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

D e årsberättelser, som till Eders Kungl. Maj:t afgifvas rö
rande befolkningsförhållandena i riket, hafva för de år, för hvilka 
allmänna folkräkningar hållits, hittills plägat fördelas i trenne 
olika afdelningar. Så skedde ock för år 1890, och innehöll 
första afdelningen af berättelsen för detta år, jämte en sum
marisk uppgift om länens och kommunernas folkmängd, redo
görelse för vigde, födde och döde samt emigranter och immi
granter under året 1890, livarjämte uti ett bihang redogjordes 
för motsvarande förändringar hos befolkningen under tioårsperi
oden 1881—1890 äfvensom under åren 1810—1880. Uti andra 
afdelningen redovisades för invånareantalet vid 1890 års slut i 
rikets administrativa, judiciella, kommunala och ecklesiastika 
förvaltningsområden, till hvilka folkmängdsuppgifter fogades 
arealsiffror samt i sammanhang med redogörelsen för den kyrk
liga indelningen äfven uppgifter om religionsbekännelsen. Den 
tredje och sista afdelningen innehöll, föratom en redogörelse för 
själfva tillvägagångssättet vid 1890 års allmänna folkräkning, 
uppgifter om folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, hus
håll, födelseorter, nationalitet, yrken och lyten, livarjämte med
delades uppgifter om frånvarande och obefintliga personer samt 
slutligen dödlighets- och lifslängdstabeller för det gångna år
tiondet. 

Med afseende å berättelsen för år 1900 är uti ifrågavarande 
hänseende den förändring vidtagen, att redogörelsen för befolk
ningens förändringar under förutgående årtionde och under äldre 
tider utbrutits ur första afdelningen af berättelsen och likaledes 

Befolkningsstatisitik för år 1900. III. 

dödlighets- och lifslängdstabellerna utbrutits ur tredje afdelningen, 
hvarefter dessa båda ämnen gjorts till föremål för en särskild 
fjärde afdelning, som alltså behandlar befolkningsrörelsen under 
årtiondet, jämte återblicken på förutgående tider. Första af
delningen af berättelsen har på detta sätt kommit att innehålla 
endast och allenast den sedvanliga årsberättelsen, denna gång 
för året 1900, andra afdelningen, såsom förut, redogörelsen för 
rikets administrativa och öfriga indelningar samt tredje afdel
ningen redogörelsen för de detaljer med afseende å kön, ålder, 
civilstånd, hushåll m. m., som vid folkräkningen inhämtats rö
rande rikets innebyggare vid 1900 års utgång. 

Af de fyra afdelningarna äro de båda första förut fram
lagda, och fjärde afdelningen är under utarbetande och delvis 
under tryckning. Tredje afdelningen får Statistiska Central
byrån härmed underdånigst inför Eders Kungl. Maj:t framlägga. 
I likhet med folkräkningsberättelsens andra afdelning och Cen
tralbyråns öfriga berättelser för senare år har denna publikation 
blifvit på ett beklagligt sätt försenad. För orsakerna till detta 
förhållande har Centralbyrån redogjort i sin underdåniga skrif
velse den 16 sistlidne oktober. 

Centralbyrån utbeder sig nu att få i korthet redogöra för 
folkräkningens utförande samt därefter med några ord belysa 
innehållet af de här till berättelsens tredje afdelning bilagda 
tabellerna. 

A 



II Folkräkningens utförande. 

A) Folkräkningens utförande. 

Källorna för 1900 års folkräkning hafva varit lik
artade med dem för de närmast föregående folkräkningarna, i 
det att de utgjorts, för riket utom Stockholm, af utdrag ur 
församlingsböckerna, hvilka motsvara de gamla husförhörsläng
derna, samt för Stockholm af s. k. rotelistor, liknande de vid 
1890 ars folkräkning använda. 

Närmare föreskrifter rörande utförandet af 1900 års folk
räkning meddelades genom nådigt bref den 21 september s. å. 
I öfverensstämmelse med Statistiska Centralbyråns i underdånig 
skrifvelse den 28 februari 1900 gjorda hemställan föreskrifves i 
sagda bref: 

»att folkräkningsuppgifterna skola för hela riket, utom 
Stockholms stad, jemlikt nådiga kungörelsen den 4 novem
ber 1859 af vederbörande pastorer och församlingsförestån-

Formulär användi vid 1890 års folkräkning (i hela riket utom Stockholm). 

(Storlek inom linierna 23 x 39 cm.) 

Utdrag ur Husförhörslängden för församl. i prosteri, län, d. 31/12 1890 ark. 

Formulär användt vid 1900 års folkräkning (i hela riket utom Stockholm). 

(Storlek inom linierna 23 x 39 cm.) S i d a 

Utdrag ur Församlingsboken för förs. i kontrakt, län, d. 31/12 1900. 

Formulär användt vid 1900 års folkräkning i Stockholm 1) 

(Storlek inom linierna 34 x 39 cm.) 

Folkräkningen i Stockholm d. 31 dec. 1900. R o t e l i s t a för roten. ( territorialförsamling.) 
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dare meddelas i form af utdrag ur hvarje församlings för
samlingsbok och för Stockholms stad anskaffas på ena
handa sätt som vid 1890 års folkräkning eller sålunda, att 
de uppgifter, hvilka skola af stadens invånare aflemnas till 
den mantalsskrifning, som i början af år 1901 hålles, kom
ma att omfatta äfven de särskilda upplysningar, hvilka 
derutöfver äro för folkräkningens ändamål behöfliga, hvar
efter de sålunda erhållna uppgifterna skola genom stadens 
försorg medelst afskrifter sammanföras till folkräkningsupp-
gifter; skolande dessa omfatta äfven de i mantalsboken 
qvarstående personer, som omförmälas i § 10 mom. 7 af 
nådiga förordningen angående mantalsskrifning i Stockholm 
den 28 maj 1897; 

att för församling, der församlingsboken föres icke efter 
bostad utan kronologiskt eller alfabetiskt, skall utom ut
draget ur församlingsboken äfven meddelas utdrag ur den 
till församlingsboken hörande fastighetslängden i de fall, 
der detta senare framdeles kan pröfvas nödigt; 

att omfånget af folkräkningsuppgifterna skall vara 
enahanda med det för 1890 års folkräkning bestämda 
med tillägg dock, att bland lyten äfven antecknas fal
landesot; 

att i utdraget ur församlingsboken skall meddelas ej 
allenast afskrift af den jemlikt nådiga cirkuläret den 20 
januari 1865 upprättade särskilda förteckningen å i husför-
hörslängden qvarstående men å kyrkoskrifningsorten obefint
liga personer utan äfven utdrag ur boken öfver obefintliga; 
börande denna afskrift och sistnämnda utdrag tillsammans 
omfatta endast de under åren 1891—1900 i förteckningen 
och i boken öfver obefintliga upptagna och ej derur afförda 
personer; 

att rotemännen i Stockholm skola, hvar för sin rote, 
afgifva förteckning öfver de personer, som, ehuru i man
talsboken qvarstående, ändock icke blifvit till mantalsskrif-
ningarna i början af åren 1892—1901 uppgifna och derför 
införts å särskild förteckning å sådana personer eller i bo
ken öfver obefintliga samt sedermera icke blifvit derur af
förda, med iakttagande att de bland dessa personer, som 
före förteckningens afslutande åter anträffas, böra räknas 
såsom hade de blifvit till folkräkningen uppgifna; skolande 
rotemännen dessutom meddela utdrag ur boken öfver kyrko-
bokförda; 

att, oafsedt hvad ofvannämnda folkräkningsuppgifter 
kunna innehålla rörande fängelser, hospital, asyler, vård
anstalter, institut för döfstumma och blinda samt andra 
dylika inrättningar, fullständiga förteckningar å samtliga 
till dessa inrättningar hörande eller deri intagna personer, 
vare sig de äro vid inrättningen kyrkoskrifna eller icke, 
skola af vederbörande befäl eller styrelser meddelas; samt 

att Statistiska Centralbyrån, som har att mottaga och 
bearbeta alla ofvannämnda folkräkningsuppgifter och för
teckningar samt att pröfva, i hvad mån utdrag ur den till 
församlingsboken hörande fastighetslängden bör infordras, 
skall ega att vidtaga de åtgärder och meddela de närmare 
föreskrifter, som för folkräkningens ändamålsenliga förbe
redande och utförande kunna finnas erforderliga, dock att 
detta, beträffande folkräkningen i Stockholm, bör verk
ställas i samråd med Öfverståthållareembetet.» 

Jämlikt ofvannämnda bemyndigande utfärdade Statistiska 
Centralbyrån den 1 oktober 1900 cirkulär till rikets samtliga 
kontraktsprostar, kyrkoherdar och församlingsföreståndare, utom 
i Stockholm, med närmare föreskrifter angående den förestående 
allmänna folkräkningen vid årets utgång, och meddelades härvid 
att formuläret för de primäruppgifter, som af prästerskapet 
skulle insändas, hade af Centralbyrån blifvit bestämdt att er
hålla det utseende, som synes å sid. II. Med cirkuläret följde 
ett formulär ifylldt med exempel att tjäna till ledning för till-
lämpningen af de gifna bestämmelserna. 

Det sålunda fastställda formuläret ansluter sig pa det när
maste till församlingsbokens utseende. För de kolumner i 
nämnda kyrkobok, hvilkas innehåll skulle upptagas i utdraget, 
är nummerföljden bibehållen; dessutom har tillagts, men utan 
nummer, en kolumn för angifvande af hushåll eller matlag. 
En jämförelse mellan detta formulär och motsvarande vid 1890 
års folkräkning använda visar åtskilliga olikheter, till en del 
beroende på den skiljaktiga uppställningen i församlingsboken 
och i den forna husförhörslängden. Bland det nya formulärets 
skiljaktigheter mot det gamla kunna anmärkas följande: 

i kol. 1 begäres bl. a. uppgift om, huruvida en person icke 
är döpt; motsvarande anteckning borde år 1890 göras i kol. 4, 
som inrymde anteckningar om främmande religionsbekännelse, 
men momentet om icke-döpta var ej särskildt framhållet; 

i kol. 2 begäres uppgift å främmande stam; är 1890 med
delades uppgifter om främmande stam (finne, lapp, zigenare) i 
samma kolumn (4) som uppgifter om främmande nationalitet; 

beträffande lyte (hvarom uppgift nu meddelas i kol. 2 i st. 
f. kol. 4) uppräknas i formuläret de lyten, hvarom uppgift ön
skades, och bland dem nämnes äfven fallandesot; i 1890 års 
formulär uppräknas icke lytena och enligt Statistiska Central
byråns cirkulär den 13 september 1890 skulle icke några andra 
lyten angifvas än sinnessjukdom, blindhet och döfstumhet; 

transportraderna öfverst å hvarje sida af 1890 års formulär 
hafva i det nya formuläret borttagits, och i stället för att sum
morna förut öfverförts från sida till sida har denna gång folk
talet summerats särskildt för hvarje sida och å ett särskildt 
blad ett sammandrag af summorna meddelats för hvarje försam
ling; genom denna anordning undvekos besvärliga siffertransporter 
och risken af felsummering minskades. 

Angående formulärets innehåll i öfrigt samt om de af Sta
tistiska Centralbyrån meddelade föreskrifterna lämnas redogö
relse under vederbörliga afdelningar i det följande. 

Med afseende å sättet för folkräkningsuppgifternas insam
lande mäste nu liksom vid föregående tillfällen ett undantag 
göras för hufvudstaden. Stockholms stad är nämligen, äfven 
sedan nädiga förordningen af den 6 augusti 1894 angående 
kyrkoböckers förande trädt i kraft, fortfarande hvad territorial-
församlingarna beträffar i afsaknad af församlingsböcker. Sedan 
Öfverståthållareämbetet och Statistiska. Centralbyrån gemensamt 
fastställt formulär för »Uppgift till 1901 års mantalsskrifning 
samt 1900 års folkräkning i Stockholms stad», blefvo erforder
liga blanketter för de inkomna uppgifternas sammanförande för 
folkräkningsändamål, eller s. k. rotelistor, äfvensom nödiga an
visningar för arbetets utförande, af Statistiska Centralbyrån den 
24 december 1900 tillställda Mantalsnämnden för utdelning 
bland rotemännen, genom hvilkas försorg utskriften af rotelis
torna verkställdes. Ifrågavarande blanketter voro nästan all-
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deles lika med de vid 1890 års folkräkning använda och af 
väsentligen samma innehåll som utdragen nr församlingsböckerna, 
med tilllägg af kolumner för kyrko- och mantalsskrifningsort. 

