda, så sänkes detsamma i stället genom det ovanligt 
ringa antalet åldringar i folkmängden, och dessa båda mot
satta inflytanden pläga neutralisera hvarandra. Det kan därför 
icke betviflas att dödligheten verkligen i våra dagar är mycket 
hög inom Norrbotten, och detta förhållande är delvis att tillskrif-
va en i Norrland ofta iakttagen företeelse, eller att vid särskildt 
hastig uppblomstring af det industriella lifvet samhällsförhållan
dena icke genast hinna anpassa sig efter de nya fordringarna. 
Härtill komma ytterligare de skuggsidor i fråga om lefnadssättet, 
som i stort sedt äro oskiljaktiga från hvarje plötslig förändring 
med afseende å arbetets ekonomiska villkor. 

Hufvudresultatet af den föregående undersökningen är tyd
ligen jordbruksbygdernas underlägsenhet gentemot industribygderna 
med hänsyn till folkökning — som i jordbruksbygderna nästan 
öfverallt utbytts mot folkminskning — och med hänsyn till be
folkningsförhållandena i öfrigt. I äldre tider var det den jordbru
kande landsbygden, som inom befolkningsstatistiken represente
rade det mera waturenliga» tillståndet. I våra dagar är förhål-

(Fortfl. sid. XXXII) 
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Tab. Y. Dödstalen, °/oo, åldersvis i de olika länen, åren 1881—1890 och 1891—1900. 
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landet nära nog det motsatta. Jordbruksbygdernas tal äro i 
inånga hänseenden rent abnorma; »normala> förhållanden träffas 
nu förnämligast i industribygderna. 

Beträffande städerna egnas åt dem en sammanhängande 
framställning vid textafdelningens slut. 

B) Giftermftlsfrekvensen. 

Giftermålstalet, eller årliga antalet ingångna äktenskap på 
hvarje tusental af medelfolkmängden i dess helhet, uppgick un
der senare hälften af 1700-talet till i medeltal 8·48, under förra 
hälften af 1800-talet till 7·88 samt under hvart och ett af de 
fem senaste årtiondena af 1800-talet till i ordning 7·61, 6·54, 
6·81, 6·26 och 5·94. Utvecklingsgången är tydlig och välbekant, 
och lika allmänt kändt torde få anses vara, att Sverige numera 
i detta hänseende intager en mycket ofördelaktig ställning 
i jämförelse med Europas öfriga länder. Medelsiffran för 
Europa utgör för årtiondet 1891—1900 omkring 8·08, och den 
enda siffra, som är lägre än den svenska, är Irlands. 

En jämförelse mellan giftermålens antal och folkmängden 
i dess helhet har sitt fulla berättigande från synpunkten af att 
folkmängden är att betrakta såsom en organism, hvilken under 
normala förhållanden gifver upphof till ett visst antal äkten
skap, hvilket icke bör stå i en alltför varierande proportion till 
folkmängden såsom helhet. Från en annan synpunkt sedt får 
man emellertid en mera direkt föreställning om själfva frekven
sen, om giftermålens antal jämföres endast med numerären af 
den folkmängd, som är i tillfälle att ingå äktenskap, alltså den 
vuxna befolkningen i medelåldern. Sammanställes då antalet 
män, som inträdt i sitt första gifte, med folkmängden af ogifta 
mankön i åldern 20—50 år, så finner man att giftermålsfre
kvensen, på detta sätt räknadt, utgjorde i medeltal för senare 
hälften af 1700-talet 100 promille årligen, i medeltal för förra 
hälften af 1800-talet 90 promille årligen och i medeltal för 
hvart och ett af de fem senaste årtiondena resp. 78, 70, 75, 69 
och 67 promille. Minskningen är här till och med ännu star
kare utpräglad än enligt det först använda beräkningssättet. 
Hvad angår jämförelsen med främmande länder, utfaller den
samma äfven här lika ofördelaktigt, i det nämligen äfven från 
denna synpunkt sedt Sveriges siffra är den lägsta i Europa 
näst Irlands. 

Frekvensen af ingångna äktenskap inom hvart och ett af 
Sveriges län framgår af Tab. G. Fäster man sig till en början 
vid giftermålstalet, eller årliga antalet ingångna äktenskap på 
ett tusen inb. af folkmängden i dess helhet, finner man att 
under 1890-talet rikssiffran (5·94) öfverträffades af talen för 
Stockholms stad, de fyra Mälarelänen samt Dalarne och Norr
land (utom Jämtlands län) men däremot i södra Sverige endast 
af Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Verkställes jäm
förelsen i stället från synpunkten af huru många i första giftet 
inträdda män, som årligen svarat emot tusen ogifta i åldern 
20—50 år, blir resultatet äfven här att Mälareprovinserna, Da
larne och Norrland (utom Jämtlands län) stå fördelaktigare än 
riksmedeltalet och likaså Malmöhus län samt — i motsats mot 
förhållandet nyss — äfven Östergötlands och Gottlands län. 

Däremot hafva Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län, 
som nyss stodo fördelaktigare än rikssiffran, här sjunkit ned 
under detsamma. 

Riksmedeltalet är, vid den nu senast nämnda jämförelsen, 
67 promille. Det högsta talet i Sverige företes af Söderman
lands län (87 promille), och äfven Västmanlands och Uppsala 
län nå öfver 80 promille. Mälarelandskapens företräde i detta 
fall är tydligt, fastän förklaringen kanske icke är så lätt funnen. 
Möjligen äro lefnadsanspråken mindre uppdrifna i denna del af 
riket, hvars befolkning i allmänhet anses vara ganska konser
vativ och mindre mottaglig för nyare tiders rörelser, såväl i 
godo som ondo. 

Lägsta talet af alla våra län, eller endast 56 promille, före
ter Jämtland. Detta resultat är i hög grad egendomligt. Till 
någon del torde detsamma sammanhänga med det förut påpe
kade faktum, att efter den stora uppblomstringen under 1880-
talet Jämtlands ekonomiska utveckling blifvit betydligt lång
sammare och näppeligen kan jämföras med de framsteg, som 
samtidigt ägt rum inom det öfriga Norrland. 

Med talrikheten af de ingångna äktenskapen står alltid 
deras tidigare eller senare ingående i ett ganska nära samman
hang. Där giftermålen äro fåtaliga, finner man i regeln äfven, 
att de ingås tämligen sent. Denna iakttagelse bekräftas också 
inom Sveriges olika landsdelar. Af samtliga vigda män under 
årtiondet voro i Sveriges rike i dess helhet nära 30 procent 
yngre än tjugufem år. I Södermanlands län däremot var detta 
fallet med 36 å 37 procent, i Jämtland åter blott med 20 pro
cent. Sistnämnda siffra är lägre till och med än den motsva
rande för Stockholms stad, ehuruväl i allmänhet mäunens ålder 
vid inträde i gifte är något högre i städerna än på lands
bygden. 

Det tidigare eller senare ingåendet af äktenskapen förmän
nen behöfver naturligtvis icke ha sin fulla motsvarighet i fråga 
om kvinnornas ålder. Jämtlands län, som har minsta antalet 
unga män bland de vigde, räknar däremot ett synnerligen stort 
antal unga brudar (under tjugu års ålder). Ännu högre är dock 
de mycket unga hustrurnas antal i Kopparbergs och Gäfleborgs 
län. Särdeles fåtaliga äro däremot de kvinnor, som vid vigseln 
ej fyllt tjugu år, i Västergötland, Bohus län och Halland och 
i regeln äfven i Småland, där dock vissa delar af Kalmar län 
göra undantag. 

Inbördes åldersförhållandet mellan man och hustru utvisas, 
för hela rikets del, af Tab. L, M och N. Talen i Tab. L och 
N kunna ej jämföras med förutgående tider, emedan man under 
åren 1860—1879 räknade efter födelseår, icke efter åldersår. 
Före 1860 åter redovisades de vigdes ålder blott i fyra stora 
grupper, i fråga om hvilka man för öfrigt har anledning förut
sätta, att åtminstone i en del fall löpande och fyllda åldersår 
ej på ett tillfredsställande sätt särskildes. — Talen i Tab. M 
finnas ej alls för äldre tider än det nu behandlade årtiondet 
1891—1900. 

Frekvensen af ingångna äktenskap inom olika åldrar bör 
sammanställas äfven med motsvarande folkmängder. Härvid 
bör skiljas mellan första giften och omgiften. 

Hvad första giftena angår utgjorde under hvart och ett 
af de båda senaste årtiondena årliga antalet vigde på hvarje 
tusental ogifta af medelfolkmängden inom motsvarande ålder: 



Giftermålsfrekvensen. Födelsefrekvensen. XXXIII 

Undantagandes åldern 15—20 år samt för kvinnornas del 
äfven åldern 20—25 år äro talen öfverallt lägre för det senare 
årtiondet. I Centralbyråns berättelser är ofta påpekad den ten
dens, som här framträder, att nämligen giftermålsfrekvensen 
hållit sig något bättre nppe i de yngre åldrarna än i de mera 
framskridna. Den egentliga förklaringsgranden härtill är emel
lertid, att just inom förstnämnda åldrar emigrationen är störst, 
och emigrationen bortför i främsta rummet de ogifta. Mot den 
så starkt decimerade folkmängden aftecknar sig då giftermålens 
antal i de yngre åldrarna någorlunda fördelaktigt, utan att därför 
i och för sig vara synnerligen högt. 

För omgiftena ställa sig motsvarande tal sålunda. Mot 
hvarje tusental änklingar eller änkor inom folkmängden svarade 
årligen nedanstående antal vigde: 

Nära nog undantagslöst har alltså årtiondet 1891—1900 
lägre tal att uppvisa än det närmast föregående. 

För årtiondet 1891—1900 kunna, för första gången, vigsel
talen uträknas äfven för ettårsgrupper. Resultatet meddelas 
i Tab. I. För änklingarnas och änkornas del kunde tydligen 
någon utjämning behöfvas; för dem som inträdt i första giftet 
visa talen däremot en tillfredsställande regelbundenhet. Promil
letalen äro utförda med två decimaler äfven för änklingar och 
änkor, till trots for de små absoluta tal, som här ligga till 
grund. Genom afrundningen skulle nämligen skymmas det egen
domliga faktum, som här så tydligt framträder men torde vara 
ganska litet kändt: att nämligen frekvensen af giftermål är 
vida större bland änklingar än bland den ogifta befolkningen. 
Detta faktum åter är ett nytt vittnesbörd om de ekonomiska 
förhållandenas afgörande betydelse inom äktenskapsstatistiken. 
Män, som en gång inträdt i gifte, hafva härigenom ådagalagt, 
att de befunnit sig i en ekonomisk ställning, som åtminstone 
enligt deras egen uppfattning medgifvit ett sådant steg. För 
änklingarna bör då i regeln situationen vara ungefärligen den
samma. 

I Tab. O lämnas en del relativa tal angående äktenskapens 
fördelning i olika län liksom äfven angående de äktenskap 
som upplösts, genom döden eller genom skiljobref. Första af
delningen af tabellen utvisar, att af tiotusen äktenskap hafva i 
medeltal varit 194, där någondera kontrahenten, eller bådadera, 

icke tillhört svenska kyrkan. I detta hänseende råda karakte
ristiska skiljaktigheter mellan olika bygder. Med särdeles höga 
tal dissenters framträda de flesta länen i mellersta Sverige äfven
som södra Norrland, eller de trakter där i allmänhet de reli
giösa rörelserna varit lifligast under senaste mansåldrar. Högsta 
siffran af alla företer Kopparbergs län, där i 571 fall af tiotusen 
någondera kontrahenten ej tillhörde den svenska kyrkan. Här
näst följa Örebro län med 542, Gottlands med 423, Västernorr
lands med 412, Gäfleborgs län med 410, Södermanlands med 
317 o. s. v. Lägsta talen möta från Västerbottens län, med 
endast 21, Hallands län, med 24, Kronobergs med 36, Malmö
hus med 48 o. s. v. Stockholms stad, med 292 på tiotusen, in
tager en medelställning, dock med högre siffra än riksmedeltalet. 

Årstiden för äktenskapens ingående redovisas äfven i Tab. 
O. På årets sista kvartal falla 4445 procent af alla giftermå
len, i Mälareprovinserna och Östergötland samt på Gottland 
till och med 50 a 53 procent. Af kvartalets trenne månader 
visar i allmänhet december de högsta siffrorna; i Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Gottlands län är 
maximum i stället förlagdt till oktober, i Västernorrlands och 
Västerbottens län till november. 1 det hela gruppera sig länen 
från denna synpunkt i geografisk ordning. I Södermanlands 
län ingås ej mindre än nära 26 procent af samtliga giftermålen 
ensamt under oktober månad, och i Kristianstads län en fullt 
lika stor andel under december, fastän inom Kristianstads län 
årets sista kvartal i sin helhet icke har synnerligen större siffra 
än riksmedeltalet. 

Antalet upplösta äktenskap, såväl genom döden som genom 
skilsmässa, uppgår för hela riket till 829 mot hvarje tusental 
ingångna. I Kronobergs, Kalmar och Gottlands län hafva under 
hela årtiondet flere äktenskap upplösts än som ingåtts, — ett i 
sanning talande intyg om ogynnsamma befolkningsförhållanden. 
I Älfsborgs län väga ingångna och upplösta äktenskap så godt 
som jämnt. — Afses ensamt de genom skilsmässa upplösta 
äktenskapen, är riksmedeltalet 0·69 på tiotusen inb. Stockholms 
stad hinner ända till 4·24 pr tiotusen inb.; därnäst följa Malmö
hus län med 0·84, Blekinge med 0·83, Stockholms län med 0 ·4 
o. s. v. De lägsta talen åter företes af Norrbottens län (0·21), 
Västerbottens (0·23). Värmlands (0·24), Älfsborgs (0·25), Skara
borgs och Kopparbergs (0·27) samt Örebro län (0·29). 

C) Födclsefrekveiisen. 

Födelsetalet, eller antalet lefvande födde pr år och ett 
tusen inb. af medelfolkmängden, uppgick i medeltal för halfseklet 
1751—1800 till 33·61, i medeltal för halfseklet 1801—1850 till 
32·24 samt under hvart och ett af de fem senaste årtiondena i 
ordning 32·79, 31·40, 30·48, 29·06 och 27·14. Nedgången är be
tydande, och Sveriges ställning bland Europas länder är för 
närvarande den, att lägre födelsetal än i Sverige förekomma 
endast på Irland och i Frankrike. 

Födelsetalets minskning i Sverige har intill senaste tid varit 
framkallad endast och allenast af äktenskapsfrekvensens ned
gång. Den äktenskapliga fruktsamheten däremot har länge 
hållit sig ungefärligen konstant. Med begagnande för äldre tider 
af de approximativa beräkningar, som meddelas i Statistisk Tid-

(Forts. sid. XXXVIII.) E 15l2/
04. Befolkningsstatistik för år 1900. IV. 
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Tab. Z. Dödstalen, °/00
, efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900. Länsvis. 



[Dödligheten efter kön, ålder och civilstånd, länsvis.] xxxv 

Tab. Z. (Forts.) Dödstalen, °/oo, efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1000. Länsvis. 



XXXVI [Dödligheten efter kön, ålder och civilstånd, länsvis.] 

Tab. Z. (Forts.) Dödstalen, 0/oo, efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900. Länsvis. 
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Tal). Z. (Forts.) Dödstalen, °/oo, efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900. Länsvis. 
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skrift häftet 143, ställa sig förhållandena härutinnan på föl
jande sätt: 

Först det nu senast gångna årtiondet, 1891—1900, visar 
således en bestämd tendens till nedgång. Detta faktum får 
ökad betydelse, när man erinrar sig de ovanligt goda konjunk
turer, som varit rådande under större delen af decenniet. Äfven 
under den tid, som förflutit af det nya århundradet, har minsk
ningen af den äktenskapliga fruktsamheten fortgått. Sverige 
delar härvid lott med så godt som alla öfriga västeuropeiska 
folk, och hittills åtminstone har nedsättningen i vårt land varit 
något mindre än i flertalet af de öfriga. Hela företeelsen i 
fråga är dock af i hög grad allvarlig betydelse, och därest den 
samma kommer att fortgå, är en ny epok inledd i vårt folks 
demografiska historia. 