Blanketterna för utdragen ur församlingsböckerna blefvo af 
Statistiska Centralbyrån utsända den 15 oktober 1900. Ut
dragen borde, jämlikt Centralbyråns cirkulär, i allmänhet vara 
till ämbetsverket insända före utgången af februari år 1901; 
därest för någon församling hinder skulle möta för utdragens in
sändande inom den fastställda tiden, kunde en månads anstånd 
medgifvas af vederbörande kontraktsprost, som i sådant fall 
hade att underrätta Statistiska Centralbyrån härom. Sådant 
anstånd blef ock i stor utsträckning begärd t och beviljadt. Vid 
slutet af mars månad var större delen af materialet inkommet 
till ämbetsverket; återstoden följde i allmänhet under tiden när
mast efter den 1 april, men från ett pastorat inkom utdraget, 
trots förnyade påminnelser från Statistiska Centralbyråns sida, 
först så sent som den 22 juli och då ämbetsverket redan vändt 
sig till vederbörande domkapitel för erforderliga åtgärders vid
tagande. Sammanlagdt omfattade utdragen ur församlingsböc
kerna 27,062 ark. Uppgifterna från rotemännen i Stockholm 
omfattade 8,622 blad; med undantag af tvenne utdrag rörande 
s. k. kyrkobokförda, hvilka utdrag först senare inkommo, voro 
samtliga rotelistor inlämnade till ämbetsverket den 3 maj 1901. 

I öfverensstämmelse med förut anförda Kungl. bref an
höll Statistiska Centralbyrån, i cirkulär den 30 november 1900 
till »befäl eller styrelser för samtliga fängelser, hospital, asyler, 
vårdanstalter, institut för döfstumma och blinda samt andra 
dylika inrättningar» om insändande af fullständiga förteckningar 
å samtliga vid 1900 års utgång till dessa inrättningar hörande 
eller däri intagna personer, vare sig desamma voro vid inrätt
ningen kyrkoskrifna eller icke; och anhölls därjämte att vid 
upprättandet af dessa förteckningar, om hvilkas innehåll i öfrigt 
närmare bestämmelser meddelades, särskild uppmärksamhet eg-
nades däråt att rätt kyrkoskrifningsort blefve antecknad. Blan
ketter för detta ändamål tillställdes, jämte omnämnda cirkulär, 
Kungl. Maj:ts befallningshafvande i samtliga länen, med an
hållan om uppgifternas benägna infordrande från: 

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

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

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

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

Uppgifter af detta slag inkommo från 145 dylika inrätt
ningar, hvaribland 52 fängelser. 

I berättelsen angående 1890 års folkräkning har Statistiska 
Centralbyrån utförligt redogjort för den undersökning, som mot

svarande längder då underkastades med afseende å personernas 
kyrkoskrifningsort. Samtidigt tillät sig Centralbyrån uttala den 
förhoppning, att i den mån föreskrifterna i den nya kyrkobok
föringsförordningen hunne tillämpas, en sådan undersökning vid 
följande folkräkningar icke skulle blifva med nödvändighet på
kallad. Vid 1900 års folkräkning har icke heller någon dylik 
undersökning blifvit utförd, alldenstund en sådan skulle varit 
mycket tidsödande och materialets beskaffenhet ansetts göra 
densamma mindre behöflig. 

Bearbetningen af folkräkningsmaterialet i Statistiska Cen
tralbyrån tog sin början den 25 februari 1901. För ända
målet hade ämbetsverket, jämlikt Kungl. Maj:ts tillstånd, för
hyrt en särskild lokal, hvilken af Centralbyrån sedermera dis
ponerades till den 31 mars 1905, då folkräkningsarbetet kunde 
anses afslutadt. Kostnaderna för lokalhyra uppgingo samman-
lagdt till 4,220 kr., hvartill kommo omkring 1,000 kr. för de 
tillfälliga lokalernas städning m. m. Aflöningen till den för 
folkräkningen särskildt anställda personalen uppgick i rundt tal 
till 43,000 kronor. Om härtill lägges dels kostnaden för blan
ketter och deras utsändning, omkring 3,000 kronor, dels tryck
ningskostnaden för de af folkräkningen föranledda publikationer, 
nämligen afd. II, III och IV af Befolkningsstatistiken för år 
1900 (bland hvilka dock afd. IV egentligen är en sammanfattning 
af det föregående årtiondets redogörelser angående befolkningens 
årliga förändringar), skulle hela kostnaden för 1900 års folkräk
ning uppgå till ungefär 70,000 kronor, eller mindre än l·5 öre 
pr inv. af den räknade folkmängden. Jämföres detta belopp 
med motsvarande i andra länder — exempelvis i Norge omkring 
15 öre pr inv. —, så framträder tydligt det svenska folkräk
ningssättets stora företräde med hänsyn till kostnaden. 

B) Granskning af folkräkningens resultat. 

1) Föreskrifterna angående kyrkoskrifning. 

Vid de svenska folkräkningarne angifves, i motsats till för
hållandet i flertalet andra länder, den rättsliga, ej den faktiska 
folkmängden; med den rättsliga folkmängden förstås hos oss den 
kyrkoskrifna. Det blir då, för bedömande af det värde, som 
bör tillerkännas folkräkningarnes resultat, af betydelse att 
känna hufvuddragen af den svenska kyrkobokföringen. Härom 
hafva nya bestämmelser gifvits genom den nådiga förordning 
angående kyrkoböckers förande, som utfärdades den 6 augusti 
1894, alltså mellan tidpunkterna för den nu hållna folkräkningen 
och den närmast föregående. De genom denna förordning in
förda förändringar, hvilka kunna hafva utöfvat inflytande å re
sultaten af 1900 års folkräkning, äro följande: 

1. Först och främst gafs en bestämd föreskrift om kyrko
skrifning ens omfattning genom följande stadgande i § 2 mom. 1: 

»Alla, som inom församlingen bo och hafva sitt hemvist, skola, om de till
höra svenska kyrkan, kyrkoskrifvas i församlingsboken, samt om de ej tillhöra 
svenska kyrkan, antecknas i den särskilda afdelning af nämnda bok, hvilken är 
afsedd för främmande trosbekännare.» 

Förut fanns egentligen ej någon annan bestämmelse i detta 
afseende än dåvarande mantalsskrifningsförordnings bud att »en-
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hvar skall mantalsskrifvas, der han har eller i följd af sitt 
vistande bör anses hafva sitt bo och hemvist». Praxis hade 
emellertid i afseende på kyrkoskrifningen utvecklat sig i den be
stämda riktning, att enhvar skulle kyrkoskrifvas där han verk
ligen bodde, oberoende af familjeställning och andra förhållanden. 

2. Genom förordningens § 2 mom. 2 förklaras stadgandena 
i mom. 1 gälla äfven utländsk undersåte, hvilken, såvida han 
är evangelisk-luthersk trosbekännare, upptages såsom till
hörande svenska kyrkan och i annat fall antecknas som främ
mande trosbekännare. 

Förut fanns icke något allmänt stadgande om i Sverige 
bosatta utländingars kyrkoskrifning. Praxis var äfven mycket 
vacklande; i allmänhet synes det hafva berott på vederbörande 
utländing själf att blifva kyrkoskrifven eller icke. 

3. Föreskrifterna om afförandet af s. k. obejintlige för
ändrades. För innehållet af de äldre bestämmelserna härom 
har Statistiska Centralbyrån i sin berättelse om 1890 års folk
räkning lämnat en utförlig redogörelse. Genom 1894 års för
ordning föreskrefs (§ 1), att i hvarje församling skulle föras en 
särskild bok öfver obefintliga — i stället för sett vid slutet af 
den egentliga l.usförhörslängden öppet lemnadt rum» — och att 
för denna bok samma formulär skulle användas som för för
samlingsboken (§ 11) samt gåfvos (i § 11, mom. 2 och § 12) 
följande detaljerade bestämmelser i ämnet: 

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

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

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

Afförandet af en person såsom obefintlig kan alltså enligt 
dessa bestämmelser ske först sedan under tiden mellan tre på 
hvarandra följande mantalsskrifningar upplysning ej vunnits 
angående vistelseorten. Förut kunde enligt lagens ordalydelse 
en person afföras såsom obefintlig, om blott vid en enda man
talsskrifning upplysning om hans vistelseort saknades. Det lider 
icke heller något tvifvel, att afskrifningen ofta sträcktes alldeles 
för vidt, så att en mängd personer blefvo afförda, hvilka i 
verkligheten allt fortfarande vistades inom likets gränser och 
sålunda också borde hafva inräknats i dess folkmängd. Emel
lertid kan anmärkas, att äfven efter den nya förordningens in
förande synes föreskriften om afvaktandet af trenne mantals
skrifningar icke alltid hafva blifvit iakttagen. 

I fråga om Stockholm gälla fortfarande vissa undantagsbe
stämmelser. Äfven efter utfärdandet af den nya kyrkobokföringsför
ordningen är prästerskapet i Stockholms territoriella församlingar 
befriadt från skyldigheten att föra församlingsböcker; det följer 
häraf, att prästerskapet icke heller kan föra böcker öfver obe

fintliga. Detta arbete är däremot uppdraget åt rotemännen. 
Enligt nådiga förordningen den 28 maj 1897 angående man
talsskrifning i Stockholm åligger det roteman att föra dels en 
s. k. mantalsbok öfver alla i roten boende, i Stockholm mantals-
skrifna personer, dels en bilaga till nämnda bok, benämnd bo
ken öfver kyrkobokförda och upptagande de i roten boende 
personer, hvilka äro i Stockholm kyrkobokförda, men icke där 
mantalsskrifna, dels slutligen en annan bilaga, benämnd boken 
öfver obefintliga, och till hvilken öfverföras de i mantalsboken 
eller boken öfver kyrkobokförda uppförda personer, om hvilkas 
vistelseort upplysning ej vunnits vid tre på hvarandra följande 
mantalsskrifningar eller under den mellanliggande tiden. Före 
hvarje års slut skall rotemannen till mantalsnämnden afgifva, 
för att af nämnden fördelas bland vederbörande pastorer och 
församlingsföreståndare, dels en för hvarje territoriell och icke
territoriell församling upprättad förteckning å alla de i försam
lingen kyrkobokförda, som under det löpande året blifvit till 
boken öfver obefintliga öfverförda och i boken kvarstodo vid 
tiden för förteckningens upprättande, dels, likaledes för hvarje 
församling, en uppgift å de i redan aflämnad förteckning för 
äldre år upptagna, hvilka, efter det sistnämnda förteckning af-
lämnades, åter uppförts i mantalsboken eller i boken öfver 
kyrkobokförda eller befunnits hafva aflidit, och bör tillika för 
hvarje person angifvas det år, då han upptogs i förteckningen 
öfver obefintliga. — Genom en särskild kungörelse af den 22 ja
nuari 1898 har förordnats, att vid afgifvande af föreskrifna 
folkmängdsuppgifter skall antalet af de till boken öfver obe
fintliga enligt ofvannämnda bestämmelser öfverförda personer 
tilläggas de utflyttades antal, och att å andra sidan antalet af 
de personer, hvilka, upptagna å sådan förteckning för äldre år, 
enligt sedermera vunnen upplysning upptagits i mantalsboken 
eller, såsom aflidne, i död- och begrafningsboken, skall inräk
nas i antalet af de under redogörelseåret inflyttade. Emellertid 
hafva bestämmelserna i denna kungörelse faktiskt först efter år 
1900 kommit till allmän tillämpning i hufvudstadens försam
lingar. För de år, som ligga mellan folkräkningarne 1890 och 
1900, har därför Stockholms kyrkoskrifna folkmängd erhållits 
på det gamla viset, d. v. s. folkmängdsbeloppen hafva för hvarje 
år af vederbörande pastorsämbeten ökats med antalet födde och 
inflyttade samt minskats med antalet döde och utflyttade, och 
afskrifning af obefintliga ur Stockholms kyrkoskrifna befolkning 
förekom endast åren 1898 och 1899 och äfven då endast 
i ett fåtal församlingar. Med nyssnämnda undantag har så
ledes afskrifningen af obefintlige i Stockholm för årtiondet 1891 
—1900 kommit att koncentreras på slutåret eller folkräknings
året. 

4. I § 33 af kyrkobokföringsförordningen infördes följande 
bestämmelse, som, därest den vinner afsedd tillämpning, torde 
bidraga till ökad stadga åt kyrkoskrifningsväsendet: 

Vinner pastor tillförlitlig kännedom derom, att i församlingsbokeu eller i 
boken öfver obelintliga upptagen person är boende inom annan församling, mä 
han om sådan persons upptagande i församlingsbok i sistnämnda församling bos 
vederbörande pastor göra framställning samt, om framställningen af sistnämnde 
pastor finnes vara befogad, till denne öfversända flyttningsbetyg för personen, som 
derom bör meddelas underrättelse af den pastor, som mottagit flyttningsbetyget, 
genom vederbörande kyrkobetjening, sexman eller fjerdingsman. 

Kan enighet i förenämnda hänseende mellan bemälde pastorer ej vinnas, 
göres anmälan hos domkapitlet i det stift, inom hvilket personen vistas, hvarefter 
domkapitlet har att bestämma, hvarest personen skall i församlingsbok npptagas. 
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5. En bestämd föreskrift angående de »å församlingen 
skrifne» blef gifven i förordningens § 5: 

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

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

Ehuru denna paragraf egentligen fastslog en redan förut 
mångenstädes iakttagen praxis, torde genom dess allmänna till-
lämpning åtskilliga hospitalshon, fångar och framförallt sjömän 
hafva förblifvit inräknade i rikets folkmängd, hvilka eljes skulle 
hafva blifvit öfverförda till förteckningen öfver de obefintliga. 

6. Genom den nya förordningen blefvo alla församlingar af 
främmande trosbekännare med egen kyrkobokföring territoriellt 
begränsade, medan förut de mosaiske trosbekännare, som bodde 
kringspridda i landsorten, voro skrifna i närmaste mosaiska för
samling. Dessutom har det blifvit tydliggjordt, hvilka främ
mande församlingar som hafva rätt till egen kyrkobokföring; 
förut rådde i vissa fall osäkerhet i detta afseende. 

7. Sist, men icke minst bör framhållas den bestämmelsen i 
1894 års förordning, att ny församlingsbok — som trädde i de 
gamla husförhörslängdernas ställe — skulle vara upplagd i 
hvarje församling senast från och med år 1900. I åtskilliga af 
de till Statistiska Centralbyrån inkomna församlingsboksutdrag 
och folkmängdsredogörelser kunde man tydligt spåra inverkan af 
den granskning och justering af längderna, som föranleddes 
genom nämnda bestämmelse. 

2) Jämförelse mellan folkräkningen och mantalsskrif
ningame. 

Enligt folkräkningen uppgick Sveriges folkmängd den 31 
december 1900 till 5,136,441 personer, medan de ungefär sam
tidigt — i Stockholm och Göteborg i början af år 1901, å öfriga 
orter under tiden mellan den 15 november och den 31 december 
1900 — förrättade mantalsskrifningarne gåfvo vid banden en 
folkmängd af 5,125,713 personer. Med afseende å sistnämnda 
siffra är emellertid att märka, att den icke innesluter befolk
ningen i Jämtlands läns lappförsamlingar, för hviikas egendom
liga kommunala ställning redogöres i Andra afdelningen af 1900 
års befolkningsstatistik, sid. 69, anm. 6. Med tillägg af denna 
befolkning, som enligt folkräkningen uppgick till 850 personer, 
stiger den mantalsskrifna folkmängden till 5,126,563; skillnaden 
mot folkräkningens resultat blir dä 9,878 personer, eljes 10,728. 

Denna differens är vida större än den motsvarande vid 
1890 års folkräkning (123 individer), ett förhållande, som inga
lunda var oväntadt. Förklaringen ligger i olikheten mellan be
stämmelserna i kyrkobokföringsförordningen af den 6 augusti 
1894 för hvars hufvuddrag här ofvan redogjorts, och den samma 
dag utfärdade förordningen om mantalsskrifning. Bland skilj
aktigheterna mellan dessa två förordningar må följande fram
hållas: 

l:o. Enligt kyrkobokföringsförordningen skola alla kyrko-
skrifvas i den församling, inom hvilken de »bo och hafva sitt 

hemvist». Enligt mantalsskrifningsförordningen (§ 3, mom. 1.) 
skall enhvar mantalsskrifvas, där han är bosatt, ett ord, som 
innebär något mera stadigvarande i fråga om vistelsen än det i 
kyrkobokföringsförordningen använda uttrycket. Hustru man-
talsskrifves på samma ställe som mannen; däremot skola man 
och hustru, om de bo och hafva sitt hemvist i olika försam
lingar, kyrkoskrifvas i hvar sin församling. 

Mantalsskrifningsförordningen innehåller dessutom anvis
ningar för de fall, då någon under olika delar af året uppe
håller sig inom olika mantalsskrifningsdistrikt. Mantalsskrif-
ningen är nämligen en vid en viss* tidpunkt en gång om året 
skeende anteckning, kyrkobokföringen en ständigt fortlöpande 
sådan. 

2:o. Sjöfarande, för hvilken mantalsskrifningsort enligt 
ofvan anförda § 3 mom. 1 ej förefinnes, mantalsskrilves fort
farande där han senast varit i mantalslängd uppförd. Fä kyr
kobokföringen inverkar däremot icke vistelsen till sjöss i och 
för sig. Praxis i fråga om sjömäns afförande såsom obefintliga 
torde nog vara rätt olika å skilda orter. 

3:o. Enligt mantalsskrifningsförordningens § 8 mom. 3 
må, därest det befinnes, att någon, som i senaste mantalsläng
den för distriktet varit upptagen, begifvit sig till annan ort 
utan att hafva uttagit flyttningsbetyg, denne vid mantalsskrif-
ningen utelämnas, ifall hans vistelseort är okänd och anledning 
icke finnes att antaga, att hans bortovaro endast är tillfällig. 
På grund af detta stadgande kan sålunda en s. k. obefintlig af-
föras ur mantalslängden redan efter det vistelsen varit okänd 
blott ett enda år (eller t. o. m. kortare tid) medan för afförande 
ur kyrkoböckerna fordras två år. Äfven om sistnämnda be
stämmelse icke alltid blifvit så noga tillämpad, är det tydligt, 
att en sådan skiljaktighet i bestämmelserna om mantalsskrifning 
och kyrkoskrifning skall kunna orsaka en märkbar skillnad i 
antalet mantalsskrifna och kyrkoskrifna personer, till de senares 
förmån. Då nu erfarenheten visar, att åtskilliga af de ur för
samlingsböckerna såsom obefintliga afförda personer i verkligheten 
lefva och vistas inom riket, och den kyrkoskrifna folkmängden 
därför sannolikt understiger den rätta, blir (bortsedt från huf
vudstaden, hvarom mera längre fram) den kyrkoskrifna folk
mängden ett bättre uttryck för befolkningens storlek än den 
mantalsskrifna. 

Undersöker man förhållandet vid sekelslutet i detalj, be
finnes att den kyrkoskrifna folkmängden öfverstiger (+) eller 
understiger (—) den mantalsskrifna med följande belopp: 
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Lägges beträffande Jämtlands län lappförsamlingarnas be
folkning till den mantalsskrifna, blir den kyrkoskrifna folk
mängden i detta län underlägsen den mantalsskrifna med 271 
individer. 

Utsträckes jämförelsen till hvartdera könet särskildt, be
finnes den kyrkoskrifna folkmängdens öfvervikt öfver den man
talsskrifna utgöra: 

För bedömande af de olika källorna till kännedomen om 
rikets folkmängd kan jämväl vara af intresse att se, hur för
hållandet dem emellan gestaltar sig för de år, som ligga mellan 
folkräkningarne, hvarvid man såsom ytterligare kontroll har att 
tillgå prästerskapets årliga uppgifter om födde och döde samt 
emigranter och immigranter. Som dessa senare uppgifter gifva 
en ledning endast beträffande tillväxten, ej beträffande själfva 
folkmängden, må till en början anföras den uppgifna folkök
ningen hvarje år, enligt hvar och en af nu antydda trenne 
källor. Beloppen innehållas i nedanstående tabell. 

Folkökningen i Sverige 1891—1900, enligt olika uppgifter. 

Vid en jämförelse mellan dessa siffror faller det lätt i 
ögonen, att skillnaden mellan den beräknade folkökningen och 
den kyrkoskrifna folkmängdens uppgifna tillväxt under de första 
åren af 1890-talet var ganska obetydlig — år 1894 gick den ned 
till 1 — men under första året af den nya kyrkobokföringsför
ordningens tillämpning med ens steg till 3,727. Anledningen 
härtill kan svårligen vara annan än den, att vid den i förord
ningen påbudna uppläggningen af nya kyrkoböcker en mängd 
personer blefvo afförda som obefintliga eller eljes strukna. Under 
de följande åren blir differensen mindre, och särskildt folkräk
ningsåret 1900 är den ganska liten, eller 310. 

Undersöker man därefter folkmängdsbeloppen, sä befinnas 
dessa hafva uppgifvits på följande sätt, hvarvid under rubriken 
»beräknad folkmängd» upptages det resultat, som ernås, då den 
vid 1890 års folkräkning funna summan successive ökas med 
den i föregående tabell för hvarje år upptagna »beräknade till
växten»: 

Skillnaden mellan beräknad och kyrkoskrifven folkmängd 
uppgick således år 1900 till 12,378, mot 18,485 år 1890. Att 
differensen sålunda minskats, torde få anses vittna om ökad nog
grannhet i vårt kyrkoboksväsende. 

Hvad beträffar Stockholm, som alltjämnt intagit en särställ
ning med afseende å sättet för folkmängdsuppgifternas åväga
bringande, utfaller en jämförelse mellan den kyrkoskrifna och 
mantalsskrifna folkmängden sålunda: 

I det föregående är omnämndt att föreskrifterna om det år
liga afförandet af s. k. obefintliga först fr. o. ro. år 1901, så
ledes efter folkräkningen, kommit till allmän tillämpning i Stock
holms församlingar, och af detta förhållande förklaras vissa dif
ferenser här ofvan. — Då numera hvad Stockholm beträffar 
ingen på folkmängdssiffrorna afsevärdt inverkande skillnad före
finnes mellan kyrkoskrifningens och mantalsskrifningens före
skrifter om afförande af obefintliga, och då det väl icke lider 
något tvifvel, att rotemännen äro i tillfälle att med större nog
grannhet än pastorsämbetena följa befolkningens växlingar, har 
Statistiska Centralbyrån ansett sig böra i sina publikationer fr. 
o. m. år 1905 upptaga hufvudstadens folkmängd i enlighet med 
niantalsskrifningens resultat i stället för kyrkoskrifningens. 