Inom olika åldrar af den gifta kvinnliga folkmängden 
har fruktsamheten utgjort, under tidrymden 1801—1850 (enligt 
approximativa beräkningar, i Statistisk Tidskrift häftet 143) 
samt under de tre senast gångna årtiondena i promille: 

Årtiondet 1871—1880 framstår alltså med särdeles höga 
tal, i synnerhet för åldrarna 30—45 år. Öfverhufvud hafva 
dessa åldrar i vår tid företett högre tal än i äldre tider, hvilket 
delvis torde vara att sammanställa med äktenskapens försenande. 
Under de senast gångna åren har emellertid minskningen varit 
särskildt utpräglad just i dessa åldrar. 

Födelsetalet inom de olika lånen framgår af Tab. A och 
kan för äldre tider bedömas af jämförelsetalen i Tab. F. Den 
stora omflyttningens tidehvarf har i detta hänseende frambragt 
betydande förändringar. I de trakter, hvarifrån utflyttningen 
varit störst, har födelsetalet undergått en ännu större förminsk
ning än annars i riket. Orsakerna härtill äro naturligtvis deci-
mationen af de prokreationsdugliga åldrarna samt en ofta sär
skildt betydlig nedsättning af äktenskapsfrekvensen. Under 
1890-talet hafva länen dock i allmänhet behållit sin förutva
rande ställning öfver eller under riksmedeltalet. Den enda för
ändringen är, att Södermanlands län, som förr alltid stått lägre 
än riksmedeltalet, numera höjt sig något ofvan detsamma. 

Den äktenskapliga fruktsamheten inom de särskilda lånen 
framgår af Tab. Q. Öfver riksmedeltalet hafva under alla de 
tre årtionden, för hvilka dessa siffror kunnat uträknas, eller 
åren 1871—1900, stått Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Hal
lands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands, 

Västernorrland, Västerbottens och Norrbottens län. Till en 
början öfver, men numera under riksmedeltalet hafva befunnit 
sig Kristianstads och Örebro län. Förut under, men numera 
öfver riksmedeltalet står Jämtlands län. Under riksmedeltalet 
hafva slutligen under alla tre årtiondena befunnit sig Stock
holms stad samt Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Väst
manlands, Kopparbergs, Gäfleborgs, Östergötlands, Kalmar, 
Gottlands och Malmöhus län. 

Dessa tal, som tydligen äro ovanligt konstanta — hvilket 
icke utesluter ett i regeln allmänt sjunkande — äro af stor ber 
tydelse med hänsyn till de befolkningsstatistiska åtskillnaderna 
mellan olika delar af landet och utgöra grundvalen för den tre
delning af Sverige från demografisk synpunkt (Östra Sverige, 
Västra Sverige och Norra Sverige), hvilken framställts i Bi
hanget till 1890 års befolkningsstatistik. Med detaljering ända 
ned till mindre delar af de olika länen är frågan utförligt be
handlad redan i det föregående. 

Årtiondet 1871—1880 utmärktes i regeln af en mycket hög 
äktenskaplig fruktsamhet i vårt land, så hög till och med att 
medeltalet öfverträffar siffran för hvarje annat årtionde sedan 
vår bcfolkningsstatistiks begynnelse, med undantag allenast för 
åren 1751—1760. Årtiondet 1881—1890 betecknar en åter
gång till mera normala förhållanden. Årtiondet 1891—1900 
ändtligen visar en betydlig nedgång under förut vanliga för
hållanden. Också finnas tjugutre län af tjugufem förete lägre 
tal för åren 1891—1900 än för 1881—1890. De båda län 
som göra undantag, med någon höjning, äro Gottlands och Norr
bottens län. 

Fruktsamhetstalen för Stockholms stad och Gottlands län 
äro icke mycket högre än talen för Frankrike. Siffrorna för 
länen i västra och nordliga Sverige äro däremot ganska höga 
från allmänt europeisk synpunkt, för Västerbottens och Norr
bottens län till och med ovanligt höga. 

I södra Sverige framstår, såsom förut, Blekinge läns lands
bygd med de högsta talen. Nedsättningen under 1890-talet är 
ej här synnerligen utpräglad; 1880-talets siffra var 326 pro
mille och 1890-talets 322. 

Fruktsamheten inom olika åldrar, länsvis, framgår af Tab. 
R. I fråga om dem må först anmärkas, att talen for åldern 
15—20 äro for små att medgifva några säkrare slutsatser. I 
öfrigt framgår naturligtvis, att fruktsamhetens större eller mindre 
belopp i det hela inom de olika länen är bestämmande äfven 
för ordningsföljden länen emellan inom de olika åldrarna. För 
studiet af möjliga afvikelser härutinnan kunde medeltalen för 
hvarje län i Tab. Q sättas = 100 och talen inom olika åldrar 
beräknas i proportion härtill. Hvad som äfven utan en dylik 
närmare undersökning framträder, är, att skillnaderna äro minst 
i de yngre åldrarna men ökas i de mera framskridna, såsom ju 
också rimligt är. I åldern 40—45 år är Norrbottens läns siffra 
ej långt från tre gånger så stor som Gottlands, i åldern 45—50 
år nära fem gånger 6. s. v. Den nära öfverensstämmelsen mellan 
talen för ön Gottland och för staden Stockholm är iögonenfallande. 
Man finner ock, att fruktsamheten bland de gifta kvinnorna i 
Norrbottens län i åldern 30—35 är större än bland Gottlands 
och Stockholms gifta kvinnor i åldern 20—25 år, o. s. v. I 
södra Sverige framstå med särdeles höga tal i alla åldrar Ble
kinge och Kronobergs län. Afses dessa län i sin helhet, får 
Kronobergs län ett litet försteg, men såsom af Tab. Q framgår 

(Forts. sid. XLlll.) 
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Tab. Å. Dödstalen länsvis efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900, om riksmedeltalet i hvarje fall sättes = 100. 



XL [Dödligheten efter kön, ålder och civilstånd, länsvis.] 

Tab. Å. (Forts.) Dödstalen länsvis efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900, om riksmedeltalet i hvarje fall sättes = 100. 
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Tab. Å. (Forts.) Dödstalen länsvis efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900, om riksmedeltalet i hvarje fall sättes— 100. 



XLII [Dödligheten efter kön, ålder och civilstånd, länsvis.] 

Tab. Å. (Forts.). Dödstalen länsvis efter kön, ålder och civilstånd åren 1891—1900, om riksmedeltalet i hvarje fall sättes = 100. 
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beror detta ensamt af Blekinges vida talrikare stadsbefolkning. 
Landsbygden i Blekinge står afgjordt före landsbygden i Krono
bergs län. 

Frekvensen af oäkta födelser kan, såsom förut i Central
byråns berättelser påpekats, ses från trenne olika synpunkter, 
numeriskt taget. Ses densamma från strängaste frekvenssyn-
pnnkt, bör den uttryckas genom en jämförelse mellan antalet 
föderskor med oäkta barn samt folkmängden af ogifta kvinnor 
och änkor i medelåldern, helst åldern 20—45 år. Så har skett 
i Tab. Q och R. Ses åter företeelsen från mödrarnas eller bar
nens synpunkt, då spörsmålet alltså är, huru många af mödrarna 
föda barn under de ogynnsamma sociala villkor, som äro före
nade med barnafödsel utom äktenskapet, och huru många af 
barnen som göra sitt inträde i lifvet under motsvarande ogynn
samma förhållanden, så uttryckes svaret härå genom att antalet 
födelser utom äktenskapet sammanställes med hela antalet fö
delser (Tab. S). Ses förhållandet slutligen från samhällets syn
punkt, så att frågan blir, huru stort antal oäkta födde samhäl
let (ofta nog: fattigvården) har att mottaga, bör antalet oäkta 
födde beräknas i proportion till hela folkmängden (såsom sker i 
Tab. P). 

Afses nu ensamt årtiondet 1891—1900, finner man att från 
alla tre synpunkterna antalet födelser utom äktenskapet är 
högre än medeltalet för hela riket i Stockholms stad, samt i 
Uppsala, Västmanlands, Örebro, Gäfleborgs, Västernorrlands och 
Jämtlands län, — alltså ett sammanhängande område i östra 
och mellersta delarna af landet. Afses frekvensen i förhållande 
till antalet ogifta kvinnor och änkor i medelåldern, få härtill 
ytterligare läggas Stockholms, Södermanlands och Kopparbergs 
län — fortfarande inom samma hufvuddelar af riket — samt 
därtill Norrbottens län i den yttersta norden samt Blekinge län 
i södra Sverige. 

I Östergötlands, Gottlands, Kristianstads och Värmlands län 
är en större procent af de födda barnen af oäkta börd än som 
fallet är inom riket i dess helhet (andra synpunkten här ofvan), 
men i förhållande till den ogifta kvinnliga folkmängden och i 
förhållande till folkmängden i dess helhet är dessa läns ställ
ning icke ofördelaktig. Malmöhus län har ett betydligt antal 
födelser utom äktenskapet, om sammanställningen sker med 
folkmängden i dess helhet och antalet mödrar, men ej med den 
ogifta kvinnliga folkmängden. 

Från alla tre synpunkterna gynnsammare än riksmedeltalet 
äro förhållandena i de tre småländska länen, de tre västgöta
länen, Halland samt Västerbottens län. 

Huru förhållandena gestalta sig inom smärre områden af 
hvarje län, är utförligt framställdt i texten här ofvan samt i 
Tab. E. 

Växlingarna från ålder till ålder af den kvinnliga folk
mängden äro i detta hänseende ganska stora. Tab. R. lämnar 
de erforderliga data härutinnan. På hvarje tusental ogifta 
kvinnor i Stockholm i åldern 15—20 år träffas årligen 14 bar
naföderskor och i Gäfleborgs län i det närmaste lika många, 
men i Älfsborgs, Kronobergs och Jönköpings län blott omkring 
3. I åldern 20—25 år är siffran 59 i Gäfleborgs län och 57 i 
Stockholms stad, men i Älfsborgs län endast 18, o. s. v. 
Stockholms stad har den högsta siffran i åldern 15—20 år, men 
öfverträffas i åldern 20—25 år äf Gäfleborgs län, i åldern 25 
—30 år af Gäfleborgs och Jämtlands, i åldern 30—35 år af 
Gäfleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län, i åldern 35—40 
år af samma tre län och därtill af Norrbottens och Blekinge, i 
åldern 40—45 år af sagda fem län och därtill af Stockholms län. 
— Lägsta siffran företes i åldern 15—20 af Kronobergs län, i 
åldrarna mellan 20 och 40 år af Älfsborgs län, i åldern 40—45 
af Jönköpings och i åldern 45—50 år af Kronobergs län. 

Tab. Ä. Männens dödstal åren 1891—1900, om kvinnornas i hvarje fall = 1001) 
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Frekvensen af oäkta födelser inom de olika länen har un-
dergått mycket stora förändringar under de båda senaste mans-
åldrama. I proportion till folkmängden i dess helhet har an-
talet något förminskats under de bägge årtiondena mellan 1880 
och 1900. Det senaste årtiondets siffra är också lägre än 1870-
talets i ej mindre än 21 af rikets län; de fyra, som göra undan
tag, äro Gottlands län samt Gäfleborgs, Jämtlands och Norr-
bottens. Jämfördt med tidrymden 181(5—1840 är däremot 
1890-talets siffra den högre i samtliga län med undantag endast 
för staden Stockholm. I Gäfleborgs, Västernorrlands och Jämt
lands län var frekvensen mer än dubbelt större åren 1891—1900 
än åren 1816—1840, — i Jämtlands län till och med mer än 
tredubbelt större. Åren 1816—1840 var Jämtlands läns siffra 
den lägsta i hela riket, näst Hallands län, numera åter är den 
den högsta, näst hufvudstaden Stockholms. 

De dödföddes antal bar under årtiondet 1891—1900 gatt 
ytterligare tillbaka, såväl bland äkta födda barn som bland 
oäkta. Af de särskilja länen har frekvensen i sin helhet gatt 
tillbaka inom det stora flertalet; dock träffas i Södermanlands, 
Östergötlands, Jönköpings och Älfsborgs län någon höjning, och 
likaså i de tre nordligaste länen samt på ön Gottland. Sist-
nämnda län har numera högsta siffran af alla, högre till och 
med än staden Stockholm. Detta gäller egentligen födelserna 
inom äktenskapet: af tusen äkta födda barn äro på Gottland 
30·2 dödfödda, men i Stockholm endast 276. Bland de oäkta 
födda är däremot dödfödslarnas antal flerstädes högre än på 
Gottland; högst är detsamma i Skaraborgs län (46·1 promille), 
i Kalmar län (44·7), i Halland (43·7) samt i Älfsborgs och 
Kronobergs län (hvartdera 40·8 promille). Öfver hufvud är de 
dödföddas antal bland oäkta födda barn ofta nog högst i de 
trakter, där antalet oäkta födelser i det hela är ringa. — Lägst 

var dödfödslarnas frekvens i äldre tider vanligen i Jämtlands 
län, men under det senaste årtiondet ha Örebro och Gäfleborgs 
län stått fördelaktigast härutinnan. 

Proportionen mellan könen har under årtiondet 1891—1900 
mera än någonsin förut i vårt land, såvidt kändt är, utfallit 
till mankönets förmån. Äfven bland de lefvande födde hafva 
mot hvarje tusental flickor svarat 1,057 gossar; under de båda 
närmast föregående årtiondena var motsvarande tal 1,053, hvil
ken siffra öfverträffade alla därförut gående decenniers. Under 
alla tre årtiondena mellan 1870 och 1900 var gossarnas proportion 
högre än riksmedeltalet i Östergötlands, Kalmar, Älfsborgs och 
Värmlands län, under alla tre årtiondena lägre åter i Uppsala, 
Kristianstads, Skaraborgs och Örebro län; de öfriga sjutton lä
nen hafva än stått öfver riksmedeltalet, än under detsamma. 
Förhållandet kan alltså å en och samma ort vara ganska vari-
erande. 

Flerbördernas antal har under årtiondet varit ganska högt. 
Mot hvarje tusental föderskor svarar ett barnantal af l,014·69, 
hvaraf för lefvande födde 988 55, för dödfödde 26·14. Siffran 
för antalet lefvande barn, som födas af ett tusen föderskor 
(988·55) är den högsta, som förekommit alltsedan 1820-talet. 
Öfver hufvud befinner sig denna proportion i stigande, såsom 
framgår af de årliga berättelserna, exempelvis 1903 års berät
telse, Tab. N. — Förhållandena inom de olika länen framgå af 
Tab. U. I regeln kan man säga, att flerbörderna äro talrikast, 
där den äktenskapliga fruktsamheten annars är låg. Så upp-
visar Gottlands län maximum, och äfven Mälareprovinserna ha 
mestadels höga siffror. Minimum träffas däremot i Jönköpings 
län och i allmänhet i västra delen af södra Sverige. 

Tab. Ö. Döde af farsoter åren 1891—1900, årl. på 100,000 inv. Länsvis. 



Dödligheten. XLV 

D) Dödligheten. 

Hela dödstalet, eller årliga antalet aflidne på hvarje tusen
tal af medelfolkmängden, har under årtiondet i fråga uppgått 
till 16·36, hvilket är den lägsta siffra, som dittills i vårt land 
iakttagits. Angående förhållandena uti de särskilda länen är i 
korthet redogjordt redan i det föregående, och likaså för mindre 
delar af länen (härader eller tingslag). 