Jämförelsen mellan den verkliga folkmängden vid 1900 års 
slut och den beräknade är i tab. A utsträckt till olika kön och 
civilstånd. Det visar sig, att den vid folkräkningen förefunna 
bristen, 12,378 personer, drabbar mankönet enbart, i det att 
inom kvinnkönet förefanns ett öfverskott å 2,660. Inom grup
pen änkor och frånskilda visade sig emellertid en mindre brist. 
På det hela visa slutsummorna för kvinnkönet mycket god öfver
ensstämmelse. För mankönet blir resultatet något sämre. Be
traktas hvar och en af dess civilståndsgrupper för sig, så finner 
man ar 1900, liksom vid den föregående folkräkningen år 1890, 
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en rätt stor brist såväl i fråga om ogifte som änklingar (med 
inräknande af frånskilde); år 1890 förefanns jämväl för gifta 
män brist, ehuru föga betydande, medan denna kategori nu visar 
ett obetydligt öfverskott. Särdeles anmärkningsvärd är den nu 
ännu skarpare än vid 1890 års folkräkning framträdande bristen 
inom änklingarnes grupp. Såsom i berättelsen för nämnda år 
påvisades, finnas vissa omständigheter, som vålla, att enligt det 
använda beräkningssättet änklingarnes antal kommer att blifva 
något för högt tilltaget mot i verkligheten. Dessa omständig
heter äro hufvudsakligen: 

1) Antalet nyblifna änklingar, 106,241, under årtiondet 
1891—1900, är säkerligen något för högt, enär flera tusen gifta 
kvinnor f. n. tillhöra Sveriges folkmängd, hvilkas män utvandrat 
till främmande land eller afförts såsom obefintliga. Vid döds
fall bland dessa kvinnor ökas nämligen änklingarnes antal 
inom folkmängden i själfva verket icke, såsom dock i tabellen 
här nedan antagits. Den differens, som på detta sätt uppstår, 
lärer väl dock knappast för hela årtiondet kunna anslås högre 
än till kanske ett tusental. 

2) Antalet aflidna änklingar är förmodligen upptaget något 
för lågt, enär aflidna män, hvilkas civilstånd är okändt (t. ex. 
de s. k. politiliken i Stockholm), pläga i de statistiska tabel
lerna räknas bland de ogifta. Denna oegentlighet kan dock icke 
gärna omfatta mer än några få hundratal personer. 

3) Anledning finnes att antaga, det en del personer stå 
i församlingsböckerna upptagna såsom ogifta (möjligen ock 
några såsom gifta), hvilka i själfva verket äro frånskilda; 
dock kan ej heller denna felkälla vara af någon större be
tydelse. 

Äfven sammanlagda synas dessa omständigheter knappast 
kunna mer än delvis förklara bristen i änklingarnes antal. 

Såsom förklaring till folkbristen öfver hufvud upptager ta
bellen de under åren 1891—1900 afförda obefintliga. Deras 
antal är dock vida större än bristen, och ett betydande antal obe
fintliga hafva afförts äfven ur de civilståndsgrupper, som visa öfver
skott öfver den beräknade folkmängdssumman. Ytterligare nå
gon faktor måste därför inverka på folkmängdssiffran. Det är 
ju tänkbart och t. o. m. sannolikt, att någon ofullständighet 
förefinnes i fråga om den redovisade immigrationen, men högst 
osannolikt, att hela den omtalade differensen skulle kunna för
klaras på detta sätt. Snarare får man väl antaga, att dub
belräkning af de obefintliga här och hvar egt rum, eller att så
som obefintliga afförda personer, hvilka sedermera begära ut
flyttningsbetyg för flyttning ur landet, upptagas såsom emigranter 
och fråndragas folkmängdssiffran utan att dessförinnan hafva in
räknats bland de inflyttade. 

Beträffande skiljaktigheterna mellan de årliga beräkningarne 
öfver befolkningens fördelning å åldersgrupper samt folkräk
ningens resultat torde få hänvisas till Statistisk Tidskrift, häft. 
139, där jämförelsen framlägges i detalj. Här må blott fram
hållas, att medan i det stora hela beräkningarne och folkräk
ningsresultatet förete ganska god öfverensstämmelse, visade det 
sig, att de högsta åldrarne äfvensom gruppen mellan 10 och 15 
år voro ännu talrikare företrädda, än beräkningen gifvit vid 
handen, åldrarne under 10 år däremot något fåtaligare. 

Tab. A. Öfversikt af folkmängdens förändringar mellan folkräkningarne åren 1890 och 1900. 



Befolkningens fördelning efter ålder. IX 

C) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd den 31 
dec. 1900. 

[Tab. 1—2 samt tab. 4—7]. 

Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd meddelas 
för hvarje församling i tab. 1, med sammandrag länsvis i tab. 
2. Därjämte upplyser tab. 1 om antalet hushåll och om folk
mängdens fördelning å större åldersgrupper samt meddelar till 
jämförelse uppgift å folkmängden år 1890. I tab. 4—7 är ål
dersfördelningen mera detaljeradt utförd, nämligen i tab. 4 i 
ettårs- och femårsgrupper för hela riket, med åtskillnad mellan 
landsbygd och städer; i tab. 5, likaledes i ettårs- och femårs
grupper, för de tre största städerna, i tab. 6, i femårs- och del
vis äfven i ettårsgrupper, för de olika länen, samt i tab. 7, med 
liknande gruppfördelning, för de större städerna. 

Den egendomliga fördelningen med afseende å kön, civilstånd 
och i synnerhet ålder, som varit utmärkande för Sveriges befolk
ning sedan den stora utvandringens inträde, har ofta blifvit 
framhållen i Centralbyråns berättelser och är särskildt i redo
görelsen för 1890 års folkräkning föremål för en utförlig under
sökning. Då förhållandena år 1900 i detta afseende äro väsent
ligen likartade med dem år 1890, kan ämnet här behandlas 
något mera kortfattadt. 

a) Fördelningen efter ålder. Tab. B. utvisar befolkningens 
fördelning efter femåriga åldersgrupper, dels i genomsnitt för 
hela den långa tiderymden 1751—1900, dels för hvart femte år 
under tiden 1835—1900; härvid torde böra anmärkas, att för 
åren 1751—1855 siffrorna äro upptagna i enlighet med de korri
gerade tal, som finnas i Statistisk Tidskrift, häft. 129. I ta
bellens nedre afdelning äro därjämte i hvarje fall talen för pe
rioden 1751—1900 satta = 1,000 och talen för åren 1835—1900 
beräknade i proportion härtill. 

Tab. B. Befolkningens relativa fördelning efter ålder 1). 
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I 1890 års berättelse framhölls den talrikhet, som år 1835 
utmärkte grupperna under 20 år, eller kullarna med födelseåren 
1816—1835, samt huruledes denna öfvertalighet sedan följt de 
ifrågavarande kullarne hela tiden och, ehuru »folkvågen» nu när
made sig lefnadens gräns, ännu torde komma att något årtionde 
framåt uppehålla en mycket hög numerär inom befolkningens 
högsta åldersgrupper. En blick på tab. B. visar, att förutsägelsen 
i fullaste mått slagit in, i det att år 1900 särskildt åldrarna 
öfver 75 år visa en storlek såsom aldrig tillförene. 

Ofverskott förefinnes jämväl inom ett par af de unga ål
dersgrupperna, dock ej inom de allra yngsta. Numera, d. v. s. 
efter den stora utvandringens början, framstår i regeln hvarje 
femårskull, när den för första gången uppträder inom folk
mängden, såsom undertalig, d. v. s. fåtaligare representerad i 
förhållande till hela folkmängden än hvad förhållandet var i 
äldre tider. Orsaken härtill är, att antalet födde relativt min
skats till följd dels af medelåldrarnas decimation genom ut
vandringen, dels af den lägre giftermålsfrekvensen. Den ned
gång i baraadödligheten, som samtidigt egt rum, har ej räckt 
till att hålla de yngsta grupperna fulltaliga. År 1900 visar sig 
gruppen 0—5 år vara t. o. m. ovanligt fåtalig, hvilket natur-
ligen står i samband därmed, att nativiteten under åren 1896 
—1900 varit den lägsta, som dittills förekommit i Sverige. 
Äfven åldern 5—10 år, som vid 1890 års folkräkning visade 
något ofverskott, är nu undertalig; såsom af siffrorna för år 
1895 synes, var kullen i fråga, nämligen de åren 1891—1895 
födde, redan vid sitt första framträdande ganska svag. Åldern 
10—15 år är som vanligt öfvertalig, och samma förhållande eger 
denna gång rum äfven med gruppen 15—20 år; den ifråga
varande kullen har först efter år 1895 kommit in i hvad man 
skulle kunna kalla emigrationsåldern, och femårsperioden 1896 
—1900 kännetecknas af en lindrig utvandring. Från och med 

gruppen 20—25 år råder nu liksom under en lång följd af år 
undertalighet, som räcker t. o. ra. gruppen 50—55 år; sedan 
vidtager ånyo öfverskott, som i åldrarna öfver 75 år når ut
omordentliga proportioner. Särdeles fåtaligt företrädd är gruppen 
30—35 år; i densamma ingå de från början mycket svaga års
kullarna af dem, som föddes åren 1868—1870. 

I korthet kunna de karakteristiska dragen i den svenska 
befolkningens åldersfördelning alltjämt formuleras sålunda: öf
vertalighet af åldringar samt af barn i skolåldern, brist i de 
mest arbetsföra åldrarna — alltså en i ekonomiskt hänseende 
ytterst ogynnsam fördelning. 

Befolkningens sammansättning efter ålder i de olika länen 
företer som vanligt stora skiljaktigheter, hvarom tab. C. lämnar 
upplysning. I allmänhet borde man kunna vänta, att den af 
emigrationen framkallade abnorma åldersfördelningen skall fram
träda skarpast utpräglad i de egentliga utvandringsbygderna. 
Emellertid inverka på grupperingen inom de skilda länen äfven 
andra faktorer, nämligen skiljaktigheterna i nativitet och morta
litet samt den inrikes omflyttningen. Sålunda visar t. ex. ål
dern 10—15 år visserligen ett stort öfverskott i de flesta af de 
län, som pläga hafva stark utvandring, men i Gottlands län en 
utpräglad undertalighet; förklaringen ligger i den synnerligen 
låga nativiteten på Gottland, i följd af hvilken samtliga unga 
åldersgrupper hafva en svag numerär. Ett alldeles motsatt för
hållande eger rum med de nordligaste länen, som utmärka sig 
för ett — efter svenska förhållanden — högt födelsetal och 
lindrig emigration; i dessa län visar åldern 10—15 år en lika 
stor eller ännu större öfvertalighet än i de egentliga utvandrings
länen. Stockholms stad, som i ganska hög grad bidragit till ut
vandringen, har likväl medelåldern rikligt företrädd; de luckor, 
som emigrationen här åstadkommit, hafva mer än fyllts genom 
inflyttningen från inrikes ort; en liknande verkan kan man 

Tab. C. Åldersfördelningen länsvis på 1,000 invånare, år 1900. 
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äfven, ehuru i mindre grad, spåra i åldersfördelningen inom 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Hvilket starkt infly
tande den inrikes omflyttningen kan hafva på åldersfördelningen, 
kan man för öfrigt finna genom en jämförelse mellan de båda 
grannlänen Stockholms och Uppsala län. Ar 1890 var befolk
ningens gruppering efter ålder tämligen likartad i båda länen, 
dock hade, såsom af tab. D. synes, Uppsala län en öfvervikt i 
fråga om åldern 15—50 år, men var däremot något underlägset i 
barnaåldern 0—15 år. Under årtiondet 1891—1900 hafva de 
bägge länen haft i det närmaste lika såväl födelsetal som döds
tal; utvandringen har varit relativt obetydlig, något större i 
Stockholms län än i det andra. Däremot hafva förhållandena 
utvecklat sig mycket olika med afseende å den inrikes omflytt
ningen. Uppsala län har genom densamma lidit en relativt 
större folkmängdsförlust än något annat län med undantag af 
Skaraborgs; men Stockholms län har denna omflyttning tillfört 
ett betydande öfverskott. Enligt hvad man kan antaga, har 
inflyttningen öfvervägande bestått af personer i de arbetsföraste 
åldrarne och därnäst af barn, till minsta delen däremot af åld
ringar. Följden visar sig i en rätt olika åldersgruppering i de 
båda länen år 1900. Åldern 0—15 år visar en starkare öfver
talighet i Stockholms län gentemot Uppsala län än förut; inom 
åldern 15—50 år har Uppsala läns öfvervikt förbytts i under
lägsenhet (som egentligen gör sig gällande endast i grupperna 
25—45 år); däremot är åldern öfver 50 år, hvilken år 1890 
upptog nästan samma andel af befolkningen i båda länen, nu 
vida starkare företrädd i Uppsala län. 