Dödligheten inom olika åldrar behandlas numera utförligt i 
hvarje årsberättelse och utgör i förevarande häfte föremål 
för ett särskildt bihang, redogörande för de sedvanliga död-
lighets- och lifslängdsberäkningarna för årtiondet. Hvad angår 
riket i dess helhet, torde dessa förhållanden alltså icke här be
höfva särskildt behandlas. Detsamma gäller frågan om dödlig
heten inom olika civilstånd, som i Tab. X framställes för fem-
årsgrupper, men i bihanget till denna berättelse (dödlighets- och 
lifslängdstabellerna) för hvarje lefnadsår för sig. 

Hvad angår dödlighetsförhållandena efter kön, ålder och 
civilstånd inom de olika länen, hafva denna gång kunnat utfö
ras betydligt mera omfattande undersökningar än som förut 
varit händelsen inom vår befolkningsstatistik. Dödligheten inom 
omnämnda grupper för de olika delar af landet, som länen ut
göra, har ända till senaste tider varit ett alldeles orördt kapi
tel; icke ens de absoluta talen äro tidigare summerade för år
tiondet. Det enda undantaget härutinnan är, att för 1880-talet 
de aflidnes antal är sammanfördt i tioårsgrupper för hvarje län, 
men utan åtskillnad ens mellan könen. Det är således denna 
gång ett nytt område, som öppnats för forskningen genom Tab. 
23 i det följande samt de relativa tal i ämnet, som innehållas 
i texttabellerna. 

För en utredning af dessa frågor kräfves icke blott en sam-
manställning af antalet döde utan naturligtvis äfven en mot-
svarande fördelning af medelfolkmängden. En sådan har åstad
komma i Tab. 3. Utarbetandet af denna tabell, liksom af 
Tab. 23, har kräft ett betydande arbete. Utgångspunkten är, 
att för hvarje län och för hvarje grupp till en början beräknats 
de aritmetiska media mellan 1890 och 1900 årens folkräkningar; 
Men härmed kan man naturligtvis icke låta sig nöja — ehuru
väl i de flesta andra länder än vårt land man icke är i stånd 
att gå längre i noggrannhet. Här har man emellertid varit i 
tillfälle att gifva dessa siffror en betydligt ökad sannolikhet 
genom kännedomen om länens årliga folkmängd, i dess helhet, 
samt kännedomen för hela riket för hvarje år äfven om folkmäng-
dens fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 

För medelfolkmängdsberäkningarna för länen har man då 
till en början beräknat för hela riket, för hvarje femårsgrupp 
af ålder, kombinerad med kön och civilstånd, huru gruppens i 
fråga medelfolkmängd för årtiondet (uträknad med alla tio årens 
folkmängd) procentiskt afviker från motsvarande folkmängd, be-
räknad endast såsom aritmetiskt medium mellan talen från 
1890 och 1900. För t. ex. gruppen Gifta män i åldern 20—25 
år har man alltså sammanställt å ena sidan den verkliga me
delfolkmängden för årtiondet, hvilken befunnits utgöra 14,454, 
å andra sidan aritmetiska mediet mellan gruppens numerär vid 
1890 och 1900 årens folkräkningar, hvilket medium utgör 15,750. 
Häraf framgår då, att om man endast känner media mellan 
1890 och 1900, så bör talet för denna grupp minskas med 8·23 
procent, om man vill finna den verkliga medelfolkmängden under 
tioårsperioden. Motsvarande korrigeringsprocenter äro så uträknade 
för samtliga femårsgrupper efter kön och civilstånd för hela riket. 

Denna tabell med korrigeringsprocenter har lagts till grund 
för medelfolkmängdsberäkningarna för de särskilda länen. Dock 

Tab. AA. Döde af våldsamma dödsorsaker {utom själfmord), åren 1891—1900, årligen på 100,000 inbyggare. Länsvis. 
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icke utan vidare. Tager man hela riksfolkmängden, af alla 
åldrar, finner man att det aritmetiska mediet mellan 1890 och 
1900 års siffror (4,910,711) bör ökas med 0·43 procent för att 
uppnå den verkligen för årtiondet gällande medelfolkmängden 
(4,931,944). Göres åter motsvarande beräkning exempelvis för 
Stockholms län, befinnes aritmetiska medeltalet utgöra 162,783 
men den verkliga medelfolkmängden 159,001; här behöfver me
diet således justeras genom en minskning, uppgående till 2·32 
procent. Totala korrigeringsprocenten är alltså för hela riket 
+ 0·43 procent, men för Stockholms län — 2·32 procent; eller 
med andra ord: när korrigeringsprocenten är känd för hela riket, 
vinner man korrigeringsprocenten för Stockholms län genom att 
aritmetiskt minska rikets siffra med 2·75 procent. 

Följaktligen ha vi icke för Stockholms län kunnat begagna 
den ofvan omnämnda tabellen öfver korrigeringsprocenterna för 
femårsgrupper med kön och civilstånd, hvilken afser hela riket, 
utan vi hafva npprättat en särskild korrigeringsprocenttabell för 
Stockholms län. Detta har skett därigenom att vi aritmetiskt 
minskat hvarje procenttal för riket med 2·75 procent. Då alltså 
t. ex. korrigeringsprocenten för Gifta män i åldern 20—25 år 
här ofvan befuunits vara för hela riket minus 8·23 procent, 
ha vi för Stockholms län fatt motsvarande tal = minus 10·98 
procent o. s. v. — Liknande tabeller med specifika korrigerings
procenter hafva åstadkommits för hvart och ett af länen.1) 

Med nu demonstrerade korrigeringsprocenter ha vi juste-
rat de aritmetiska media för hvarje län inom alla dess grupper. 
Emellertid har det resultat, som härigenom vunnits, ej helt och 
hållet, efter summeringen, öfverensstämt med den förut uträk
nade totala medelfolkmängden för länet, hvilken ju uträknats 
med begagnande af alla tio årens folkmängdstal och alltså måste 
äga vitsord. De små differenserna för hvartdera könet ha då 
utproportionerats på de särskilda grupperna. 

Sedan vi på detta sätt fått de särskilda länens medelfolk-
raängder uppdelade efter kön, ålder och civilstånd, återstår den 
oegentligheten, att inom en och samma grupp talen för de tjugu-
fem länen, sammanlagda, ej obetingadt öfverensstämma med 
rikssumman inom samma grupp. Denna lilla brist har ansetts 
kunna lämnas därhän. Dock icke helt och hållet. Inom be-
handlingen af den specifika befolkningsrörelsen är det fyra stora 
grupper af folkmängden, som äro af särskild betydelse, nämli
gen: ogifta män i åldern 20—50 år, ogifta kvinnor i åldern 
20—45 år, gifta kvinnor i åldern 15—45 år och ej gifta 
kvinnor (ogifta och änkor) i åldern 20—45 år. Dessa grupper 
hafva, genom utproportionering af differenserna, justerats så, att 
de tjugufem länens tal, summerade, här gifva resultat, som äro 
identiska med rikssummorna. För ernående häraf hafva natur
ligtvis motsvarande differenser (med motsatta tecken) fått för 
hvarje län utproportioneras på öfriga grupper. Hela denna ju-
stering har emellertid rört sig om ganska oväsentliga belopp. 

På nu angifna sätt hafva vunnits de medellblkmängder för 
de särskilda länen, som innehållas i Tab. 3, afd. 7. Det är 
lätt att finna, att dessa uträkningar kräft ett omfattande arbete. 
Men betydelsen af att äga en möjligast korrekt medelfolkmängd 
för årtiondet för de särskilda länen, uppdelad såsom här skett, 
är ej heller ringa. Det är härigenom som talen i Tab. Z och 
A kunna tillmätas den jämförelsevis höga grad af sannolikhet, 
som nu torde komma dem till del. 

För Stockholms stad, där man känner åldersfördelningen 
för hvarje år, har tillvägagångssättet varit något annorlunda, 
hvarom se afd. G i det följande. 

Efter det sålunda redogjorts för sättet för beräknandet af 
talen i Tab. Z torde få ägnas en något närmare uppmärk
samhet åt tabellens innehåll. För att möjliggöra en jämförelse 
med närmast föregående årtionde äro i Tab. Y dödstalen för åren 
1891 — 1900 uträknade äfven för de grupper, som ensamma före
lägga för årtiondet 1881—1890, och inrymmes äfven samman-
ställningen mellan dessa bägge perioder i den följande fram-
ställningen. 

. Hvad då först angår Stockholms län (från Stockholms stad 
bortses, då dess dödlighetsförhållanden äro utförligare behand-
lade i Bihanget), finner man, att länets samfällda dödstal för 
årtiondet 1891—1900 varit ungefär 5 procent högre än mot
svarande riksmedeltal. Denna öfverdödlighet är i synnerhet 
utpräglad för mankönet, hvars dödstal för nära nog alla fem-
årsåldrar äro högre än riksmedeltalen och såsom helhet öfverstiga 
den totala rikssiffran med 7 procent. Kvinnkönets öfvervikt 
mot rikssiffan stannar vid 4 procent. Särskildt höga äro de 
ogifta männens dödssiffror inom midtelåldrarna. Däremot är de 
gifta kvinnomas ställning jämförelsevis fördelaktig inom fler-
talet åldrar mellan 20 och 45 år. — Jämfördt med årtiondet 
1881 — 1890 visar 1890-talet nästan öfverallt förbättrade död
lighetsförhållanden, dock icke för åldrarna 20—30 år och. 60 
—70 år och ej heller för de högsta åldrarna. 

Frekvensen af farsoter är i Stockholms län något större 
än den sedvanliga. Talrikare än riksmedeltalen hafva varit 
fallen af mässling, difteri och barnkolera. Dödsfallen af olycks-
händelser äro synnerligen talrika, ända därhän att länets total-
siffror äro de högsta i hela riket. Största antalet utgöres natur
ligtvis af drunkuade; frekvensen af dylika dödsfall når i Stock
holms län ända till 40 årligen på hundratusen inb., mot blott 
22 i medeltal för hela riket. I detta fall står dock Göteborgs 
och Bohus län ännu något ofördelaktigare. Antalet mord och 
dråp är synnerligen stort. Själfraordsfrekvensen ändtligen här 
i Stockholms län alltid varit mycket hög, och detsamma var 
fallet äfven under nu ifrågavarande årtionde. — Fördelningen af 
dödsfallen öfver årets olika tider sammanfaller i Stockholms 
län tämligen nära med den som galler för riket i dess helhet. 

Dödligheten i Uppsala län har alltid varit tämligen hög; 
efter svensk måttstock räknadt; under senare tider har dock 
förbättringen varit betydande. För årtiondet 1891—1900 var 
länets dödstal 4 procent högre än riksmedeltalet; särskildt höga 
voro dödstalen för ogifta kvinnor inom en stor del af midtel-
åldern samt för åldringarna öfver 80 år, såväl män som kvinnor. 
Gifta mäns dödstal äro ock inom flere grupper påfallande höga. 
Fördelaktigare än riksmedeltalet står Uppsala län blott inom 
åldrarna 5—10 år, 30—40 år och 75—80 år. Hvad angår 
den förstnämnda af dessa grupper, eller åldern 5—10 år, synes 
detta innebära en reaktion mot föregående årtionde, då länet 
var ovanligt hårdt hemsökt af barn farsoter. — En ökning af 
dödligheten, jämfördt med åren 1881—1890, spåras i åldrarna 
öfver 80 år samt i åldern mellan 20—30 år. Försämringen i 
sistnämnda ålder, som framträder inom flertalet län, får väl 
anses förorsakad egentligen af tuberkulosen. Farsoter äro fort 
farande talrikt förekommande i Uppsala län; af alla de mera 

1) Talen i det föregående äro blott ämnade att belysa metoden för tillvägagångssättet. Vid utförandet hafva korrigeringsprocenterna npprättats på grand af beräk-
ninsar för hvartdera könett total;, folkmängd inom hvarje län, — ej såsom här ofvan på grand af beräkningar för den samfällda folkmängden af båda könen. 
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Tab. BB. Antal själfmördare jämte deras kön, civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, åren 1891—1900.1) 
(Kvinnor under 50 år döda genom fosforförgiftning ej inräknade för åren 1891—1900.) 
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vanliga folksjukdomarna ha blott scharlakansfeber och difteri 
uppträdt lindrigare än som riksmedeltalet utvisar, — i bägge 
fallen väl en naturlig reaktion mot 1880-talet, då dessa sjuk
domar visade synnerligen höga tal för länet. Af 1890-talets 
speciella farsot, influensan, har Uppsala län hemsökts hårdare 
än hvarje annan del af vårt land. — Frekvensen af våldsamma 
dödsfall är ungefär normal, dock med synnerligen höga tal för 
vådlig förgiftning (inräknadt fosforförgiftning). Antalet mord 
och dråp är mycket stort, och äfven själfmordsfrekvensen är hög. 

Södermanlands läns dödstal har alltid varit något förmån
ligare än de öfriga Älälarelänens och i regeln hållit sig i när
heten af riksmedeltalet. Under årtiondet 1891—1900 var länets 
tal 3 procent lägre än rikets. Förhållandena i Södermanland hafva 
under denna tid varit ovanligt gynnsamma i barnaåldrarna, upp 
till 10 års ålder; i de vuxna åldrarna har dödligheten nästan 
öfverallt hållit sig i riksmedeltalets närhet, men något gynn
sammare än detta. Särskildt inom den ogifta befolkningen träf
fas dock något högre dödstal, för männen först efter fyrtionde 
året men för kvinnorna äfven i yngre år. Denna tämligen höga 
dödlighet bland ogifta kvinnor gör, att i allmänhet männens 
»öfverdödlighet> (mot kvinnorna) är ovanligt ringa i denna lands
del. — Farsoterna hafva i regeln uppträdt jämförelsevis lind
rigt, dock göra mässling, scharlakansfeber, kikhosta och influensa 
i någon mån undantag. Våldsamma dödsorsaker äro fåtaligare, 
undantagandes att fosforförgiftningsfallen varit inånga här lik
som i allmänhet i mellersta Sverige. I fråga om mord och dråp 
innehar Södermanland den lyckliga ställningen af sista, d. v. s. 
fördelaktigaste platsen i hela vårt land. Däremot äro själf-
morden talrika här likaväl som i de öfriga Mälareprovinserna. 

I Östergötlands län har dödligheten i allmänhet varit unge
fär normal, eller något däröfver. Årtiondet 1891—1900 visar 
3 procent lägre dödlighet än riket i gemen. Underdödligheten 
är starkast utpräglad i barnaåren, som visa mycket fördelaktiga 
siffror. Öfverdödlighet (i förhållande till riket) träffas egentli
gen bland de ogifta kvinnorna, hvilkas dödstal i allmänhet äro 
rätt höga och t. ex. öfverskrida de gifta kvinnornas äfven i 
åldrarna 20—40 år, hvilket annars icke plägar vara händelsen. 
Östergötlands län är ett ibland de få, som öfver hufvud förete 
ökning af dödligheten under årtiondet 1891—1900, jämfördt 
med närmast föregående tioårsperiod. Detta ofördelaktiga för

hållande förorsakas uteslutande af länets landsbygd och åter
finnes endast i åldrarna mellan 10 och 40 år. Öfriga åldrar 
förete äfven här minskning. 

Farsotsfrekvensen är ungefär normal inom detta län. 
Öfver riksmedeltalet stå — bland folksjukdomar med något 
större antal offer — mässling, scharlakansfeber och influensa. 
Difterien, som härjade svårt under 1880-talet, har däremot under 
1890-talet uppträdt jämförelsevis lindrigt. Af våldsamma döds
fall är antalet något mindre än vanligt, ehuruväl med höga siff
ror för fosforförgiftning, såsom i allmänhet i mellersta Sverige. 
Själfmordsfrekvensen är rätt hög. — Fördelningen af dödsfallen 
öfver årets olika tider företer i Östergötlands län under årtion
det den egendomligheten, att maj månads dödstal öfverstigit april 
månads, ett förhållande som ej kunnat konstateras för något 
annat län än Östergötlands och Kopparbergs. 

Jönköpings län. Dödligheten inom denna del af landet 
har alltid varit synnerligen ringa. Blott årtiondet 1851—1860 
gör härutinnan undantag, hvilket emellertid beror på det enda 
året 1857, då länet hemsöktes af en rödsotsepidemi, som utgör 
det svåraste fall af farsotshärjning, som vårt land för det se
naste halfseklet känner. Men annars var Jönköpings län re
dan i äldre tider utmärkt för synnerligen gynnsamma dödlig-
hetslorhållanden. Ön Gottland samt ett eller annat af de norr
ländska länen, hvilkas ställning då var vida fördelaktigare än 
nu, voro i regeln de enda, som gjorde Jönköpings län företrädet 
stridigt. Under 1880-talet voro Värmlands och Skaraborgs läns 
dödstal något lägre än Jönköpings; under 1890-talet har Örebro 
län stått fördelaktigare än sistnämnda län. Undersöker man för
hållandena ålder för ålder, finner man dock, att Jönköpings läns 
dödstal äro nästan öfverallt de lägre, hvadan det i någon mån för
månligare slutresultatet för Örebro län tydligen beror på en 
gynnsammare åldersfördelning inom sistnämnda läns befolkning. 
I stort sedt plägar visserligen åldersfördelningens inverkan på 
dödstalet vara oväsentlig; för så små folkmängder som våra sven
ska läns, och med den abnorma åldersfördelning som nu mera 
så ofta möter i vårt land, kunna naturligtvis undantag tänkas, 
och ett sådant bildar uppenbarligen förhållandet mellan Jön
köpings och Örebro län under 1890-talet. 

Allt som allt var Jönköpings läns dödstal under detta år
tionde 11 procent lägre än riksmedeltalet. Räknadt efter fem-

Tab. CC. Ärliga relativa antalet själfmördare vä 100,000 inb. inom hvarje grupp, åren 1891—1900. 
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Till de låga dödssiffrorna i Jönköpings län har bidragit 
äfven den ringa frekvensen af farsoter samt af våldsamma döds
fall och af själfmord. Af farsoter med något större antal döds
fall hafva endast scharlakansfeber och influensa företett en mer 
än medelmåttig talrikhet. Drunkningsfallen äro i Jönköpings 
län fåtaligare än i hvarje annan svensk bygd. Dödsfallen af 
fosforförgiftning äro ovanligt sällsynta, om än i detta fall ett 
par andra län förete ännu gynnsammare siffror. 

Afser man dödstalen för femåriga åldersgrupper, utan åt
skillnad mellan kön och civilstånd, har under 1890-talet Jön
köpings län »slagit rekord», om man så får uttrycka sig, i ej 
mindre än fyra olika femårsklasser, nämligen i grupperna 15— 
20 år, 35—40 år, 40—45 år och 50 — 55 år. Intet annat län, 
utom Jämtlands, uppvisar i så många fall rikets minimum. I 
de hittills genomgångna länen (Stockholms—Östergötlands) har 
intet enda fall af en minimisiffra kunnat konstateras. 

I fråga om dödligbetens fördelning på årets olika tider råder 
inom Jönköpings län den afvikelsen, att, åtminstone under nu 
förevarande årtionde, dödligheten varit något högre under våren 
än under vintern, och likaledes något högre under hösten än 
under sommaren. Båda dessa afvikelser innebära öfverensstäm-
melse med hvad som i äldre tider var det normala inom Sve
riges bygder. Under senaste tid har däremot mestadels vintern 
baft den största dödligheten (i stället för förut våren), och hös
ten den minsta dödligheten (i stället för förut sommaren). Om
kastningen synes i förra fallet ha till stor del framkallats af 
influensan, hvars härjningar företrädesvis infallit under vinter
månaderna. Hvad åter angår höstens gynnsammare ställning 

åriga åldersgrupper, finner man för barnaåldrarna denna under-
dodlighet växla mellan 19 och 26 procent, för ogifta män mellan 
6 och 36 procent, för gifta män mellan 12 och 40 procent, för 
ogifta kvinnor mellan 2 och 19 procent samt för gifta kvinnor 
mellan 13 och 25 procent. Härvid äro då frånsedda de båda 
undantagsfallen, att för de gifta kvinnorna i åldern 25—30 
år länets dödstal enstaka hinner upp ända till motsvarande 
riksmedeltal, och för ogifta kvinnor i åldern 75—80 år till 
och med litet däröfver. Likaledes har jämförelsen icke omfattat 
åldrarna öfver 80 år, hvilkas tal, fördelade på länen, blifva 
allt för små för att medgifva säkra slutsatser. 

Skall någon grupp af folkmängden i Jönköpings län anses 
mindre än de andra dela länets utomordentligt gynnsamma 
ställning, skulle detsamma vara fallet med de ogifta kvinnorna. 
Dessas dödstal understiga, såsom ofvan namnes, motsvarande riks
medeltal med »endast» 2 a 19 procent, hvilket, jämfördt med de tal, 
som annars här möta, för vissa åldrar betecknar någon svaghet. 

Genom enskilda undersökningar, och sedan jämväl af Tu
berkuloskommittén, är ådagalagdt, att Jönköpings län mindre än 
någon annan svensk bygd i våra dagar är inficieradt af tuberkulos. 
Helt säkert träffas härutinnan en väsentligt bidragande orsak till 
ofvan skildrade ovanligt gynnsamma dödlighetsförhållanden. Att 
dock äfven å denna ort fara för ytterligare utbredning föreligger, 
visas af det faktum, att också här dödligheten i åldern 20—40 år 
var något högre under 1890-talet än under närmast föregående 
årtionde. Detta förhållande, som återkommer inom flertalet län, 
måste otvifvelaktigt anses stå i samband med en ökad frekvens 
af tuberkulos inom befolkningen på landsbygden. 

Tab. DD. Befolkningsrörehen månadsvis åren 1881—1890 och 1891—1900. 
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15—30 år (detta till och med mycket betydligt) samt bland 
ogifta kvinnor i åldern 25—40 år. För männens del torde 
detta åtminstone delvis sammanhänga med den lifliga sjöfarten. 
Farsotsdödsfallen äro i Kalmar län talrikare än i de andra båda 
småländska länen men nå dock icke upp till riksmedeltalet. 
Ett undantag gör scharlakansfebern, som under förevarande år
tionde hemsökte Kalmar län svårare än någon annan svensk 
bygd, om endast hufvudstaden undantages. Fallen af drunk
ningsdöd äro naturligtvis mycket talrika i ett län med så vid
sträckta kuster; öfriga våldsamma dödsorsaker förekomma däre
mot endast till normal talrikhet. Själfmordsfrekvensen är låg, 
men mord och dråp äro ovanligt talrika. Dödlighetens fördelning 
på årstiderna öfverensstämmer i hufvudsak med den förut angifna 
för de öfriga Smålandslänen. — Kalmar län tillhör de få, inom 
hvilka dödstalet åren 1891—1900 icke var lägre än under när
mast föregående årtionde. Förhållandet gäller dock endast 
landsbygden; för städernas del är förbättringen, här såsom an
norstädes, betydande. Och äfven för landsbygdens del är den 
lilla försämringen tydligen helt och hållet att tillskrifva befolk
ningens alltmera abnorma fördelning efter ålder. Undersöker 
man dödstalen för de särskilda åldersklasserna, framträder näm
ligen öfverallt förbättring, med undantag allenast för gruppen 
20—30 år. Att dödlighetsförhållandena inom sistnämnda grupp 
för närvarande i stora delar af vårt land utveckla sig i ogynn
sam riktning, är ofta förut påpekadt. 

Gottlands dödlighetsförhållanden hafva under det gångna år
hundradet utvecklat sig på ett mycket aninärkningsvärdt sätt. 
1 äldre tider var dödstalet på ön så lågt, att det gemenligen i 
hela riket understegs blott af Jämtlands. Under årtiondet 1891 
—1900 däremot har Gottlands dödstal öfverstigit riksmedeltalet! 
Också träffas här en verklig ökning af dödligheten: under 1880-
talet uppgick dödstalet till l5·5 promille, under 1890-talet åter 
till 16·5. I någon mån får dock detta ogynnsamma resultat 

nu än förr, torde detta sammanhänga med det nästan totala 
försvinnandet af en del höstfarsoter, — i främsta rummet röd-
soten, men därtill äfven koleran. 

Kronobergs låns dödstal har nästan alltid varit något 
högre än Jönköpings läns, och detsamma var händelsen äfven 
under årtiondet 1891—1900. Jämfördt med riksmedeltalet vi
sar dödstalet i sin helhet en underdödlighet af 3 procent. Äfven 
här inverkar dock tydligen en abnorm åldersfördelning inom be
folkningen, ty för de särskilda femårsgrupperna stiger länets 
»premium» öfverallt till 5 ä 17 procent, hvadan alltså ställningen 
i själfva verket är betydligt fördelaktigare än som det sam
fällda dödstalet gifver vid handen. Särskildt gynnsam är inom 
detta län den manliga befolkningens ställning under midtelåld-
rarna: ända från femton års ålder till sjuttiofem års äro män
nens dödstal öfverallt 11 å 22 procent lägre än riksmedeltalen. 
Sämre äro förhållandena vidkommande de ogifta kvinnorna, 
liksom ofta annars i Småland; flera gruppers dödstal höja sig 
här till och med öfver rikets tal. 

Äfven i detta län äro farsoter och våldsamma dödsfall samt 
själfmord jämförelsevis sällsynta; af farsoterna hafva dock dif
teri och scharlakansfeber uppträdt rätt våldsamt. Dödsfallens 
fördelning öfver årstiderna öfverensstämmer med den nyss för 
Jönköpings län angifna. Växlingarna äro i Kronobergs län 
ovanligt stora. April månads dödstal är 24·7 procent högre än 
årets medeltal, augusti månads åter ej mindre än 30·6 procent 
lägre. 

I Kalmar lån har dödligheten nästan alltid varit något 
högre än i det inre Småland men dock i regeln stått under 
riksmedeltalet. Detsamma var förhållandet äfven under 1890-
talet, ehuru den ytterst ogynnsamma åldersfördelningen icke 
låter detta faktum framträda synnerligen utprägladt, när afses 
dödstalet i dess helhet. Högre än normalt, d. v. s. än motsva
rande riksmedeltal, är dödligheten bland ogifta män i åldern 

Tab. EE. Födelsetalet, °/oo, under olika årstider, åren 1891—1900, länsvis.1) 
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rarna (0—10 år), där den når till 15 ä 17 procent, men åter
finnes alls icke i åldern 10—20 år, som alltså för Blekinge är 
den relativt gynnsammaste åldern. Synnerligen hög är öfver-
dödligheten bland ogifta män i åldern 20—30 år, hvilket 
möjligen sammanhänger med talrikheten härstädes af den mili
tära befolkningen. Samtidigt äro dödstalen för ogifta kvinnor i 
åldern 15—30 år lägre än riksmedeltalen. Skillnaden mellan 
männens dödstal och kvinnornas blir alltså för dessa åldrar 
ovanligt stor i Blekinge. Jämfördt med föregående årtionde 
förete åren 1891—1900 en höjning af dödstalen mellan 20 och 
40 år samt mellan 70 och 80 år. 

Farsoter härja i regeln i Blekinge ganska svårt. Under 
förevarande period har detta i synnerhet varit fallet med dif
teri, mässling och Strypsjuka. Frekvensen af mord och dråp är 
den högsta i riket, men — egendomligt nog — själfmordsfrek-
vensen lägre än öfverallt annorstädes med undantag blott för 
Norr- och Västerbotten. Dödsfall af olyckshändelser äro ovan
ligt talrika. Fallen af skottskador nå här sitt maximum, och 
drunkningsfallens antal öfverträffas blott af talen från Stock
holms samt Göteborgs och Bohus län. — I fråga om dödlig
hetens fördelning på olika årstider är mars månad ovanligt 
ogynnsam i Blekinge, och öfver hufvud är våren den årstid, som 
företer den högsta dödssiffran, — alltså en öfverensstämmelse 
med äldre svenska förhållanden, medan annars i flertalet byg
der vintern numera intager det ogynnsammaste rummet. 

Kristianstads läns ställning var under äldre tider ganska 
fördelaktig, men under de båda senaste årtiondena har länets 
dödstal öfverstigit rikets, — under nu förevarande period med 
6 procent. Kristianstads län tillhör ock de få, som haft högre 
dödlighet under 1890-talet än under 1880-talet, men detta beror 
endast därpå att åldersfördelningen ställt sig allt ogynnsammare. 
Åldersvis räknadt är nämligen dödstalets ökning inskränkt till 
åldrarna 20—30 år samt öfver 80 år. 

tillskrifvas befolkningens åldersfördelning, som på Gottland är 
fullständigt abnorm, — såsom ofta visats. Åldersvis räknadt 
har under 1890-talet, jämfördt med 1880-talet, dödstalet ökats 
i barnaåren (dock ej i första lefnadsåret) samt äfven i några 
femårsklasser af de vuxna åldrarna. — Jämfördt med riks
medeltalen är Gottlands ställning fortfarande gynnsam i fråga 
om de spädaste åldrarna (0—5 år); särskildt ogynnsam åter är 
ställningen för den manliga befolkningen i åldern 15—35 år. I 
de mera framskridna åldrarna har Gottland åtminstone delvis 
mycket låga dödstal: det ser ut, som om de äldre generationerna 
bevarat det goda hälsotillstånd, som förr varit utmärkande för 
ön, och att försämringen drabbar blott det yngre släktet. I åld
rarna 45 — 50 och 60—70 år har Gottland nämligen minsta 
dödstalen af alla våra län, och för kvinnornas del äro för samt
liga åldrar mellan 40 och 70 år talen mycket fördelaktiga. 

Gottland har i äldre tider varit i ovanlig grad befriadt från 
farsoter, och ännu i dag är länets ställning härutinnan ganska 
gynnsam. Undantag gör endast difterien. hvars härjningar öf-
verskridit riksmedelmåttet. Våldsamma dödsfall äro ungefär 
normalt talrika; egendomligt nog gäller detta äfven om fallen af 
drunkning, som annars pläga så starkt framträda i kustlänen. 
Själfmordsfrekvensen är låg, men antalet dödsfall af fosforför
giftning är mycket högt. — Årstidsvis faller maximidödligheten 
på vintern och minimum på sommaren. Höstens ställning är 
rätt ogynnsam mot hvad annars plägar vara fallet i vårt land. 

Blekinge län har alltid utmärkts af hög dödlighet, — en 
af de mänga egendomligheter, som i befolkningsstatistiskt hän
seende prägla denna bygd och nästan låta misstänka en annan 
ras än Sydsveriges öfriga befolkning. Öfverdödligheten gentemot 

. det öfriga Sverige har under senaste mansåldrar växlat mellan 
8 och 14 procent och utgjorde under här behandlade årtionde 
8 procent. Denna öfverdödlighet fördelar sig tämligen jämnt 
öfver lifvets olika åldrar; dock är den stark i de yngsta åld-

Tab. F F . Födelsetalet under olika årstider, åren 1891—1900, om hela årets födelsetal sättes = 1,000. 
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Särskildt fördelaktiga dödstal träffas i Malmöhus län för ogifta 
män, — äfven här en likhet med det andra skånska länet, — 
och likaså för gifta män i yngre år. 

Näst Stockholms stad har — märkvärdigt nog — Malmö
hus län den högsta farsotsfrekvensen. Difterien har gått häf
tigare än i något annat län med undantag för Jämtlands och 
Kristianstads; Jämtland och Skåne hafva alltså i detta hän
seende varit våra ofördelaktigast utmärkta bygder. Äfven kik
hosta, nervfeber och Strypsjuka visa höga tal; likaså barnsängs-
feber. Däremot har länet varit ovanligt ringa hemsöktjaf mäss
ling. Dödsfallen af våldsam anledning och olyckshändelser äro 
något talrikare än vanligt; särskildt den stora olycksfallsrubriken 
»krossning, benbrott och sårs möter oftare än någonstädes annars, 
frånsedt Stockholm, — ett förhållande, som väl åtminstone delvis 
får tillskrifvas Malmöhus läns högt utvecklade industri. Själf-
raorden hafva alltid varit synnerligen talrika i denna del af riket, 
möjligen genom något inflytande från grannlandet Danmark. — 
Våren har, liksom merendels i södra Sverige, större dödlighet 
än vintern. November månad utmärkes af ovanligt gynnsamma 
hälsoförhållanden. 