Äfven Norrbottens län visar i sin åldersgruppering tydlig 
inverkan af den inrikes omflyttningen. Åldern 50 år och där-
öfver, som ökat i relativ styrka i de flesta län under tiden 
1891—1900, har här gått ned från 148·9 till 135·4 på 1,000 
invånare. Den motsvarande ökningen fördelar sig på såväl 

mannaåldern som barnaåldern, men är mest utpräglad inom 
grupperna mellan 20 och 30 år. 

Tabell D. möjliggör äfven en jämförelse med åldersfördel
ningen länsvis i äldre tider, nämligen med genomsnittstalen för 
tiden 1806—1855, beräknade på sätt som närmare angifves i 
Befolkningsstatistik för år 1890, Tredje afdelningen, sid. XVII. 
Dessa genomsnittstal kunna anses representera de normala för
hållandena före utvandringens inträdande. I jämförelse med 
dessa tal utvisa siffrorna för år 1900 mycket stora förskjut
ningar mellan åldersgrupperna. Minst gäller dock detta i fråga 
om åldern 0—15 år, såväl för riket i dess helhet som för de 
olika länen. Förskjutningen har egt rum till åldern öfver 50 
år, och hufvudsakligen på bekostnad af gruppen 15—50 år. 
Denna grupp plägar i alla länder i vanliga fall upptaga vid 
pass hälften af befolkningen. Medelsiffran för Sverige för åren 
1806—1855 uppgår till 501 ‰; afvikelserna för de särskilda 
länen äro, bortsedt från Stockholms stad, icke särdeles stora. 
Lägst stod detta ålderstal i Västerbottens län med 471 ‰ och 
högst i Stockholms län med 518 ‰. Vid seklets slut hade 
talet för hela riket sjunkit till 471 ‰ och i intet län (undan
tagandes Stockholms stad) nådde den ifrågavarande åldersgrup
pen upp till att omfatta hälften af befolkningen. Jämförelsevis 
störst var den i Malmöhus län, med 492 ‰. lägst i Kronobergs 
med 437 ‰. Såväl i sistnämnda län som i riket öfver hufvud 
utvisar emellertid relationssiffran någon höjning sedan år 1890, 
i båda fallen beroende därpå, att barnantalet minskats. 

Åldersgruppen 50 år och däröfver omfattade åren 1806— 
1855 ungefär en sjättedel af befolkningen, eller noggrannare ut
tryckt 165 ·‰, med tämligen små afvikelser från rikssiffran i 
de flesta län; endast Jämtlands län nådde något öfver 200 ‰. 
År 1900 däremot är talet för hela riket 205 ‰. I Gäfleborgs. 
Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län har visserligen 

Tab. D. Åldersfördelningen länsvis, i större åldersgrupper på 1,000 invånare, åren 1806—1855 samt 1890 och 1900. 
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talet minskats något, men eljes öfver allt ökats, och i de flesta 
län är ökningen mycket betydande. Variationerna mellan de 
olika länen äro stora: i Norrbotten 135 ‰, på Gottland 270 
‰! I sistnämnda län finnas nu flera personer öfver 50 år än 
under 15 år, medan det normala förhållandet är hälften i den 
förra åldern mot i den senare. 

Åldersfördelningen i städerna afviker rätt betydligt från den 
på landsbygden. Skiljaktigheterna äro för hvarje län framlagda 
i tabell D., medan tabell E. låter oss följa förhållandenas ut
veckling i tiden genom att sammanställa den relativa ålders
fördelningen å ena sidan i medeltal för åren 1806—1855, å 
andra sidan för 1880, 1890 och 1900, med åtskillnad mellan 
landsbygden och städerna samt mellan Stockholm och öfriga 
städer. (Huru ofvannämnda medeltal beräknats, upplyses i 
Berättelsen för år 1890, Tredje afdelningen, sid. XVIII). 

Hvad först angår landsbygden, framgår utvecklingen af dess 
åldersfördelning, i stora drag, af följande öfversikt. I ‰ af 
hela folkmängden upptogo resp. åldersgrupperna 0—15, 15—50 
och öfver 50 år: 

domsålderns relativa styrka har blifvit jämförelsevis föga för
ändrad, om man betraktar förhållandena å landsbygden i genom
snitt. Inom enstaka län och isynnerhet i Gottlands har minsk
ningen varit stor. 

Hvad åter städerna beträffar, hafva motsvarande ålderstal 
för deras befolkning varit följande: 

Under det sistförflutna århundradets förra del var den 
svenska landsbygdens befolkning alltså tämligen normalt fördelad 
på de stora åldersgrupperna, och särskildt gruppen 15—50 år 
höll sig ganska nära normaltalet 500 ‰. Härutinnan har nu, 
såsom redan visats, utvandringen åstadkommit en betydande 
förändring. Gruppen 15—50 år har sjunkit ända till 450 ‰, 
men gruppen öfver 50 år stigit från 167 ‰ till 213. Barn-

I städerna förefanns således, i motsats till förhållandet å 
landsbygden, redan i förra hälften af 1800-talet en abnorm ål
dersfördelning, som i stället i våra dagar närmat sig det nor
mala förhållandet, om än förskjutningen försiggått något ojämnt. 
Åldern öfver 50 år visar en tämligen regelbunden ökning. Barna
åldern har än ökats, än åter minskats, och medelåldern (15 — 
50 år) samtidigt undergått förändringar i motsatta riktningar. 
För närvarande upptager denna ålder något större andel af be
folkningen än år 1890, men afgjordt mindre än under det för
flutna århundradets förra hälft. Detta förhållande kan svår
ligen vara att tillskrifva någon minskning i inflyttningen till 

Tab. E. Åldersfördelningen å landsbygden och i städerna på 1,000 invånare, åren 1806—1855 samt 1880, 1890 och 1900. 



Befolkningens fördelning efter ålder. XIII 

städerna, ty denna inflyttning har i senare tid varit lika liflig 
som någonsin, att döma af uppgifterna om befolkningens för
delning efter födelseort. Däremot har emigrationen bortfört äf
ven från städerna en mängd folk i medelåldern. Dessutom har 
den under de senare årtiondena stegrade äktenskapsfrekvensen i 
städerna åstadkommit en ökning af de föddes antal och därmed 
äfven af åldersgruppen 0—15 år; men då på allra sista tiden 
den äktenskapliga fruktsamheten äfvensom nativiteten i allmänhet 
blifvit mindre, har äfven åldersgruppen 0—15 år gått tillbaka i 
relativ styrka. I Stockholm förete talen för barnaålderns 
storlek vid de senaste folkräkningarna ganska skarpa sväng
ningar fram och åter. 

Granskar man en stadsbefolknings åldersfördelning i detalj, 
företer densamma den oregelbundenheten, att de särskilda fem-
årsgruppernas annars sedvanliga successiva aftagande från ålder 
till ålder här undergår ett afbrott i åldern omkring 20 år, så 
att några af de närmast följande femårsgrupperna förete en 
högre numerär än de yngre grupperna. Denna öfvertalighet är 
naturligtvis framkallad af inflyttningar från landsbygden. Öfver 
hufvud hafva städerna en relativt talrikare befolkning än lands
bygden i åldrarna 20—50 år, men en fåtaligare i åldrarna un
der 15 och öfver 50 år; gruppen 15—20 år, som bildar öfver
gången mellan barna- och mannaåldern, är för närvarande 
ungefär lika starkt företrädd i stad som på landsbygd. 

Tab. F. lämnar en öfversikt öfver åldersfördelningen år 
1900 i hvar och en af de städer (utom Stockholm), hvilka efter 
svenska förhållanden pläga räknas som större, eller som hafva minst 
10,000 invånare. Flera af dessa städer förete ganska utpräglade 
egendomligheter uti ifrågavarande hänseende. Från den regeln, att 
den yngsta åldersgruppen, 0—5 år, är svagt företrädd i jäm
förelse med förhållandena å landsbygden, göra några städer 
undantag: så t. ex. Borås, där den lifliga inflyttningen af folk i 

den yngre medelåldern framkallat en efter svenska förhållanden 
mycket hög nativitet; vidare Landskrona, Örebro, Gäfle och 
Söderhamn. I sistnämnda stad visar åldersfördelningen öfver 
hufvud ganska få af de drag. som pläga utmärka städerna, men 
öfverensstämmer tämligen med motsvarande fördelning å Gäfle-
borgs läns landsbygd. Den förut omtalade utsvällningen af be
folkningens numerär i ungdomsåldern begynner i några städer 
först med gruppen 20—25 år, i andra med gruppen 15—20 år; 
särdeles utpräglad är öfvertaligheten i sistnämnda ålder i Karls
krona och Kristianstad, i hvilka städer den säkert är att till 
stor del skrifva på den där förlagda militärens räkning. I 
Halmstad, Kalmar och Söderhamn är öfvertaligheten knappast 
märkbar. — Åldern öfver 50 år är i Uppsala, Kalmar och Lin
köping starkare företrädd än å landsbygden; Lund, som kommer 
närmast de tre nämnda städerna, når icke fullt upp till lands
bygdens genomsnittssiffra. I fråga om antalet af egentliga ål
dringar kan ingen större stad täfla med landsbygden, men Lund 
kommer dock landsbygdsförhållandena tämligen nära. 

Sveriges äldsta invånare vid 1900 års folkräkning voro trenne kvinnor, 
hvilka då fyllt 102 år, nämligen: 

Soldatiinkan Ingrid Mårtensdotter Klar, född den 5 mars 1798 i Mjöbäck 
Alfsb. 1.; vid folkräkningen kyrkoskrifven i Öreryd, Jönk. 1.; afled sedermera den 
13 nov. 1902. 

Änkefru Charlotta Schotte, f. af Gillner, född den 31 juli 1798 i Härlunda 
Skar. 1.; vid folkräkningen kyrkoskrifven i Sköfde stadsförsamling; afied den 2 
dec. 1901. 

Hemmansegareänkan Anna Olsdotter Jansson, född den 8 okt. 1798 i Tyngsjö 
kapellförs., Kopp. 1.: vid folkräkningen kyrkoskrifven darsammastädes; afled den 8 
maj 1902. 

Sveriges äldste manlige invånare var f. d. bonden, förmånstagaren Sjul 
Svensson, född den 13 dec. 1799 i Öfver-Hogdal, Jämtl. län, där han ock vid 
1900 års folkräkning var kyrkoskrifven: han afied den 24 sept. 1902. 

Tab. F . Åldersfördelningen i hvar och en af städerna med öfver 10,000 invånare (utom Stockholm), år 1900. 
(Ordnade efter folkmängden. Ang. Stockholm se tab. E). 
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I likhet med förhållandet i 1890 års folkräkningsberättelse 
upptaga tabellerna icke några personer såsom tillhörande okänd 
ålder. Det högst ringa antalet dylika har nämligen här ansetts 
lämpligen kunna hänföras till det åldersår, som i hvarje sär
skildt fall synts sannolikast. 

b) Fördelning efter kön. Folkmängden af man- och kvinn-
kön samt proportionen mellan könen har utgjort vid nedanstå
ende tidpunkter: 

Till år 1865, eller före den stora utvandringens begynnelse, 
minskades alltså kvinnkönets relativa öfvertalighet oafbrutet, om 
än långsamt. Under åren 1866—70 inträffade däremot en myc
ket stark ökning af öfvertaligheten på grund af utvandringen 
samt afskrifningen af de obefintlige vid 1870 års folkräkning. 
Sedan följde en tid, då proportionen närmast kan betecknas som 
stillastående; men från år 1893 och till seklets slut befann den 
sig åter i sjunkande. Förhållandet sammanhänger på det när
maste med de förändringar, som samtidigt inträffade i afseende 
på emigrationen; och meddelas därföre här för hvarje år af 
decenniet 1891—1900 kvinnkönets öfvertal, d. v. s. antalet 
kvinnor mot 1,000 män, samt utvandringstalet: 

Till och med år 1893 var utvandringen stark och under 
tiden blef förhållandet, mellan könens numerär nästan oför
ändradt, men med 1894 började en rad jämförelsevis emigra-
tionsfria år, som kan anses hafva räckt t. o. m. 1899 eller möj
ligen t. o. m. 1900, ehuruväl utvandringen redan detta sist
nämnda år började stiga afsevärdt, en stigning, som sedermera 
fortsatte flera år. Under denna tid befann sig kvinnkönets 
öfvertalighet i ständigt sjunkande och år 1900 var relationstalet 
1,049, det lägsta som förekommit sedan den svenska befolknings
statistikens begynnelse. Till detta resultat bidrog icke endast 
utvandringens omfattning, utan jämväl dess sammansättning. 
Under årtiondet 1881—1890 funnos bland emigranterna 818 
kvinnor mot 1,000 män. Huru förhållandena gestaltat sig i 
detta afseende under 1890-talet, visar följande öfversikt: 

Under en följd af sex år upprepades sålunda det förut 
exempellösa förhållandet, att bland utvandrarne kvinnornas an
tal var större än männens. Under år 1900 inträdde visser
ligen en återgång till äldre förhållanden, men mankönets öfver-
vikt bland emigranterna var ännu så pass obetydlig, att den 
mer än uppvägdes af den sedvanliga öfvertaligheten för männen 
bland immigranterna; till följd häraf var äfven under år 1900 
den genom folkbytet med främmande länder förorsakade netto
förlusten större af kvinnor än af män. 