Hallands låns ställning inom dödlighetsstatistiken har under 
senaste mansåldern varit gynnsam. För 1890-talet är den sam
fällda relativa dödssiffran 4 procent ringare än riksmedeltalet. 
I synnerhet barndödligheten är låg och likaså i allmänhet död
ligheten inom den vuxna ogifta befolkningen af mankön. Kvin
nornas dödstal äro däremot inom flera grupper mindre fördel
aktiga, såväl för de gifta som ännu mera för de ogifta. — Åld
rarna mellan 10 och 40 år hafva ökat sin dödlighet under 1890-
talet i jämförelse med närmast föregående årtionde. 

I motsats till Skåne har Halland i ovanligt hög grad varit 
befriadt från farsoter. Scharlakansfebern har till och med härjat 
lindrigare än inom hvarje annan del af riket, och äfven difterien 
har varit mycket sällsynt. Blott kikhosta och nervfeber visa 

Särskildt höga äro för detta län dödstalen för grupperna 
mellan 5 och 15 år. Bland de vuxna framträda höga dödstal 
för ogifta kvinnor, medan de ogifta männen förete synnerligen 
gynnsamma tal, alltså en ren motsats till Blekinge. Bland de 
gifta kvinnorna utmärka sig de yngre åldrarna (före 50 år) för 
jämförelsevis ringa dödlighet (i olikhet alltså med ogifta kvin
nor i samma åldrar). I de högre åldrarna däremot råder bland 
hustrurna en hög dödlighet, hvilket förmodligen icke är en till
fällighet för detta årtionde utan ett för dessa bygder karakteris
tiskt drag. Kristianstads län har nämligen länge utmärkt sig 
för en ovanligt ringa öfvertalighet af kvinnor inom de äldre 
åldersgrupperna, och detta förhållande får ju sin förklaring om 
dödligheten bland äldre kvinnor regelbundet är högre än annars. 

Frekvensen af farsoter är i allmänhet medelmåttigt hög, 
men difteri och Strypsjuka hafva varit starkt utbredda, — dif
terien i högre grad än någonstädes annars med undantag af 
Jämtland. Olycksfall äro sällsynta, i synnerhet drunkning. 
Själfmorden äro äfven tämligen fåtaliga, men mord och barna
mord talrika. — I fråga om årets olika tider är äfven här vå
ren ofördelaktigare än vintern. I intet annat län har april 
månad haft en jämförelsevis så hög dödlighet, hvaremot febru
ari varit gynnsammare lottad än annorstädes. 

I Malmöhus län hafva dödlighetsförhållandena utvecklat sitt 
ungefär såsom i Kristianstads län, d. v. s. de voro, relativt till 
riksmedeltalet, gynnsammare i äldre tider än nu. Malmöhus 
läns ställning under 1890-talet har varit ungefär normal. Myc
ket höga dödstal träffas för åldrarna mellan 5 och 15 år, hvil
ket alltså är ett för hela Skåne utmärkande drag. Äfven i de 
spädaste åldrarna (under 5 år) äro förhållandena numera mindre 
gynnsamma. Bland ogifta kvinnor är dödligheten hög, här lika
väl som i Kristianstads län. I Malmöhus län gäller detsamma 
delvis äfven om hustrurna (nämligen i äldre år), ett resultat 
som förmodligen åstadkommes af den talrika stadsbefolkningen. 

Tab. GU. Dödtalet, %0, under olika åstider, åren 1891—1900, länsvis. 
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och särskildt januari månad utmärker sig för ovanligt ringa 
dödlighet i förhållande till öfriga månader. 

I Älfsborgs län har dödligheten alltid varit ringa. Nu 
förevarande årtionde visar en underdödlighet mot riksmedeltalet 
af 6 procent. Barndödligheten är ovanligt låg. Öfver hufvud 
träffas högre dödlighet än vanligt nästan endast bland de gifta 
kvinnorna, men bland dem — egendomligt nog — nästan i alla 
åldrar. Trots de i allmänhet gynnsamma förhållandena hör 
Älfsborgs län till dem, som ökat sin dödlighet under 1890-talet 
i jämförelse med 1880-talet. Denna ökning, som delvis kan 
vara förorsakad af ogynnsammare åldersfördelning, är dock in
skränkt till landsbygden och äfven där uteslutande till den 
kvinnliga folkmängden och till åldrarna mellan 20 och 40 år. 
Efter all sannolikhet är det alltså tuberkulosen, som bär skulden. 

Från farsoter har länet varit i ovanlig grad befriadt; un
dantag gör endast influensan. Våldsamma dödsfall samt själf
mord äro äfvenledes fåtaliga. Af årets olika tider utmärker sig 
februari för ovanligt hög dödlighet men juni för ovanligt låg, 
— allt i jämförelse ined öfriga delar af året. Hösten har något 
högre dödlighet än sommaren, hvilket ju annars är mindre vanligt. 

Skaraborgs läns dödlighetsförhållanden hafva utvecklat sig 
ovanligt fördelaktigt under det gångna århundradet. Före 1860 
var dödstalet alltid högre än riksmedeltalet, men sedan dess 
har det alltid varit lägre, — under det nu gångna årtiondet 
ined en underdödlighet af ej mindre än 9 procent. Trots att 
äfven här dödligheten varit litet högre under 1890-talet än 
under 1880-talet, — hvilket liksom i Älfsborgs län drabbar en
dast den kvinnliga befolkningen å landsbygden och åldern 20— 
30 år — kan Skaraborgs län i våra dagar räknas bland vårt 
lands i fråga om dödligheten allra fördelaktigast utmärkta byg
der. Inom samtliga åldrar mellan 20 och 35 år äro dödstalen 
lägre än hvarje annat läns, och detsamma gäller äfven åldern 
1 0 - 1 5 år. 

något mer än normal frekvens. — Våldsamma dödsfall och 
själfmord-äro äfven sällsynta; dock företer rubriken »krossning» 
äfven här höga tal, förmodligen i samband med den ej obetydliga 
industrien. Barnamorden äro fåtaligare än i alla andra län 
utom Jönköpings. — I fråga om årstiden är januari månad 
ovanligt ofördelaktigt ställd, september åter sällsynt fördelaktig. 
I äldre tider var våren en ovanligt ogynnsam årstid i Halland; 
under detta årtionde har den öfverträffats af vintern, — möj
ligen här såsom annorstädes i första rummet på grund af in
fluensan. 

Dödstalen för Göteborgs och Bohus län förryckas natur
ligtvis i någon mån af den stora hufvudstaden, — dock betyd
ligt mindre än man på förhand skulle vara benägen att tro. 
Hela dödstalet för länet har alltid i viss mån öfverstigit riks
medeltalet, men under senaste årtiondet har denna öfverdödlig
het stannat vid 1 procent. Jämfördt med 1880-talet har det 
nu förevarande årtiondet företett en ringa ökning af dödligheten 
i åldern 20—30 år men minskning i öfriga åldrar. 

I allmänhet kan dödligheten inom länet sägas vara hög 
bland de vuxna männen, hvartill bidrager den stora stadsbe
folkningen men därjämte den kända utomordentliga talrikheten 
af drunkningsfall, hvarutinnan länet öfverträffar alla andra delar 
af vårt land. Äfven bland kvinnorna visas höga dödstal af de 
gifta (på grund af stadsbefolkningens talrikhet), medan bland 
ogifta kvinnor dödligheten är jämförelsevis ringa. Farsoter äro 
allmänna; i synnerhet af mässling, scharlakansfeber och kikhosta 
är frekvensen hög. Anmärkningsvärda undantag bilda influensan 
och difterien, som båda uppträdt jämförelsevis lindrigt. Döds
fall af olyckshändelser äro talrika, äfven frånsedt drunkning; 

. däremot äro mord och barnamord jämförelsevis sällsynta. Äfven 
Själfmordsfrekvensen är låg, trots Göteborgs stad; Göteborg står 
nämligen i detta hänseende betydligt fördelaktigare än Stock
holm. — Årstidsvis räknadt är våren ogynnsammare än vintern, 

Tab. HH. Dödstalet under olika årstider, åren 1891—1900, om hela årets dödstal sättes = 1,000. 
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Trots den fördelaktiga bild, som här kunnat framläggas, af 
dödlighetsförhållandena i Värmland, hör länet dock till dera, som 
ökat sin dödlighetssiffra under årtiondet 1891—1900, jämfördt 
med årtiondet 1881—1890. Försämringen träffar åldrarna mel
lan 10 och 40 år samt mellan 70 och 80, och drabbar — ovan
ligt nog — ej blott landsbygden utan äfven städerna. 

Örebro län har under det ifrågavarande årtiondet företett 
minimum af dödlighet inom riket. Såsom förut ådagalagts, 
torde dock detta förhållande stå i samband med åldersfördel
ningen inom befolkningen, som här ej är fullt så ofördelaktig 
som inom flera andra bygder, och i själfva verket torde heders
platsen få tillerkännas Jönköpings län. Alltid kvarstår dock, 
att Örebro län tillhör Sveriges allra fördelaktigast utmärkta 
bygder i detta fall, och att länet alltid intagit en mycket gynn
sam plats, — med, för nittonde seklet, ett enstaka undantag 
under 1840-talet. Under årtiondet 1891—1900 har länets all
männa dödstal understigit riksmedeltalet med ej mindre än 13 
procent. Inom samtliga åldrar har årtiondets dödssiffra varit 
lägre än föregående årtiondes, med undantag dock, här såsom i 
så många andra bygder, för åldern 20—30 år, som ju är tuber
kulosens åldersgrupp före andra. 

Inom åldern 5—10 år företer Örebro län minimum af död
lighet, jämfördt med rikets öfriga län. Att detta ej inträffar i 
mer än en åldersklass, talar också för att dödligheten i det 
hela verkligen icke kan stå vid minimum, såsom af det totala 
dödstalet skulle slutas. Men i regeln har länet dock inom de 
flesta grupper sällsynt, gynnsamma dödstal. Skulle någon re
servation härvid göras, så skulle det vara i fråga om vissa 
grupper af den ogifta kvinnliga befolkningen i åldern 20—40 år, 
ett nytt intyg att förhållandena beträffande tuberkulosfaran icke 
äro fullt tillfredsställande. 

Länets gynnsamma ställning förklaras delvis genom den 
ovanliga friheten från farsoter. Ingenstädes har frekvensen af 
sådana varit så ringa som här. Blott Scharlakansfebern har 
varit något allmännare än annars är vanligt. Äfven våldsamma 
dödsfall och själfmord äro sällsynta. Äfven här gifves dock ett 
undantag, nämligen för barnamorden. — Af egendomligheter i 
fråga om dödsfallens fördelning på årstider må nämnas, att hös
ten haft högre dödlighet än sommaren (liksom i Älfsborgs län), 
samt att icke destomindre oktober månads ställning varit ovan
ligt gynnsam, december månads åter ovanligt ogynnsam. 

Värmlands läns allmänna dödstal har alltid varit lägre 
än rikets; denna gång är underdödligheten 7 procent. I all 
synnerhet är Värmlands ställning fördelaktig i fråga om de ti
digaste barnaåren. Åldern 0—5 år har i Värmland lägre döds
tal än i hvarje annan svensk landsdel, och särskildt första lef
nadsåret (0—1 år) har här understundom företett siffror, till 
hvilka intet jämförligt någonsin annars företetts i vårt land. 
Äfven de följande barnaåldrarnas ställning är jämförelsevis 
gynnsam. Bland de vuxne är kvinnornas ställning ofördelakti
gare än männens, och bland männen kan man iakttaga, att un-
derdödligheteu gentemot hela riket träffas mera bland de ogifte 
än bland de gifte. Bland kvinnorna i yngre år och i medelåldern 
äro talen understundom mindre gynnsamma. 

Farsotsfrekvensen är den minsta i riket näst Skaraborgs 
län. Blott influensan visar mer än medelmåttig utbredning. 
Våldsamma dödsfall och själfmord äro äfven fåtaliga; dock är 
barnamordens antal högt, liksom i Skaraborgs län. I fråga om 
årstiderna må anmärkas, att hösten är ofördelaktigare än 
sommaren, och att november månads ställning varit ovanligt 
ogynnsam, i jämförelse med hvad annars plägar vara hän
delsen. 

Tab. I I . Utvandringen från de olika länen, åren 1851—1000. 
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som i Västmanlands län), och åldrarna 20—40 år samt 60—70 
år förete till och med ökning af dödligheten i jämförelse med 
årtiondet 1881 — 1890. I barnaåren är ställningen gynnsam. 
Farsoterna hafva varit relativt sällsynta under förevarande år
tionde, äfven difterien, som här rasade ovanligt svårt under 
1880-talet. Våldsamma dödsfall och själfmord äro icke tal
rika. 

Om dödligheten i allmänhet i Gäfleborgs län gäller hvad 
här ofvan säges om Kopparbergs. Försämringen gjorde sig dock 
något tidigare gällande i Gäfleborgs län, eller redan under 
1860-talet. För närvarande sammanfaller länets dödstal unge
färligen med riksmedeltalet. Höga dödstal möta dock för barna
åldrarna och för den ogifta befolkningen, såväl af mankön som 
kvinnkön; låga i synnerhet för den gifta befolkningen af man
kön i yngre år. Farsoterna äro talrika. Nervfebern, om hvil
ken dock uppgifterna i allmänhet icke äro fullt tillfredsställande, 
når här sitt maximum (närmast följdt af talet för grannlänet 
Kopparbergs). Våldsamma dödsfall äro talrika, bland dem 
drunkning, mord och skottskador, dock ej barnamord. Själf
mordsfrekvensen är icke hög. Jämföres dödligheten i allmänhet 
under 1890-talet med den under 1880-talet, framträder stark 
förbättring; dock iakttages försämring, såsom vanligt, för åldern 
20—30 år (tuberkulosen) och äfven för de högsta åldrarna 
(öfver 80 år). 

Fästernorrlands läns dödlighetsförhållanden äro typiskt 
norrländska, sådana dessa skildrats här ofvan under Koppar
bergs län. I Västernorrlands län har dödstalet äfven under nu 
förevarande årtionde öfverstigit riksmedeltalet, och först efter 
dess utgång har förbättringen nått därhän, att länet återtagit 
sin ståndpunkt från fordom, eller bland bygder med ringa död
lighet. Västernorrlands län har åtnjutit en sorglig ryktbarhet 

Farsoter äro relativt mycket sällsynta i detta län; difterien 
har till och med här sin minimisiffra för hela riket. Öfver 
medeltalet står dock mässlingen och i synnerhet influensan, som, 
egendomligt nog, inom Örebro län varit ovanligt starkt utbredd, 
— till och med mera än någonstädes annars förutom i Uppsala 
län. Våldsamma dödsfall samt själfmord äro fåtaliga. Af års
tiderna är hösten ogynnsammare än sommaren, hvilket icke är 
alldeles vanligt. 

Västmanlands läns dödlighetsförhållanden hafva i äldre ti
der varit mindre förmånliga, men en stor förbättring har kom
mit till stånd under senare tid, så att länets dödstal numera ej 
öfverskrider riksmedeltalet. Fortfarande är dock dödligheten 
stor inom den vuxna kvinnliga befolkningen och bland den man
liga befolkningen i högre åldrar. Däremot har ställningen i 
fråga om barnaåldrarna änder nu gångna årtionde varit fördel
aktig. Farsotsfrekvensen är numera något lägre än riksmedel
talet, och särskildt har länet under detta årtionde varit ovanligt 
förskonadt från difterien, som här härjade så mycket svårare 
under 1880-talet. Den för 1890-talet speciella farsoten, influ
ensan, har i Västmanlands län varit starkt utbredd. — Våld

-samma dödsfall äro fåtaligare än vanligt, men Själfmordsfrek
vensen är hög. Dödsfallen af fosforförgiftning bland kvinnor 
nå här sitt maximum för hela riket. 