Förskjutningen af proportionen mellan könen gör sig natur-
ligen olika starkt gällande inom olika åldersgrupper. Härvid 
bör ihågkommas, att utvandringen ej är den enda faktor, som 
inverkar på nyssnämnda proportion. Man har att taga i 
beräkning dels mankönets öfvertalighet bland de lefvande födda, 
dels den större dödligheten bland männen; dessa båda faktorer 
hafva i senare tider förändrats rätt mycket. Hvad angår de 
lefvande födde, utgjorde bland dem proportionen åren 1816— 
1850 i genomsnitt 1,046 mankön mot 1,000 kvinnkön, men steg 
sedan, så att den under 1850-talet utgjorde 1,049, under 1860-
talet 1,050, och under såväl tioårsperioden 1871—1880 som den 
därpå följande 1881—1890 uppgick den till 1,053 och under 
decenniet 1891—1900 till 1,057. Hela antalet under sistnämnda 
decennium lefvande födda mankön har utgjort 687,994 mot 
650,732 kvinnkön, och öfverskottet sålunda varit ej mindre än 
37,262. Enligt proportionen för åren 1816—1850 skulle det 
hafva utgjort endast omkring 30,100. 

Ännu mera betydande är dock förändringen till mankönets 
förmån beträffande dödssiffrorna. Per år och 1,000 invånare af 
hvartdera könet har nämligen de aflidnas antal utgjort: 

Ifall, med bibehållande af kvinnkönets relativa dödssiffra 
för åren 1891—1900, mankönets öfverdödiighet varit densamma 
som under tiden 1816—1850, så skulle under det sistförflutna 
årtiondet ungefär 23,500 män aflidit utöfver det verkligen före
funna antalet och kvinnkönets öfvertalighet inom folkmängden 
alltså ytterligare ökats med sagda antal. Antager man, att pro
portionen mellan könen såväl bland de födda som bland de 
döda varit densamma under åren 1891—1900 som under åren 
1816—1850, så skulle kvinnkönets öfvertalighet mellan folk-
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räkningarna åren 1890 och 1900 ökats med ungefär 3,000, me
dan den i verkligheten minskades med omkring 27,000. Ifall 
man åter förutsätter, att antalet födda och döda af hvartdera 
könet varit detsamma som i verkligheten, men att ingen ut-
eller invandring ägt rum, skulle kvinnkönets öfvertalighet hafva 
minskats med ytterligare ett tiotusental utöfver hvad som verk
ligen skett och antalet kvinnor mot 1,000 män år 1900 hade då 
kommit att utgöra 1,044, i stället för som ofvan nämnts, 1,049. 
Dessa heräkningar hafva naturligtvis icke i och för sig något 
egentligt värde, men antyda dock i hvilken grad olika fak
torer inverka på proportionen mellan könen hos Sveriges be
folkning. 

1 tab. G. är berörda proportion utförd inom olika ålders
klasser, såväl för år 1900 och de båda närmast föregående folk
räkningsåren som för år 18G0, eller tiden kort före den stora 
utvandringens början. Efter hvad som förut är nämndt om 
proportionen mellan könen bland de födda bör det ej vara öf-
verraskande att finna, hur inom den yngsta femårsgruppen an
talet flickor mot 1,000 gossar befunnit sig i ständigt sjunkande. 
Under det sista årtiondet är minskningen — från 975 till 966 
— rätt betydande. I de närmast följande åldersklasserna, 5— 
10 och 10—15 år, återfinnes jämväl kvinnkönets relativa till
bakagång; dock är den, hvad tiden mellan 1890 och 1900 be
träffar, lindrig och gäller endast landsbygden. Något mera ut
präglad är den i gruppen 15—20 år. Inom de kullar, som höra 
dit, eller de åren 1881—1885 födda, har kvinnkönets numerär 
från början varit svag, och vidare har under de år, då de ifrå
gavarande kullarna hunno fram till den egentliga emigrations
åldern, utvandringen varit, såsom redan nämnts, jämförelsevis 
lindrig samt omfattat flera kvinnor än män. I ännu högre grad 
hafva dessa emigrationens egendomligheter inverkat på gruppen 
20—25 år. Här har kvinnornas öfvertalighet, som förut regel
bundet återfunnits vid folkräkning efter folkräkning, förbytts 
i underlägsenhet, hvad hela riket beträffar. I städerna finnes 
fortfarande, ehuru förminskadt, öfverskott af kvinnor i denna 

ålder. Inom gruppen 25—30 år gäller likaledes att kvinnorna 
äro flera i städerna, männen däremot å landsbygden; de sist
nämndes öfverlägsenhet här är emellertid så obetydlig, att för 
riket i dess helhet kvinnkönet är något öfvertaligt, ehuru ej i 
på långt när lika grad som år 1890. Likaledes har öfver-
skottet af kvinnor inom gruppen 30—35 år, där öfvertaligheten 
återfinnes både i städerna och på landsbygden, blifvit märkbart 
mindre. Däremot har kvinnkönets öfvervikt ökats något litet 
dels i grupperna mellan 35 och 45 år och dels i grupperna 
mellan 55 och 65 år. Inom de allra högsta åldrarne har öfver
taligheten minskats betydligt, hvilket hänger tillsammans med 
det förhållandet, att dödstalen för dessa åldrar minskats i högre 
grad för männen än för kvinnorna, hvarjämte några kullar, 
där kvinnornas öfvervikt var utomordentligt stor, nu hunnit till 
största delen dö bort. 

Inom alla åldersgrupper utan undantag är kvinnkönet star
kare företrädt i städerna än å landsbygden. Orsaken härtill 
är dels, att skillnaden mellan männens och kvinnornas dödlighet 
är afgjordt mera utpräglad i städerna, dels den starka inflytt
ningen af kvinnor till städerna. Inom barnaåldern, där dessa 
faktorer ej hunnit göra sig gällande, är skillnaden mellan stad 
och land i detta hänseende obetydlig, men den växer nästan 
regelbundet med hvarje åldersklass och antager i de högsta åld
rarne stora proportioner. Under årtiondet 1891—1900 har 
minskningen af kvinnornas öfvertalighet varit något större å 
landsbygden än i städerna, hvarföre olikheten mellan stad och 
land framstår ännu skarpare vid sekelslutet än år 1890. En
dast inom de högsta åldrarne har ett slags utjämning egt rum. 

Stockholm företer med hänsyn till befolkningens fördelning 
efter kön flera afvikelser från städernas normaltyp. I allmän
het är kvinnornas öfvertalighet något starkare utpräglad i huf
vudstaden, men åldern 15—30 år gör undantag härifrån, och inom 
åldersklassen 20—25 år voro i Stockholm vid 1900 års folk
räkning männen t. o. m. i majoritet. Förhållandet är hufvud
sakligen att skrifva på garnisonens räkning. 

Tab. G. Antalet kvinnor mot 1,000 män inom olika åldersklasser, åren 1860, 1880, 1890 och 1900. 
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Fördelningen efter kön länsvis redovisas för befolkningen i 
dess helhet i tab. H, med återblick jämväl på förhållandena 
vid tidigare folkräkningar, och för befolkningen inom olika 
åldrar år 1900 i tab. I. 

År 1860 voro kvinnorna öfvertaliga i alla rikets län, men 
redan år 1870 rådde öfverskott af män i Jämtlands län, och år 
1880 hade mankönet därjämte öfvervikt — visserligen mycket 
liten — i Norrbottens län. I dessa två län förefanns öfvertalighet 
af män jämväl vid 1890 års folkräkning. Från och med år 
1896 har samma förhållande egt rum med Västerbottens län, 
och år 1900 för första gången med Västernorrlands; emellertid 
var öfverlägsenheten i mankönets numerär därstädes endast 
obetydlig och förbyttes redan följande år i underlägsenhet. Af-
ses endast landsbygden, var mankönet år 1900 öfvertaligt äfven 
i det sydligaste af de norrländska länen, eller Gäfleborgs. Inom 
samtliga de fem norrländska länen var den manliga befolkningen 
talrikare än den kvinnliga på landsbygden, och uppgick summan 
af mankön för dessa landsbygder till 386,561 mot endast 376,905 
kvinnkön. Äfven inom Norrland såsom helhet (d. v. s. både 
landsbygd och städer) var mankönet öfvertaligt; hela folk
mängden inom denna landsdel uppgick nämligen till 432,665 
män och 427,589 kvinnor, motsvarande en proportion af 988 
kvinnor mot 1,000 män. För jämförelse kan nämnas, att i de 
landsdelar, som af ålder sammanfattats under benämningarna 
Svealand och Götaland, var proportionen 1,065, resp. 1,061 
kvinnor mot 1,000 män. Bland Norrlands 71 tingslag är det 
ej färre än 53, där männen bilda flertalet. 

Öfverskott af män förekommer vidare i 8 af Kopparbergs 
läns 19 tingslag, i 6 af Västmanlands läns 13 härad, i 9 af 
Göteborgs och Bohus läns 20 härad, vidare sporadiskt i enstaka 
härad inom alla län utom Gottlands, Hallands och Skaraborgs 
samt i enstaka socknar äfven inom dessa tre län. I städerna 
är öfvertalighet af män mycket sällsynt: vid 1900 års folkräk
ning konstaterades sådan öfvertalighet i Karlskrona, Östersund, 
Vaxholm — i dessa tre städer beroende på militärens närvaro 
— och dessutom, fastän i obetydlig grad, i Torshälla. 

Frånsedt Stockholms stad, är Gottland det län, som företer 
den största öfvertaligheten (1,096) af kvinnor, ett förhållande, 
som äfven iakttogs åren 1880 och 1890. Därnäst kominer 
Uppsala län (1,088); såsom af tab. H synes, beror sistnämnda 
läns ställning egentligen på städerna, hvilka, särskildt Uppsala, 
hafva ett mycket stort öfverskott af kvinnor; å länets lands
bygd är kvinnkönets öfvertalighet något, men icke mycket större 
än å rikets landsbygd öfver hufvud. I det tredje länet, Göte
borgs och Bohus (1,086) är kvinnkönets öfvertalighet beroende 
därpå, att stadsbefolkningen, med sitt större öfverskott af kvin
nor, utgör en så stor andel af länets folkmängd. Såsom här 
ofvan framhållits, förekommer öfvertalighet af män i åtskilliga 
trakter af länet. Sagda län är det enda, i hvilket kvinnornas 
öfvertal ökats under årtiondet 1891—1900. Å länets landsbygd 
har öfvertaligheten minskats något, för länets städer blir siffran 
alldeles densamma (1,177) år 1900 som år 1890, men stadsbe
folkningens andel i länets hela folktal har blifvit mycket större, 
och denna omständighet gör, att siffran för hela länet kommer 
att ligga stadssiffran närmare, än hvad den gjorde år 1890. 
Inom hvart och ett af rikets län har å landsbygden kvinnornas 
antal i förhållande till männens blifvit mindre. Hvad stadsbe
folkningen angår, har den kvinnliga öfvertaligheten ökats inom 6 

län, nämligen Uppsala län, Kronobergs (d. v. s. Växjö stad), 
Kristianstads, Malmöhus, Västernorrlands och Västerbottens. 
Inom Jämtlands läns enda stad, Östersund, har däremot kvin
nornas öfvervikt förbytts i undertalighet, till följd af att militär 
förlagts dit. 