Kopparbergs län har i fråga om dödligheten anslutit sig 
till Norrland, d. v. s. ställningen var mycket fördelaktig i äldre 
tider men ofördelaktig under 1870- och 1880-talen (under in
dustrialismens inträngande). I likhet med de södra norrländska 
länen har äfven Kopparbergs län under senaste tider ånyo före
tett förbättring, så att för 1890-talet länets allmänna dödstal 
ungefär sammanfaller med riksmedeltalet. Ännu är dock död
ligheten rätt hög bland den vuxna kvinnliga befolkningen (lik.— 

Tab. KK. Invandringen till de olika länen, åren 1871—1900.1) 
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för sina höga dödssiffror bland späda barn. Ännu är länets 
ställning härutinnan mycket ogynnsam, fastän det ej längre in
tager sista rummet af våra län utan numera inrymt den platsen 
åt Norrbottens. Äfven inom de mera framskridna barnaåldrarna 
är dödligheten hög i Västernorrlands län. Och ibland den 
vuxna befolkningen äro förhållandena ej heller fördelaktiga. 
Det enda undantaget är, märkvärdigt nog, den ogifta manliga 
befolkningen; man skulle, med tanke på den lifliga industriella 
verksamheten i dessa bygder och tillströmningen af arbetare 
från olika håll, snarast ha väntat motsatsen. — Jämfördt med 
förhållandena under 1880-talet företer det nu gångna årtiondet 
i allmänhet förbättring, dock icke i åldrarna mellan 10 och 50 
år, — alltså en betydande del af lifvet, — och ej heller mellan 
60 och 70 år. 

Farsotsfrekvensen har inom länet varit något större än 
vanligt, i synnerhet beträffande difteri och rödsot. Mässling, 
influensa och scharlakansfeber hafva däremot uppträdt lindrigt. 
Våldsamma dödsfall äro i allmänhet rätt talrika, såsom rimligt 
är i en industribygd. Själfmordsfrekvensen är lägre än riks
siffran. 

Med hänsyn till dödligheten inom olika årstider äro samt
liga de tre vårmånaderna, mars, april och maj, alldeles ovanligt 
lyckligt lottade Vintern är här den ojämförligt ogynnsammaste 
årstiden, såsom ju också i allmänhet är fallet i Norrland. 

Jämtlands län. I äldre tider var Jämtland vår sundaste 
bygd, och dödstalet här under årtiondet 1841— 1850, utgörande 
12·95 promille, är kanske till och med ett världsrekord. Men 
ingenstädes i Norrland har förändringen till det sämre varit så 
utpräglad som bär. I våra dagar intager Jämtlands län endast 
en ställning i närheten af medelmåttan, jämfördt med öfriga län, 
i fråga om dödligheten. Skillnaden är emellertid stor mellan 

den äldre och den yngre generationen. Inom samtliga åldrar 
55—60 och öfver 70 år är dödligheten i Jämtland fortfarande 
lägre än i hvarje annan svensk bygd; detta är det gamla släk
tet, som nu håller på att gå bort. Det är inom de yngre åld
rarna, som länets ställning delvis är ogynnsam, — eller åtmin
stone ofördelaktigare än som i äldre tider var händelsen. Synner
ligen hög har dödligheten under det gångna årtiondet varit 
inom de senare barnaåldrarna (5—15 år), hvilket torde sam
manhänga med den starka utbredning difterien här vunnit, — 
mera än i något annat län. Däremot har länet varit i ovanligt 
hög grad fritt från mässling och scharlakansfeber. — Frekvensen 
af själfmord är rätt hög, men dödsfall af olyckshändelser jäm
förelsevis fåtaliga. 

Arstidsvis räknadt har dödligheten i länet varit ovanligt 
hög i juni och juli månader men däremot ovanligt ringa i 
december. 

I Västerbottens län har utvecklingens gång varit densamma 
som inom Norrland i allmänhet, dock mindre utprägladt än 
inom de öfriga länen. Under nu ifrågavarande årtionde har lä
nets ställning varit ungefär medelmåttig. Inom barnaåren är 
dödligheten ganska hög. Bland de vuxna äro kvinnornas döds
tal i allmänhet höga. — Länet kan icke denna gång sägas 
hafva varit särskildt hemsökt af farsoter, — hvilket förr under
stundom varit händelsen. Dock har difterien härjat svårt och, 
bland mindre ofta förekommande farsoter, barnsängsfebern. 
Våldsamma dödsfall ha varit jämförelsevis sällsynta; undantag 
göra drunkningsfallen, och äfven barnamordens antal har varit 
rätt högt. Själfmorden äro synnerligen fåtaliga, liksom i grann
länet Norrbotten. — Jämföres årtiondet 1891—1900 med närmast 
föregående årtionde, eller 1880-talet, framträder ökning af död
ligheten i första lefnadsåret och likaså i åldrarna mellan 10 och 

Tab. LL. Utvandringstalet och invandringstalet, länsvis, åren 1851—1900. 
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40 samt mellan 60 och 80 år. Dock visar dödstalet i dess hel
het någon nedgång, såväl för landsbygd som städer. 

Norrbottens län har i våra dagar den högsta dödligheten 
inom vårt land. Af de särskilda åldersgrupperna gäller detta 
åldrarna mellan 5 och 35 år samt 65—70 och 75—80 år; 
frånses staden Stockholm, har Norrbotten maximisiffror äfven 
för åldrarna 0—5 och 35—65 år, alltså för samtliga grupper 
med undantag af grupperna 70—75 år och öfver 80 år. 
Gynnsam är länets ställning blott beträffande den ogifta man
liga befolkningen öfver 35 års ålder, som i allmänhet har låga 
dödssiffror. — Öfver riksmedeltalet har länets totala dödstal 
stått alltsedan 1860-talet; förut var dödligheten här, liksom i 
det öfriga Norrland, ringa. Årtiondet 1891—1900 företer höj
ning af dödligheten gentemot närmast föregående årtionde i 
åldrarna 0 - 1 , 20—30 och 40—80 år. 

Af farsoter har länet varit i ovanligt hög grad hemsökt. 
Scharlakansfeber, kikhosta, difteri och nervfeber hafva anställt 
svåra härjningar; blott af influensan har länet varit jämförelse
vis förskonadt. Dödsfallen af olyckshändelser förete normal 
talrikhet. Själfmordsfrekvensen är, såsom redan anförts, den 
minsta i vårt land. 

Länets storlek och vidt skiftande förhållanden göra natur
ligtvis, att dödligheten ställer sig rätt olika inom olika bygder. 
För hufvuddragen härutinnan är redogjordt redan i det före
gående. 

Den redogörelse i textform, som här kunnat — för första 
gången — lämnas angående dödligheten efter kön. ålder och 
civilstånd inom rikets olika delar, har kunnat blifva endast 
knapphändig. För lokala myndigheter — särskildt inom hälso
vårdens gebit — torde ett närmare studium af Tab. Z kunna 
blifva af intresse. För underlättande af detta studium har ut
arbetats Tab. A, som i sin helhet möjligen kan förefalla af-
skräckande vidlyftig men har betydelse för bedömandet af för
hållandena inom hvarje län för sig. 

Dödsorsaker. Fullständiga uppgifter i detta hänseende före
ligga såsom bekant ännu endast för städerna; för landsbygden 
meddelas obligatoriskt uppgifter endast i fråga om farsoter, våld
samma dödsorsaker och själfmord. I fråga om farsoter må an
märkas, att beträffande en af dem, som här upptagas, nämligen 
diarré och tarmkatarr, uppgifterna från landsbygden äro mycket 
ofullständiga. 

Hela antalet uppgifna dödsfall af farsoter uppgick under 
1870-talet till 290 pr år och hundratusen inb.; för 1880-talet 
utgjorde motsvarande siffra 234, och för 1890-talet 180. Jäm
föras de båda senaste årtiondena inbördes, framträder ökning i 
fråga om kikhosta och influensa (uppträdde först 1890) samt 
barnkolera, men minskning för samtliga öfriga. Då hithörande 
tal, äfven för tioårsperioderna, numera meddelas i Centralbyråns 
årsberättelser om rikets befolkningsförhållanden, är ej nödvän
digt att här ingå i detaljer. Om förhållandena i de särskilda 
länen se Tab. O samt texten här ofvan. 

I fråga om de våldsamma dödsorsakerna gäller, liksom be
träffande farsoterna, att öfversikter äfven för äldre tider nu
mera meddelas för hvarje år i årsberättelserna. På hvarje 
hundratusental inb. kommo under 1880-talet i allt 44·84 sådana 
dödsfall pr år och huudratusen inb.; under 1890-talet utgjorde 
siffran 45·21. Ökning konstateras endast i fråga om skottskador 
samt »krossning, benbrott och sår»; att slutsumman företer ök
ning beror endast därpå att för 1890-talet, men ej för 1880-
talet, här inräknats samtliga fall af fosforförgiftning bland 
kvinnor (under femtio års ålder), medan för 1880-talet en del 
af dessa fall räknades såsom själfmord. Frånräknas samtliga 
förgiftningsfallen, blifver antalet döde af olyckshändelser un
der 1880-talet 43·56 pr år och hundratusen inb., men un
der 1890-talet 41·30. alltså en ej obetydlig nedgång. — Om 
förhållandena inom de särskilda länen se Tab. AA äfvensom 
texten här ofvan. 

I fråga om Själfmorden äro från och med år 1903 i de 
till årsberättelserna fogade tabeller de fall af fosforförgiftning, 
hvilka förut inräknats bland Själfmorden, nu frånräknade från 
denna rubrik och i stället räknade bland olycksfall. Undantag 
har skett blott för hithörande kvinnor af mer än femtio års 
ålder, — ett försvinnande antal. Angående motiverna för denna 
förändring torde få hänvisas till 1903 års berättelse, textafdel-
ningen. I Tab. BB i det föregående äro nya tal införda för 
hela årtiondet 1891—1900, efter här antydda omräkning; de 
äldre talen återfinnas i Tab. 28, i tabellafdelningen. 

Själfmordsfrekvensen inom de olika länen har utgjort, dels 
enligt periodens årsberättelser, alltså med inräkning af en del 
fall af fosforförgiftning ( = A), dels med frånräkning af sist
nämnda fall (== B), i bägge fallen pr år och 100,000 inb. af 
medelfolkmängden (se nästa sida): 

Tab. MM. Speciella Giftermåls- och Födelsefrekvensen a landsbygden och i städerna åren 1891—1900, inom olika åldrar. 
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Angående själfmordsfrekvensens ökning är utförligt taladt 
i flera af de senaste årsberättelserna; för äldre tider meddelas 
åtskilliga tal i 1890 års Bihang. För årtiondet 1891—1900 är 
årsraedeltalet 12·81 pr hundratusen inb., enligt kol. B här ofvan; 
1880-talets siffra var 10·74, hvilken dock är något för hög, eme
dan den närmast motsvarar talet under kol. A (14·77). Steg
ringen af den relativa Själfmordsfrekvensen synes därför kunna 
sättas till minst 20 procent. En ökning träffas också för alla 
länen med undantag af Södermanlands, Örebro och Väster
bottens. Öfver riksmedeltalet stodo under årtiondet 1881—1890 
siffrorna för Stockholms stad och län, Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands, Västmanlands, Kopparbergs och Jämtlands län — 
alla i mellersta Sverige — samt enstaka Malmöhus län af södra 
Sverige. Samtliga dessa län, utom Kopparbergs, — men inga 
andra län — stodo ofördelaktigare än riksmedeltalet äfven un
der det nu senast gångna årtiondet, ett nytt intyg om dessa 
förhållandens egendomliga konstans. Hvad angår Kopparbergs 
län, som under 1880-talet stod högre än rikssiffran men nu 
något lägre, var afvikelsen i bägge fallen mindre framträdande. 
— Om Själfmordsfrekvensen inom olika åldrar, med åtskillnad 
mellan kön och civilstånd, meddelas upplysning i Tab. CC. 

E) Befolkningsrörelsen ärstidsvis. 

Giftermålstalets storlek under olika månader under årtiondet 
1891—1900 finnes uträknad i .1901 års berättelse sid. XV, 
hvartill alltså hänvisas. Den procentiska fördelningen på olika 
månader inom hvarje län finnes angifven i Tab. O här ofvan, 
och de viktigaste resultaten häraf äro också diskuterade redan 
i det föregående. 

Beträffande födelse-, döds- och öfverskottstalen meddelas för 
hela riket (med åtskillnad mellan landsbygd och städer) data i 
Tab. DD, hvilka kunna omedelbart sammanställas med motsvarande 
för äldre tider i 1890 års Bihang. De egendomligheter, som sär
skildt dödstalet i detta hänseende företett under årtiondet 1891— 
1900 och hvilka närmast synas vara föranledda af influensans 
uppträdande, äro flere gånger behandlade i årsberättelserna och 
i Statistisk Tidskrift och torde därför här kunna förbigås. 

Hithörande förhållanden inom de olika länen äro utförligt 
redovisade i Tab. EE—HH, — för första gången inom den 
nyare officiella befolkningsstatistiken; i Statistisk Tidskrift har 
frågan tidigare varit behandlad vid ett par tillfällen. Ilufvud-
resultaten äro äfven här i korthet angifna i det föregående; för ett 
mera detaljeradt studium erbjudes tillräcklig ledning af tabellerna 
själfva. 

F) Utvandringen. 

Äfven i detta afseende meddelas numera i texten till de 
årligen utgifna berättelserna återblickar — i absoluta och rela
tiva tal — för äldre årtionden. Härtill kommer att den genom 
nådiga brefvet den 30 januari 1907 föranstaltade särskilda ut-

Tab. NN. Befolkningsrörelsen, åren 1891—1900, i städerna med öfver 10,000 inb. 
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redningen i emigrationsfrågan fått sig förelagd äfven uppgiften att 
utarbeta en historiskTstatistisk framställning af utvandringen i 
vårt land, allt från den tid man om densamma äger någon 
kännedom. Under sådana förhållanden synes det icke vara 
lämpligt att i här förevarande framställning ingå i detaljer, 
hvilka blott skulle komma att upprepas vid den nyssnämnda, 
särskildt föreskrifna utredningen. Tab. 29—36 innehålla de 
sedvanliga sammandragen af årsberättelsernas absoluta tal, och 
i Tab. II—LL i det föregående meddelas de viktigaste åter
blickarna i absoluta och relativa tal öfver utvandringen från 
hvart och ett af rikets län. 

Att utvandringen i det hela under 1890-talet varit betyd
ligt lägre än under årtiondet 1881—1890 är redan flere gånger 
i det föregående påpekadt. Följande siffror gifva en ögonskenlig 
belysning häraf: 

I årliga medeltal på hvarje tusental inb. af medelfolkmäng-
den utgöra dessa tal: 

Trots den betydliga nedgången af utvandringen under det 
senaste årtiondet och den också mycket betydande stegringen 
af invandringen har Sveriges ställning dock icke heller denna 

gång varit synnerligen gynnsam i jämförelse ined Europas öfriga 
länder. I medeltal for årtiondet beräknas för hela- vår världs
del nettoförlusten hafva varit l·18 promille årligen. Sveriges 
årliga förlust har enligt ofvanstående tal varit 3·40 promille; 
räknas med äfven den ej registrerade utvandringen, stiger netto
förlusten till 3·65 promille, eller mer än tre gånger så mycket 
som det europeiska medeltalet. Blott Italien företer högre tal 
än Sverige; särskiljer man länder, som ingå under de stora 
monarkierna, träffas högre tal än Sveriges äfven på Irland samt 
i Wiirttemberg och Galizien-Bukovina. 