Jämföras åter förhållandena år 1900 med motsvarande år 
1860, visar det sig, att kvinnornas öfvertalighet ökats i Stock
holms stad (på 1860-talet, sedan har öfvervikten minskats 
undan för undan), vidare å Gottland samt i alla län i syd
västra Sverige från och med Kristianstads till och med Värm
lands, hvilka län ju hört till de viktigaste utvandringsbygderna. 
Minskats har däremot kvinnornas relativa antal i Norrland, 
Dalarne, Mälare- och Hjälmaretrakterna äfvensom i Jönköpings, 
Kronobergs och Blekinge län; i sistnämnda trenne län kommer 
minskningen hufvudsakligen eller uteslutande på årtiondet 1891 
—1900. I Östergötlands och Kalmar län är proportionen nu 
nästan densamma som år 1860, men har kvinnornas öfverta
lighet under mellantiden varit större. 

För rikets landsbygd i det hela svarade vid sekelskiftet 
mot hvarje tusental män 1,018 kvinnor, mot 1,038 åren 1890 
och 1880 samt 1,047 år 1860. I städerna utgjorde år 1860 det 
motsvarande talet 1,163; år 1880 hade det stigit till 1,203, 
men år 1890 åter sjunkit till 1,191 och år 1900 till 1,174. 

Hvad beträffar förhållandet inom olika åldrar länsvis, fram
går det af tab. I, att proportionen varierar ganska mycket i de 
olika länen, dock äro växlingarna på det hela något mindre år 
1900 än vid närmast föregående folkräkning. Efter 25 års 
ålder är öfvertalighet för mankönet sällsynt, utom i de norr
ländska länen. Talen för Blekinge i åldrarne 15—30 år äro 
förmodligen framkallade af den talrika sjöförsvarspersonalen. 

Ett särskildt intresse tilldrager sig proportionen mellan 
könen bland de icke gifta i den egentliga äktenskapsåldern. 

Tab. H. Antalet kvinnor mot 1,000 män, länsvis, 
åren 1860—1900. 
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Hvad de ogifta beträffar, har man i sådant ändamål brukat 
jämföra män i åldern 20—50 år med kvinnor i åldern 17—45 
år. Proportionen år 1900 blifver då 528,697 ogifta kvinnor mot 
427,801 ogifte män, eller 1,236 kvinnor mot 1,000 män. Otvif
velaktigt får detta kvinnornas öfvertal anses vara ganska högt; 
dock har i vårt land motsvarande relationstal varit ännu högre, 
t. ex. år 1890, då det uppgick till 1,318. De jämförelsevis 
emigrationsfria åren 1894—1900 hafva åstadkommit en utjäm
ning härutinnan. 

Vid en sammanställning af antalet till äktenskap lediga, 
men fordom gifta personer af hvartdera könet kan, med hänsyn 
till de rätt talrika omgiftena i något mera framskriden lefnads-
ålder, grupperingen för män lämpligen utsträckas till åldern 20 
—65 år och för kvinnor till åldern 17—55 år; och utfaller en 
dylik jämförelse för år 1900 så, att mot 40,659 änklingar och 
frånskilde funnos 49,107 änkor och frånskilda kvinnor, eller 
1,208 kvinnor mot 1,000 män. 

Fasthåller man åter vid den förut omtalade begränsningen 
till 20—50 år för män och 17—45 år (fruktsamhetsåldern) för 
kvinnor, blifver hela antalet äkteuskapslediga: 

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

Det ringa antalet personer i okänd ålder vid folkräkningarna 
1860 och 1870 är här utproportioneradt (jämlikt Bih. till 1876 
års Befolkningsstatistik, sid. 8—11), men för år 1880 tillagdt 
ensamt de vuxne. — Folkmängden i dess helhet af hvartdera 
könet återfinnes å sid. XIV. 

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

Tab. I . Antalet kvinnor mot 1,000 män inom nedanstående åldrar, länsvis, år 1900. 
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Ofvanstående öfversikter utvisa, att vid pass en tredjedel 
af rikets inbyggare utgöres af gifta personer, medan återstående 
två tredjedelar omfatta till största delen ogifta — inräknadt 
minderåriga — personer, till mindre del de i änkestånd eller 
såsom frånskilda lefvande. Bland de ogifta utgöras mer än 
hälften af barn under 15 år, hvilka i våra dagar äro till an
talet ungefär jämnstarka med de gifta personerna; i äldre tider 
(på 1700-talet) voro, förmodligen till följd af den större barna
dödligheten, barnen under 15 år afgjordt färre än de gifta. För
ändringarna i dessa gruppers inbördes storlek äro jämförelsevis 
obetydliga, om man bortser från den lilla gruppen frånskilde. 
Dessas antal har nämligen vuxit starkt, på grund af att skils
mässorna blifvit talrikare. Medan t. ex. under 1860-talet på 1 
million af medelfolkmängden årligen kommo 32 genom skiljo-
bref upplösta äktenskap, steg motsvarande antal för åren 1891— 
1900 i medeltal till 69. Den stegrade frekvensen af omgifte hos 
frånskilde har icke på långt när kunnat uppväga den ökning i 
de frånskildes antal, som det större antalet skilsmässor medfört. 
Under åren 1891—1900 är ökningen, om man får döma efter 
de officiella siffrorna, både absolut och relativt den största, som 
förekommit under något årtionde. Såsom i det föregående om
nämnts, kan emellertid det uppgifna antalet frånskilda ieke be
traktas som alldeles fullständigt; och det kan med säkerhet an
tagas, att, på grund af den nya kyrkoskrifningsförordningen upp
gifterna år 1900 äro i detta hänseende noggrannare än för ti
digare folkräkningsår, hvadan ökningen af de frånskildes antal 
blifver skenbart större än i verkligheten. 

Gruppen änklingar och änkor är nästan lika stor år 1900 
som år 1890, i förhållande till hela folkmängden. De minder
åriges antal har gått ned något, såsom redan är anmärkt på 
tal om befolkningens åldersfördelning. Likaledes har gruppen 
gifte minskats, ehuru ej i någon betydande mån. Den ökning, 
som motsvaras af minskningen i nyssnämnda bägge gruppers re
lativa styrka, har kommit företrädesvis de vuxna ogifte till godo. 
Storleken af denna kategori beror i första hand på talrikheten 
af de kullar, som efter hand rycka upp från barnaåren till de 
vuxnas grupp; och de kullar, hvilka vid 1900 års folkräkning 
för första gången uppträda bland de vuxna, hafva, såsom i det 
föregående (tab. B) är visadt, haft åtminstone den storlek, man 
i senare tid vant sig att betrakta som den normala. 

Vidare röner gruppen vuxna ogifte, mer än någon annan 
grupp, inflytande af utvandringen. Då åtminstone senare delen 
af årtiondet 1891—1900 hört till de mera emigrationsfria perio
derna, har de ogiftes antal haft lättare att tillväxa. Slutligen 
bestämmes gruppens styrka naturligen i hög grad äfven af den 
relativa äktenskapsfrekvensen. För bedömande af denna senare 
lämna emellertid nu anförda tal icke någon säker ledning, 
utan kräfves härför ett uppmärksammande af förhållandena inom 
hvarje ålder för sig. 

2) Civilståndsfördelningen inom olika åldrar. An
talet gifte och ogifte inom en viss ålder kan antingen jämföras 
med folkmängden i dess helhet, af alla åldrar tillsammantagna, 
eller ock med folkmängden endast inom den förhandenvarande 
åldersgruppen. I förra fallet ses förhållandet från synpunkten 
af befolkningens sammansättning i det hela, hvilken i många 
afseenden är af icke ringa betydelse att lära känna; i senare 
fallet åter vinnes en direkt föreställning om äktenskapens rela
tiva frekvens. 

Afses då till en början förstnämnda förhållande, eller be
folkningens sammansättning i dess helhet, meddelas i tab. K an
talet gifte och icke gifte inom olika åldrar pr million inv. af 

Tab. K. Befolkningens fördelning efter ålder och civilstånd, på 1 million inv., åren 1870, 1890 och 1900. 
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folkmängden åren 1870, 1890 och 1900. Med sammanförande efter 
något större åldersgrupper, utgjorde först antalet vuxna ogifte 
inom olika åldrar, på 1 million af hela folkmängden: 

I ögonen fallande är här den starka ökningen af de ogiftas 
antal inom de högre åldrarna, där på endast trettio år talen så
väl för ogifte män som ogifta kvinnor mer än fördubblats — i 
bägge fallen oafsedt den tillväxt, som betingas af folkökningen 
i det hela. Antalet ogifta personer under 30 år, hvilket antal 
minskats under tiden mellan 1880 och 1890, har åter höjt sig 
och är, hvad männen beträffar, högre nu än år 1870. 

Antalet gifte, beräknadt på 1 million inv. af hela folk
mängden, fördelade sig efter samma åldersgrupper på följande 
sätt: 

De giftes antal har sålunda under sista årtiondet minskats; 
tillbakagången faller på den egentliga medelåldern, mellan 30 
och 65 år, medan de högre åldrarna förete en icke så obetydlig 
ökning. Äfven antalet gifte män under 30 år har under tiden 
mellan 1890 och 1900 ökats, bortsedt från den obetydliga grup
pen gifte män under 20 år. 

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

Äfven beträffande änklingarne och änkorna har således den 
högsta åldersgruppen en rätt betydlig ökning att uppvisa, hvare
mot åldrarna under 65 år genomgående minskats, sä när som på 
att antalet änklingar i åldern 30—45 år är nagot högre år 1900 
än år 1890. 

Tab. L. Ogifte och gifte inom olika åldrar, på 1 million inv., å landsbygden och i städerna, år 1900. 
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Förhållandena i nu berörda afseenden afvika rätt betydligt 
i städerna, jämförda med landsbygden. Befolkningens fördelning 
efter ålder och civilstånd på 1 million inv. år 1900 å lands
bygden och städerna ådagalägges i tab L. 

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

Beträffande männen i åldrarna 15—20 samt öfver 65 år 
företer landsbygden något högre siffror än städerna, men i öfrigt 
framträder här tydligt städernas och i synnerhet Stockholms 
utomordentligt talrika befolkning af ogifte. Särskildt gäller detta 
om kvinnkönet. I förhållande till hela folkmängden har Stock
holm mer än dubbelt så många ogifta kvinnor som landsbygden 
af alla åldersgrupperna öfver 30 år och nästan dubbelt så många 

Tab . M. Civilstånds fördelningen på 10,000 inv. af hvartdera 
könet, länsvis, år 1900. 

af gruppen 20—30 år. Öfriga städer visa något lägre siffror 
än Stockholm — utom för gruppen 15—20 år — men mycket 
högre än landsbygden. 

För jämförelse med motsvarande tabeller i redogörelserna 
för föregående folkräkningar meddelas i tab. M en öfversikt af 
civilståndsfördelningen inom hvarje län med hänsyn till folk
mängden i dess helhet af hvartdera könet. Då ingen åtskillnad 
där göres mellan olika åldrar, är det gifvet, att befolkningens 
olika åldersfördelning i olika län skall inverka äfven på fördel
ningen efter civilstånd; så t. ex. förorsakar det ringa barnan
talet på Gottland, att de ogiftes andel af befolkningen där blir 
låg, hvaremot ön har att uppvisa höga siffror för de gifte och i 
synnerhet för änkorna. Den olika frekvensen af frånskilde å 
landsbygden, i landsortsstäderna och i hufvudstaden faller lätt 
i ögonen. 