Utvandringen från hvart och ett af Sveriges län framgår, 
under jämförelse med äldre tider, af Tab. II—LL. Jämfördt 
med 1880-talet förete samtliga län en relativ förminskning af 
emigrationen, med undantag endast och allenast för Västemorr-
lands län. A andra sidan har invandringen ökats öfverallt 
utom i Malmöhus och Jämtlands län, hvilket sistnämnda för
hållande torde stå i samband med det i allmänhet minskade 
folkbytet mellan vårt land samt Danmark och Norge. 

G) Landsbygden och städerna. 

Äfven för landsbygden och städerna har medelfolkmängden 
efter kön, ålder och civilstånd för årtiondet beräknats med 
största möjliga omsorg, liksom förut för länen (jfr sid. XLV 
här ofvan). I fråga om landsbygden och städerna ha förhållan
dena därvid i tvenne hänseenden varit olika gentemot för länen. 
Dels har man för landsbygden och städerna beräknat medel
folkmängden efter ettårsgrupper (för länen femårsgrupper), eme
dan så erfordrats för beräkningen af de fullständiga dödlighets-
och lifslängdstabellerna (se Bihanget i det följande). Dels har 

Tab. 0 0 . Dödligheten i Stockholms stad efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900.1) 
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Tab. PP. Befolkningsrörelsen, i absoluta tal, i de större städerna, åren 1861—1900. 

i fråga om Stockholms stad den ytterligare stödjepunkten for 
dylika beräkningar förelegat, att dess folkmängd numera (och 
för samtliga här afsedda år) finnes hvarje år uppdelad efter 

kön och ålder, — nämligen den mantalsskrifna folkmängden, 
hvilket arbete utförts af Hälsovårdsnämnden (numera af Stock
holms stads Statistiska Kontor). 

Tal). P P . (Forts.) Befolkningsrörelsen, i absoluta tal, i de större städerna. 
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Tillvägagångssättet för medelfolkmängdens beräknande för 
årtiondet har då varit det, att talen först uträknats för Stock
holm, därefter för Göteborg (för hvilken stad fullständiga död
lighets- och lifslängdstabeller utförts, liksom för Stockholm) 
och sedan för samtliga öfriga städer tillsaminantagna. Sedan 
städernas tal sålunda vunnits, hafva siffrorna för landsbygden 
erhållits genom subtraktion från rikssummorna. 

För Stockholms stad har medelfolkmängden för årtiondet 
uträknats efter kön och ålder för hvarje ettårsgrupp med be
gagnande af Hälsovårdsnämndens förut omnämnda siffror. Som 
dessa afse den mantalsskrifna folkmängden, har en mindre diffe
rens uppstått för slutsummorna af hvartdera könet, jämfördt 
med Statistiska Centralbyråns på den kyrkoskrifna folkmängden 
grundade medelfolkmängdstal. Denna differens har utpropor-
tionerats. — Återstår fördelningen på civilstånd inom hvarje 
åldersår. Här äger man äfven för Stockholm siffror endast för 
åren 1890 och 1900 och är alltså åter nödsakad att taga sin 
tillflykt till ikorrigeringsprocenten (se sid. XLV här ofvan). För 
ändamålet hafva då först för hela riket dessa korrigeringspro
center uträknats för hvarje ettårsgrupp, ej såsom förut för fem-
årsgrupper, — och detta såväl för hvarje civilstånd som för 
summan af män och af kvinnor inom hvarje åldersår. Där
efter hafva motsvarigheter till de sist omnämnda talen (för sum
man af män och af kvinnor) uträknats för Stockholm. Huru se
dan ytterligare förfarits, visas lättast med ett exempel. I åldersåret 

24—25 år befanns att, för riket i dess helhet, aritmetiska mediet 
mellan männens folkmängd åren 1890 och 1900 behöfde min
skas med 9·14 procent för att motsvara den verkliga medelfolk
mängden (beräknad efter alla tio årens medelfolkmängder). Här 
var alltså »korrigeringsprocenten» = — 9 · 1 4 procent. För Stock
holms stad var motsvarande tal = — 14·90 procent; stadens tal 
innebar alltså, jämfördt med rikets, en ytterligare sänkning af 
5·76 procent. För gifta män inom samma åldersår var rikets 
korrigeringsprocent = — 12·08; för Stockholms stad antogs då 
procenten = — 12·08 — 5·76 = — 17·84. För änklingarna i 
samma ålder var rikets korrigeringsprocent = — 1·85; för Stock
holm antogs den då = —1·85 — 5·76 = — 7·61 procent. På samma 
sätt har förfarits för hvarje åldersår för gifta män och änklingar, 
och därefter på motsvarande sätt för kvinnkönet. Folkmängden 
af ogifte blef sedan hvad som återstod af hela folkmängden inom 
åldersåret och af hvartdera könet. 

För Göteborgs stad äger man inga uppgifter om åldersför
delningen under mellanåren. Årtiondets medelfolkmängder äro 
då uträknade på det sätt, att för hvarje kombinerad ettårsgrupp 
af kön, ålder och civilstånd antagits en korrigeringsprocent mot
svarande aritmetiska mediet mellan procenten för Stockholm och 
procenten för hela riket. Detta kan ju synas godtyckligt, och 
är naturligtvis så. Men förfarandet innebär ett iakttagande — 
så långt detta är faktiskt möjligt — af den sannolika omstän
digheten att Göteborgs stads förhållanden torde hafva afvikit 

Tab. QQ. Relativa folkökningen i de större städerna åren 1861—1900. 
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från hela rikets i samma riktning som Stockholms men ej med 
samma intensitet. I saknad af hvarje upplysning har man, så
som sagdt, då satt denna intensitet för Göteborg = hälften af 
den för Stockholm. 

För öfriga städer tillsammantagna har beräkningen utförts 
efter samma metod som för Göteborg. På detta sätt hafva 
vunnits summor för samtliga städer och därefter, såsom nyss om
nämnts, genom subtraktion tal för landsbygden. 

Härförutom hafva medelfolkmängderna uträknats särskildt 
för hvardera af städerna Malmö, Norrköping och Gäfle, ehuru 
blott för femårsgrupper. Tillvägagångssättet här har varit det
samma som för länen (jfr sid. XLV). 

Efter dessa förberedande anmärkningar återstår att öfvergå 
till den sakliga behandlingen af här förevarande ämne, eller 
landsbygden gentemot städerna i Sverige under årtiondet 1891— 
1900. Emellertid behandlas detta ämne numera i hvarje års
berättelse med den utförlighet — och under jämförelse äfven 
med äldre tider — att Centralbyrån här torde böra inskränka 
sig till några få punkter, som annars ej komma under behand
ling. De spörsmål, som härvid erbjudit sig, äro i främsta rum
met trenne: de speciella giftermåls- och födelsefrekvenstalen 
(hvilka ej kunna uträknas för land och stad för mellanåren 
mellan folkräkningarna och därför ej förekomma i årsberättel
serna); vidare befolkningsförhållandena inom förorterna till vissa 
af våra större städer, hvilket ämne hittills varit i blott obetyd
lig mån behandladt; samt slutligen dödligheten inom de mera 
tättbebodda platserna å landsbygden, hvarom inga upplysningar 

hittills förelegat, ehuruväl saken särskildt från hälsovårdssyn
punkt är af icke ringa intresse. 

Speciella giftermåls- och födelsefrekrensen. Hela antalet i 
första giftet inträdda män har utgjort, i årliga medeltal för 
hvarje tusental ogifta män i åldern 20—50 år: 

Under båda de senaste årtiondena har således giftermåls
frekvensen, från denna synpunkt sedt, varit fullt så hög i stä
derna som på landsbygden — till trots för den ofantliga inflytt
ningen till städerna af ogift manlig ungdom. 

Hela antalet i första giftet inträdda kvinnor har utgjort, 
årligen för hvarje tusental ogifta kvinnor i åldern 20—45 år: 

Af ogifta kvinnor är inflyttningen till städerna ännn större 
än af ogifta män. För kvinnornas del kunna städerna alltså 
ej skapa samma relativa äktenskapsutsikter som landsbygden, 
— d. v. s. som landsbygden gifver de därstädes kvarstannande 
kvinnorna, hvilka väl i regeln torde vara de mera bofasta. De 

Tab. RR. Giftermål, födelser och dödsfall samt emigration och immigration i de större städerna. 
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kvinnor, som inflytta till städerna, skalle förmodligen i flertalet 
fall, om de stannat på landsbygden, haft ännu mindre utsikt 
där än i städerna att träda i gifte. 

Förhållandet i detta fall mellan landsbygden och städerna 
inom olika åldrar framgår af Tab. MM. 

För hvar och en af de större städerna meddelas — för 
första gången, utom för Stockholm — tal i Tab. NN. Utom
ordentligt stora äro de skillnader, som här framträda. I Karls
krona är männens speciella giftermålsfrekvens (se här närmast 
ofvan) endast 46 promille, i Kristianstad och Kalmar 51, i 
Sundsvall 52, men i Borås 126. Egendomligt nog är Borås' 
ställning däremot icke på långt när lika fördelaktig från kvin
nornas synpunkt, hvilket förklaras af det stora antalet arbe-
terskor inom denna stads industri. Eskilstuna, hvars hufvud-
industri icke sysselsätter kvinnlig arbetskraft, står högst ifråga 
om kvinnornas giftermålsutsikter; här är nämligen dessas relativa 
tal 108 promille, mot i Stockholm, Kristianstad, Kalmar och 
Karlstad endast 52 och i Uppsala blott 50. 

Fruktsamheten inom äktenskapen angifves lämpligast genom 
att antalet föderskor med äkta barn sammanställes med an
talet gifta kvinnor i åldern 15—45 år. På detta sätt beräknad 
utgjorde den äktenskapliga fruktsamheten: 

årtiondet företer en bråd förändring. Fruktsamheten i städerna 
faller med ens från 279 promille till 241, alltså med nära en 
sjundedel. Äfven landsbygdens siffra nedgår, men icke på långt 
när i samma skala. Nymalthusianismen har tydligen förr vun
nit insteg bland städernas befolkning än bland landsbygdens. 

Talen för olika åldrar framgå af Tab. MM. Att här både 
för land och stad framträder en ökning för åldern 15—20 år 
är blott skenbart: förklaringen ligger, såsom i flera årsberättelser 
framhållits, i korrektare åldersuppgifter från och med år 1895. 
På landsbygden träffas någon ökning äfven för åldrarna 20—25 
år och 25—30 år, men i alla följande åldrar är minskningen 
afgjord. För städerna återfinnes nedgången i alla åldersgrupper 
från och med 20—25 år. — Under 1880-talet voro städernas 
siffror till och med högre än landsbygdens för alla de tre grup
perna 15—20 år, 20—25 år och 25—30 år, hvilket förhållande 
möjligen kan sammanhänga med det större eller mindre antalet 
fall då den första nedkomsten inträffar kort efter vigseln. Möj
ligen förklaras härigenom äfven de ganska starka skillnaderna 
mellan olika tidrymder för landsbygden, t. ex. i åldern 20— 
25 år. 

Tab. NN visar, att äfven den äktenskapliga fruktsamheten 
är mycket olika inom våra större stadssamhällen. Äfven här 
står Borås främst, med en siffra af 316 promille; ingen annan 
stad hinner högre än till 293, hvilket tal företes af Halmstad. 
Öfver 276, eller riksmedeltalet, stå ytterligare endast Jönköping 
och Karlskrona. Öfver riksmedeltalet för städerna (241 pro
mille) står däremot flertalet af våra större städer; under det
samma träffas Malmö (238 promille), Norrköping (235), Lin
köping (230), Västerås (221), Uppsala (217) och Stockholm (202). 

Under åtminstone två ä tre • årtionden minskades alltså 
härutinnan skillnaden mellan land och stad. Men det senaste 

Tab. SS. Dödstalen i församlingar med »samhällen* och i öfriga landsbygdsförsamlingar. 



Land och stad. LXIV 

Göteborgs fruktsamhetstal är ganska högt, eller 269 promille, 
mot, såsom nyss nämndes, endast 202 promille i Stockholm. 

Öfvergår man till att undersöka frekvensen af oäkta födel
ser, och beräknas denna i förhållande till antalet ogifta kvinnor 
och änkor i åldern 20—45 år, så befinnes antalet föderskor-med 
oäkta barn hafva årligen utgjort, mot ett tusen kvinnor inom 
sagda grupp: 

Skillnaden mellan land och stad har alltså här starkt för
minskats, och denna företeelse har gifvit sig tillkänna äfven 
under 1890-talet. 

Under 1880-talet hade städerna en högre frekvens än lands
bygden i fråga om oäkta födelser inom alla femårsgrupper af den 
kvinnliga folkmängden, med undantag af gruppen 45—50 år. 
Under 1890-talet har äfven gruppen 40—45 år öfvergått till 
att intaga samma ställning, i det äfven här städernas siffra nu 
är lägre än landsbygdens. 

Vid jämförelse inbördes mellan de bägge årtiondena företer 
landsbygden ökning af frekvensen för åldrarna upp till 25 år, 
men sedan minskning. I städerna har endast den yngsta grup
pen (15—20 år) ökat sitt tal; alla öfriga förete ett aftagande 
af frekvensen af oäkta födelser. 

Af de större städerna når den generella frekvensen i Es
kilstuna till 57 promille, i Sundsvall och Stockholm till 53, i 
Söderhamn och Västerås till 52. Ingen af dessa siffror hinner 
dock landsbygdens tal inom några län, jfr Tab. Q. Lägre än 
riksmedeltalet för landsbygden (36 promille) är frekvensen af 
oäkta födelser i ej mindre än nio af våra större städer, näm
ligen Karlstad (34 promille), Halmstad (33), Lund, Karlskrona 
och Uppsala (alla med 31), Linköping (29), Borås och Jön
köping (hvardera 27) samt slutligen Kalmar, med 23 promille. 

Befolkningsförhållandena i de större städernas närmaste oin-
gifningar. I Tab. PP—RR framläggas härutinnan en del ab
soluta och relativa tal för de församlingar, som närmast om
gifva städerna Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Malmö, Göte
borg och Sundsvall och kunna sägas innesluta eller utgöra för
städer till dessa större samhällen. Huru gränsen dragits fram
går i hvarje fall af anmärkningarna till Tab. PP. Tabellerna 
i fråga innefatta motsvarande tal äfven för hvart och ett af 
våra större stadssamhällen, med, såsom vanligt, gränspunkten 
mellan större och mindre städer satt vid en folkmängd af tio 
tusen inb. 

Tab. PP—RR torde ej behöfva någon vidlyftigare behand
ling här, då resultaten framgå ganska tydligt af tabellerna 
själfva. Påpekas må endast, att åtminstone under senare tider 
folkökningen vanligen varit starkare i förstäderna än inom cen
tralsamhället. Ett aninärkningsvärdt undantag bildar Stockholm 
under 1880-talet, då vid forcerad byggnadsverksamhet hufvud
staden starkt tillväxte, medan i förstäderna inflyttningen var 
nära nog ingen. Så mycket afgjordare blefvo rollerna ombytta 
under 1890-talet, med dess bostadsbrist i Stockholm; nu sjönk 
stadens eget årliga inflyttningsöfverskott från 27 promille till 
13, medan förstädernas växte från 4 promille till ej mindre än 
56. Under den nu gångna delen af det nya århundradet har, 

såsom bekant, denna skillnad ytterligare skärpts i samma rikt
ning. 

- En anmärkningsvärd omständighet, som redan i det före
gående påpekats i fråga om Stockholms förstäder och som här 
bekräftar sig äfven för öfriga förstadssamhällen, är det ringa 
antalet ingångna äktenskap. Förklaringen torde vara den redan 
anförda, eller att utflyttningen -till förstäderna till större delen 
utgöres af familjer, alltså af personer som redan äro gifta. — 
Födelsetal och födelseöfverskott äro nästan öfverallt betydligt 
högre i förstäderna än i hufvudsamhället. 

Hvad angår dödligheten, visar denna öfverallt en stark 
nedsättning i förstadssamhällena, sålunda från 1860-talet till 
1890-talet i Stockholms omgifningar från 25 a 26 till endast 
17 promille, i Eskilstunas från nära 26 till 18 promille, i Norr
köpings förstäder från 24 till något öfver 17 promille, i Malmös 
omgifning från 19 till 15 promille, i Göteborgs från 25 a 26 
till 16 promille och slutligen i Sundsvalls från 23 till 16 pro
mille. Vid Stockholm, Norrköping, Malmö och Göteborg var 
under 1890-talet dödligheten något lägre i stadens omgifning än 
i staden själf; vid Sundsvall voro talen nästan identiska, och 
endast vid Eskilstuna voro förhållandena inom staden själf något 
gynnsammare än i förstäderna. Om ej siffrorna i Tab. RR 
härutinnan, som nu anförts, äro fullt bevisande, så synes dock 
i alla händelser kunna påstås att i hufvudsak ställningen bör 
vara ungefär sådan som nu antydts. I sin ordning behöfver 
detta förhållande icke nödvändigt ådagalägga att förstädernas 
sanitära förhållanden alltid äro goda: det kan bero också därpå 
att det till en stor del är friskt och kraftigt folk som utflyttar 
till förorterna. 

Vid fem af de sex städerna gäller det egendomliga förhål
landet att emigrationen till främmande länder är mindre från 
förstäderna än från hufvudsamhället. Blott Sundsvall bildår 
härutinnan ett undantag, och detta såväl under 1890-talet som 
under närmast föregående årtionde. 

Dödligheten inom tättbebyggda orter å landsbygden. Redan 
här närmast ofvan har berörts frågan om de sanitära förhål
landena i de så talrikt uppväxande stadslikt bebodda orter, 
hvilka allt fortfarande räknas tillhöra landsbygdens församlingar. 
Frågan härom är af den betydelse, att den gjorts till föremål 
för en särskild undersökning, hvars resultat framlägges i 
Tab. SS. 

Till följd af materialets beskaffenhet kan man visserligen 
icke här frånskilja de >köpingslika» orterna själfva. Man måste 
nöja sig med att afskilja de församlingar, inom hvilka sådana 
orter äro belägna, och sedan räkna med dessa församlingar i 
deras helhet. Såsom församlingar omslutande köpingar, för
städer, municipalsnmhällen eller andra större tättbebyggda om
råden på landsbygden hafva då räknats:1) 

I Stockholms län: Lofö, Solna, Spånga, Brännkyrka, Dalarö, Dande
ryd, Botkyrka, Bromma, Värmdö; 

Uppsala län: Tierp, Söderfors, Älfkarleby; 
Södermanlands län: Frustnna, Flen, Stora Malm, Fors, S:t Nikolai, 

Västra Vingåker, Malmköping, Kloster; 
Östergötlands län: Kingarmn, Åsbo, Östra Eneby, Borg, S:t Lars, 

Mjölby, Åtvid, Kisa, Ekeby, Risinge, Motala landsförsamling, S:t Johannes; 
Jönköpings län: Forserum, Nässjö, Vallsjö, Norra Ljunga, Hvetlanda, 

Säby, Båraryd, Värnamo, Hakarp; 

1) Uppräkningen afser indelningen efter 1900 års gränser. 
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Kronobergs län: Aringsås, Stenbrohnlt, Ljungby; 
Kalmar län: Misterhult, Gamleby, Mönsterås, Mörbylånga, Madesjö, 

Alem, Döderhult, Trysernm, Hallingeberg; 
Gottlands län: Hemse; 
Blekinge län: Kristianopel, Ronneby landsförsamling; 
Kristianstads län: Östra Hoby, Smedstorp, Tryde, Simris, Östra Nöb-

belöf, Gladsax, Södra Mellby, Hvitaby, Åhns, Norra Åsnm, Vinslöf, Osby, 
Hästveda, Norra Mellby, Gråmanstorp, Björnekulla, Torekov, Båstad, Stoby, 
Vankifva, Vä; 

Malmöhus län: Hyllie, Fosie, Västra Skreflinge, Svedala, Skurup,. 
Södra Asum, Högseröd, Hammarlnnda, Hör, Västra Sallernp, Bnrlöf, Lomma, 
Lackalänga, Käflinge, Raus, Hälsingborgs landsförsamling. Höganäs bruk, 
Väsby, Bjuf, Hörby, Ekeby, Vram; 

Hallands län: Slättåkra, Enslöf; 
Göteborgs och Bohxis län: Örgryte, Lundby, Stenkyrka, Klöfvedal, 

Mollösund, Käringön, Morlanda, Gnllholmen, Skaftö, Askum, Kungshamn, 
Kville, Fjällbacka, Tanum, Skee, Tossene, Backa, Lysekil, Fässberg, 
Partille; 

Alfsborgs län: Fuxerna, Trollhättan, Nödinge, Frisla, Kinnarnmma, 
Vassända-Naglum; 

Skaraborgs län: Norra Ving, Skärf, Björkäng, Tengene, Agnetorp, 
Vara, Baltak, Karlsborg; 

Värmlands län: Stora Kil, Sunne, Eda, Arvika (köpingen), By, Kroppa, 
Eansäter, Ed, Norra Råda; 

Örebro län: Hallsberg, Kumla, Ljusnarsberg, Karlskoga; 
Västmanlands län: Norberg, Väster-Löfsta, Skultuna, Kung Karl, 

Sura, Malma, Västanfors; 
Kopparbergs län: Avesta, Norrbärke, Ludvika, Mora, Orsa, Folkärna, 

Leksand, Stora Tuna, By, Järna, Grangärde; 
Gäfleborgs län: Bollnäs, Ljusdal, Valbo, Ofvansjö, Öster-Färnebo, 

Högbo, Torsåker, Söderala, Njntånger, Hälsing-Tuna; 
Västernorrlands län: Skön, Gudmundrå, Ytter-Lännäs, Sollefteå, Borg

sjö, AInö, Timrå, Själevad, Svartviks kapell; 
Jämtlands län: Brunflo, Frösön, Ström, Undersåker; 
Västerbottens län: Nordmaling, Umeå landsförsamling, Vännäs, Skel

lefteå landsförsamling, Asele, Lycksele; 
Norrbottens län: Arvidsjaur, Neder-Luleå, Öfver-Lnleå, Gällivare, 

Piteå landsförsamling, Älfsby, Juckasjärvi. 

Urvalet af församlingarna är naturligtvis i viss mån god
tyckligt. Emellertid äro så många här medtagna, att de gifva 
en tillräckligt omfattande bild af förhållandena i de orter, som 
omsluta mera tättbebodda platser. En olägenhet för här afsedda 
jämförelse i fråga om dödligheten är naturligtvis, att en del af 
dessa församlingar omfatta ren landsbygd af mycket större folk
mängd än de »köpingslika» orterna, som här egentligen afses. 

Granskar man i Tab. SS rikssummorna, träffar man först 
det betecknande, redan förut i Statistisk Tidskrift uppvisade 
förhållandet, att folkmängden starkt ökats i de församlingar, 
som omsluta »samhällen», men däremot i regeln står stilla eller 
går tillbaka i andra landsbygdsförsamlingar. Medelfolkmängden 
i den förra gruppens församlingar utgjorde under 1880-talet 
723,859, men under 1890-talet 832,088; inom den andra gruppen 
däremot sjönk medelfolkmängden från 3,151,381 till 3,111,103. 

Hvad så angår dödstalet, utgjorde detta i »församlingar 
med samhällen» under 1880-talet 17·28 promille, men under 
1890-talet 16·13 promille. Förbättringen är alltså ej obetydlig. 
Inom de öfriga landsbygdsförsamlingarna sjönk dödstalet däre
mot endast från 16·15 promille till 16·10. Sannolikt skulie i 
sistnämnda fall förbättringen ställt sig gynnsammare, om ej den 
rent abnorma åldersfördelningen vore, som karakteriserat fler
talet af våra landsförsamlingar under senare tid, och natur
ligtvis i första rummet dem, som hufvudsakligast äro jordbruks
idkande. 

Fullt bevisande äro alltså ofvanstående dödstal icke. Men 
de gifva dock åtminstone ett mycket godt stöd åt det anta
gandet, att dödlighetens jämförelsevis långsamma aftagande på 
landsbygden icke är att tillskrifva, åtminstone i någon väsent
lig mån, de nya stadsliknande och tättbebodda orterna. Och 
inom dessa själfva synas förhållandena hafva ej oväsentligt för
bättrats under årtiondet 1891—1900. 

H) Utländingar som erhållit svensk medborgarrätt eller 
tillstånd att besitta tast egendom. 

I Tab. 37 äro summerade för årtiondet antalet utländingar, 
som erhållit ofvannämnda rättigheter. Såsom bekant är antalet 
af dem som erhållit svensk medborgarrätt ofullständigt så till 
vida, att här ej äro inbegripna hustrur och barn, hvilka ju 
under vissa villkor erhålla medborgarrätt på samma gång som 
familjefadern. 

Stockholm den 30 maj 1908. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Gustav Sundbärg. 
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I 

Tab. 1. Folkmängd, folknmängdstillväxt och medelfolkmängd, åren 1891-1900. 



2 

Tab. 2. Folkmängd i länen och de större städerna vid slutet af åren 1890-1900. 
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Tab. 3. Medelfolkmängden åren 1891—1900. 1. Hela riket. 



4 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 2. Rikets landsbygd. 



5 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 3. Rikets städer. 



6 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 4. Stockholms stad. 



7 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 5. Göteborgs stad. 



8 

Tab. 3 . (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 6. Städerna utom Stockholm och Göteborg. 



9 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 7. Länen. 
(Jfr berättelsens text.) 
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Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 7. länen (Forts). 
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Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 7. Länen (Forts). 



12 

Tab. 3. (Forts.) Medelfolkmängden åren 1891—1900. 7. Länen (Forts). 



13 

Tab. 4. Allmän öfversikt öfver folkmängdens förändringar, åren 1891-1900. 



14 

Tab. 4. (Forts.) Allmän öfversikt öfver folkmängdens förändringar, åren 1891-1900. 



15 

Tab. 5. Medelfolkmängd, vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter i socknar och 
städer, åren 1891—1900. 



16 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 2) Stockholms län. 3) Uppsala län. 



17 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 3) Uppsala län. 4) Södermanlands län. 



18 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 4) Södermanlands län. 5) Östergötlands län. 



19 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 5) Östergötlands län. 



20 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 5) Östergötlands län. 6) Jönköpings län. 



21 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 6) Jönköpings län. 7) Kronobergs län. 



22 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 7) Kronobergs län. 8) Kalmar län. 



23 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. in. 1891—1900..— 8) Kalmar län. 9) Gottlands län. 



24 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 9) Gottlands län. 10) Blekinge län. 



25 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 11) Kristianstads län. 
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Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1801—1900. — 12) Malmöhus län. 



27 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 12) Malmöhus län. 



28 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 12) Malmöhus län. 13) Hallands län. 



29 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 13) Hallands län. 14) Göteb. o. Boh. län. 



30 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 14) Göteb. o. Boh. län. 15) Älfsborgs län. 



31 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 15) Älfsborgs län. 



32 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 15) Älfsborgs län. 16) Skaraborgs län. 



33 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 16) Skaraborgs län. 



34 . 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 16) Skaraborgs län. 17) Värmlands län. 



35 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 17) Värmlands län. 18) Örebro län. 



36 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891-1900. — 18) Örebro län. 19) Västmanlands län. 



37 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 19) Västmanl. län. 20) Kopparbergs län. 



38 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 21) Gäfleborgs län. 22) Västernorrl. län. 



39 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 22) Västernorrl. län. 23) Jämtlands län. 



40 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 23) Jämtlands län. 24) Västerbottens län. 



41 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — 24) Västerbottens län. 25) Norrbottens län. 



42 

Tab. 5. (Forts.) Medelfolkm., vigde, födde m. m. 1891—1900. — Anmärkningar. 



43 

Tab. 6. Antal ingångna äktenskap jämte makarnas civilstånd och gifte, åren 1891—1900. 



44 

Tab. 7. Antal ingångna äktenskap med fördelning efter makarnas trossamfund, åren 1891—1900. 
(Jämför vidare texten.) 



45 

Tab. 8. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i hela riket, åren 1891—1900. 
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Tab. 9. Antal vigde, fördelade efter kön och ålder samt första 



47 

giftet och omgifte, för hvarje år samt länsvis åren 1891—1900. 



48 

Tab. 10. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnas ålder, åren 1891—1900. 
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Tab. 11. Antal vigda par efter båda makarnas ålder och civilstånd, åren 1891—1900. 



50 

Tab. 12. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, åren 1891—1900. 



51 

Tab. 13. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, åren 1891—1900. 
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Tab. 14. Hela antalet barnaföderskor samt de med äkta barn nedkomna barnaföderskornas 
civilstånd och ålder, åren 1891—1900. 
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Tab. 15. Med oäkta barn nedkomna barnaföderskors civilstånd och ålder, åren 1891-1900. 



54 

Tab. 16. Enbörder, tvillings-, trillings- och Tab. 17. Antal lefvande födde och dödfödde, 
fyrlingsbörder, åren 1891—1900. åren 1891—1900. 
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Tab. 18. Antal födda barn, fördelade efter lif, kön och civilstånd, åren 1891—1900. 
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Tab. 19. Antal födde i hvarje 



57 

månad, åren 1891—1900. 
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Tab. 20. Antal döde jämte deras civil-
(Dödfödde ej 



59 

stånd och ålder åren 1891—1900. 
inräknade.) 



60 

Tab. 21. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900. 



61 

Tab. 21. (Forts.) De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891-1900. 
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Tab. 22. Antal döde i första och andra lefnadsåren, åren 1891—1900. 
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Tab. 23. Antal döde efter kön, ålder och civilstånd i de fem större städerna, åren 1891—1900. 



64 

Tab. 24. Döde efter kön, ålder och civilstånd länsvis, åren 1891—1900. 



65 

Tab. 24. (Forts.) Döde, länsvis, åren 1891—1900. 
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Tab. 24. (Forts.) Döde, länsvis, åren 1891-1900. 
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Tab. 24. (Forts.) Döde, länsvis, åren 1891—1900. 
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Tab. 25. Antal döde i hvarje 
(Dödfödde ej 



69 

månad, åren 1891—1900. 
inräknade.) 



70 

Tab. 26. Uppgifna dödsfall af s. k. folksjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, åren 1891—1900. 
(Barn under 10 är. Äldre öfver 10 år.) 



71 

Tab. 27. Uppgifna våldsamma dödsorsaker (utom själfmord), åren 1891—1900. 
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Tab. 28. Antal själfmördare jämte deras kön, civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, åren 1891-1900. 
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Tab. 29. Emigranter och immigranter, med fördelning efter länder, åren 1891—1900. 
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Tab. 30. Emigranter och immigranter, fördelade efter civilstånd, åren 1891—1900. 



75 

Tab. 31. Antal emigranter till och immigranter från hvarje land med fördelning efter kön och 
civilstånd, åren 1891—1900.1) Hela riket. 
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Tab. 32. Emigranternas och immigranternas lefnadsyrken, åren 1891—1900. 
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Tab. 33. Antal emigranter och immigranter, fördelade efter yrke och familjeställning, åren 
1891-1900. 
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Tab. 34. Hela antalet emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891-1900. 



79 

Tab. 35. Hela antalet immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, åren 1801—1900. 



80 

Tab. 36. Emigranter och immigranter efter kön, ålder och civilstånd å landsbygden och i 
städerna äfvensom (för hela riket) till och från orter utom Europa, åren 1891—1900. 



81 

Tab. 37. Antal utländingar, som erhållit svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta fast 
egendom, åren 1891-1900. 



82 

Tab. 37. (Forts.) Antal utländingar, som erhållit svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta 
fast egendom, åren 1891—1900. 
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