En tydligare föreställning om äktenskapsfrekvensen erhålles 
genom att sammanställa procenten af gifte och icke gifte af en 
viss ålder. I tab. N meddelas för detta ändamål en öfversikt 
af befolkningens procentiska fördelning inom hvarje åldersgrupp 
mellan de olika civilståndskategorierna, såväl år 1900 som åren 
1880 och 1890. Man finner däraf bl. a., att under sista tiden 
procenten af de ogifte männen nästan genomgående varit stadd 
i tillväxt. Är 1890 bildade gruppen 20—25 år ett undantag, 
tydligen beroende på emigrationen, som i främsta rummet bort
för ogifta personer i denna ålder; men år 1900 hade procenten 
af ogifte män äfven i denna åldersgrupp stigit något; helt säkert 
kan man här finna en verkan af den omständigheten, att emi
grationen under årtiondet 1891—1900 var lindrigare. Beträffande 
ogifta kvinnor har procenten sjunkit inom grupperna 15—30 
år; frekvensen af nyingångna äktenskap har också hållit sig 
bättre uppe inom de yngre åldrarna. Synnerligen stark är där
emot tillväxten af ogifta bland äldre kvinnor, liksom, om man 
bortser från enstaka kullar, äfven bland äldre män. 

Procenten af gifta har stigit något inom de yngsta grupperna 
af kvinnor, af förut anförda skäl, samt vidare, bland båda könen, 
inom de högsta åldrarna, detta senare till följd af den minskade 
dödligheten. Då, af såsom nyss anförts, äfven procenten af ogifta 
i de högsta åldrarna ökats, är det gifvet, att tillväxten hos 
dessa civilståndsgrupper måste hafva skett på bekostnad af den 
tredje gruppen, nämligen änklingar och änkor (med frånskilde). 
Också finner man stark nedgång i procenten af änklingar och i 
synnerhet af änkor. Medan t. ex. år 1880 mer än 55 % af 
kvinnorna i åldern 70—75 år voro änkor, var detta år 1900 
endast fallet med 47 %; af gruppen 75—80 år voro år 1880 
öfver 67 %, år 1900 ej fullt 59 % änkor o. s. v. Innebörden 
af dessa förhållanden är naturligtvis, att till följd af dödlig
hetens minskning äktenskapens varaktighet ökats. Någon stegrad 
frekvens af omgiften har däremot icke förekommit, utan hafva 
dessa tvärtom blifvit fåtaligare, och häri ligger väl en förklaring 
till, att inom vissa åldersgrupper — särskildt bland de yngre — 
procenten af de i änkestånd lefvande blifvit under det sistför
flutna årtiondet något större; så är fallet med änklingar inom 
grupperna 20—25, 35—40, 50—60 år samt änkor i åldern 
25—35 år. Emellertid är, af naturliga skäl, antalet änklingar 
och änkor i de yngre åldersgrupperna mycket obetydligt. 

I tab. O meddelas procenten af gifte inom olika ålders
grupper för landsbygden och städerna åren 1870, 1880, 1890 
och 1900 samt för de särskilda länen år 1900. För större kort-
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hets skull äro dock åldrarna öfver 50 ar här sammanslagna i 
en summa. 

Fäster man sig särskildt vid de under årtiondet 1891—1900 in
trädda förändringar, som komma till synes i tabellen, så visar sig, 
att procenten af gifte män å landsbygden nästan genomgående min
skats; för de yngre åldrarna är dock nedgången mindre utpräglad 
än på 1880-talet. I städerna hafva de gifte männen ökats inom 
åldrarna 20—30 och öfver 45 år; åldrarna 30—45 år visade 
tidigare ökning af de gifte, men nu har deras procentiska antal 
minskats något. Hvad de yngre grupperna beträffar, kunna 
landsortsstäderna i afseende på antalet gifte män sedan ett eller 
par årtionden tillbaka täfla med landsbygden, medan Stockholm 
är mycket underlägset. 

Vidkommande kvinnorna, är procenten af gifta i stigande 
å landsbygden i de yngre åldrarne samt i landsortsstäderna såväl 
i de yngre grupperna (under 30 år) som i de gamla (öfver 45 år), 
däremot icke i de mellanliggande åldrarna. Stockholm företer 
flera afvikelser från de öfriga städerna och utmärker sig i all
mänhet för ett lågt antal gifta, beroende på den starka inflytt
ningen af ogifta kvinnor från landsbygden. 

För vidare upplysningar angående äkteuskapsfrekvensen 
torde få hänvisas till Fjärde afdelningen af 1900 års Befolk
ningsstatistik. 

D) Folkmängdens fördelning efter hushåll. 
[Tab. 1 och 3]. 

I tabell 1 meddelas för hvarje församling i riket uppgift 
om hushållens hela antal, medan tabell 3 innehåller en länsvis 
uppgjord klassifikation af hushållen efter deras storlek, äfvensom 
öfversikt öfver folkmängdens fördelning å hushåll. 

Vid de tidigare folkräkningarne t. o. m. 1880 blefvo hus
hållen fördelade i grupper efter antalet till hvarje hushåll hörande 
personer frän en och ända upp till femton personer; det jäm
förelsevis ringa antalet hushåll af mer än femton personer sam
manfördes i en enda grupp. På grund af det dryga arbete, en 
sådan fördelning kräfver, blef vid 1890 års folkräkning hushållens 

fördelning inskränkt till endast tvenne grupper, nämligen hus
håll bestående af en person samt hushåll af två eller flera per
soner, hvaremot bearbetningen utsträcktes i en annan riktning, i 
det de till hvardera gruppen hörande personer fördelades efter kön. 
Vid 1900 års folkräkning har det synts lämpligt att återupp
taga den gamla, mera detaljerade fördelningen, dock med den 
jämkning, att hushåll räknande från och med elfva till och med 
femton personer blifvit sammanslagna till en grupp. Dessatom 
har bibehållits den i 1890 års redogörelse införda fördelningen 
efter kön af folkmängd lefvande i hushåll om två eller flera 
personer, af folkmängd i hushåll om endast en person samt af 
personer som ej räknats till hushåll. 

Den personal, som bildar hushållet eller matlaget, utgöres 
dels af de egentliga familjemedlemmarne, föräldrar, barn och 
andra anhöriga, dels af de biträden eller tjänstehjon, som be
höfvas vare sig ensamt för familjen eller för yrke och närings
verksamhet, allt under villkor att dessa personer enligt regel 
sammanlefva och omedelbart åtnjuta sin dagliga kost af famil
jens öfverhufvud. Till hushåll äro därför ej hänförda kasernerad 
militär, hjon i fattigvårds- och liknande anstalter samt fångar, 
hvilka i stället (i tab. 3 kol. 8—10) sammanförts under ru
briken: till hushåll ej räknade personer. 

Enligt 1890 års folkräkning utgjorde hela antalet hushåll i 
riket 1,265,665; år 1900 hade det stigit till 1,368,304. Hus
hållens absoluta antal har alltså under decenniet ökats med 
102,639 eller 8·11 % I likhet med hvad som iakttagits vid 
föregående folkräkningar, har hushållens antal tillväxt i starkare 
proportion än folkmängden, hvilken under årtiondet 1891—1900 
steg med 7·35 %. Under årtiondet 1881—1890 ökades hushål
lens antal med 9·83 %, men folkmängden endast med 4·80 %. 

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

Tab. N. Procenten af gifte och icke gifte inom olika åldersgrupper, åren 1880, 1890 och 1900. 
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Med den definition, som här ofvan gifvits åt hushållet, vore 
det tydligen felaktigt att af hushållens medelstyrka vilja direkt 
sluta till medeltalet barn af hvarje familj, om också antalet 
inom familjekretsen kvarvarande barn utgör en mycket inflytel
serik faktor i fråga om medelstyrkan af hushållen. En annan, 
starkt verkande faktor är antalet af de biträden inom hushållet, 
hvilka afse dels personlig tjänst, dels deltagande i familjens 
näringsverksamhet. Detta antal har så småningom gått ned, i 
det att af den stora tjänstepersonal, som i forna tider hörde till 
det gemensamma hushållet eller matlaget, allt flera utträdt ur 
detta förhållande för att bilda egna mindre hushåll eller matlag. 
Ej heller är det så vanligt som förr, att vuxna söner och dött
rar stanna i hemmet för att biträda föräldrarne i deras arbete. 

I dessa förändringar har man att söka de förnämsta orsakerna 
till, att de större familjegrupperna söndersplittras i mindre, och 
att medelstyrkan af ett matlag allt mera går ned. Måhända 
synes dock enligt statistiken hushållens medelstyrka något mindre, 
än hvad den i verkligheten är. Det förekommer nämligen 
stundom i församlingsboksutdragen och kanske oftare i rotelis
torna för Stockholm, att familjemedlemmar, hvilka hafva en 
själfständig verksamhet, upptagas såsom bildande egna hushåll, 
medan de dock i själfva verket sammanbo med den öfriga 
familjen och deltaga i dess måltider. 

Hushålls- eller familjegruppens stora betydelse såsom grund
val för samhället påkallar en särskild uppmärksamhet å de en
samt lefvandes antal och förändringarne däri. Vid retrospektiva 

Tab. O. Procenten af gifte inom olika åldersgrupper å landsbygden och i städerna åren 1870—1900 samt länsvis år 1900. 
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jämförelser i detta ämne bör emellertid beträffande siffrorna för 
år 1860 nämnas följande. Af 1860 års husförhörslängder i 
Göteborg kunde ej nödig ledning hämtas för en hushållsfördel
ning, hvadan i Statistiska Centralbyråns berättelse för åren 1856 
med 1860, Andra delen, uppgift å hushållen ej meddelades för 
hela riket utan dels för landsbygden och dels för städerna utom 
Göteborg. Med begagnande af den i samma berättelse in
tagna procentiska fördelningen ä hushållsgrupper och »till hus
håll ej räknade» af Göteborgs folkmängd enligt mantalslängden 
har emellertid nu gjorts en beräkning af hushållens antal och 
storlek i nämnda stad och de sålunda erhållna siffrorna lagts 
till siffrorna för öfriga städer. Dessutom kan erinras om, att 
talen för 1870 afse i fråga om Stockholm och Göteborg den 
faktiska folkmängden i stället för den kyrkoskrifna. 

Med iakttagande af dessa beräkningsgrunder har man fun
nit antalet personer, lefvande i hushåll af blott en person, ut
göra: 

På landsbygden lefde sålunda flera ensamma kvinnor än 
ensamma män, ett förhållande, som äfven iakttogs vid folkräk
ningen år 1890. I städerna är det tvärtom. 

I procent af hela folkmängden utgjorde dessa ensamt lef
vande: 

I förhållande till hela folkmängden har ifrågavarande per
sonal i städerna minskats oafbrutet. Äfven på landsbygden har 
förr iakttagits en minskning, men vid den nu verkställda folk
räkningen visade sig en rätt betydande ökning. Det kan näm
nas, att nu liksom vid bearbetningen af 1890 års folkräknings
material hjonen i fattigvårdsanstalter blifvit förda till ifrågava
rande grupp endast försåvidt de icke i församlingsboksutdraget 
upptagits ordnade efter familjer; i motsatt fall hafva de äfven 
vid bearbetningen upptagits såsom delade å hushåll. Ökningen 
af de till hushåll ej räknade torde vara att tillskrifva främst en 
större noggrannhet å prästerskapets sida i fråga om angifvande 
i utdragen af personer såsom fattighjon o. dyl., vidare tillväxten 
af antalet å egentliga fattighus intagna personer, hvilken tillväxt 
proportionsvis varit starkare än folkmängdens, samt slutligen den 
omständigheten, att år 1900 fanns å landsbygden, i förhållande 
till år 1890, ett större antal garnisonerad militär. 

Efter kön fördelade sig de vid 1900 års folkräkning till 
hushåll ej räknade personer på följande sätt: 

De ensamt lefvande hafva således vid hvarje ny folkräk
ning visat sig utgöra en allt talrikare del af befolkningen; dock 
har tillväxten under årtiondet 1891—1900 varit, såväl absolut 
som relativt taget, mindre än under närmast föregående decen
nium. I förhållande till hela folkmängden äro de ensamt lef
vande, af lätt insedda orsaker, vida talrikare i städerna än på 
landsbygden; dock är skillnaden mellan stad och land äfven i 
detta afseende mindre skarpt utpräglad nu än för 40 år sedan. 

Med afseende å hushållens gruppering efter storlek hafva 
approximativa beräkningar måst göras för några församlingar, 
där t. ex. tjänstefolk upptagits för sig utan samband med hus
bondefolket, eller andra ofullständigbeter förefunnits. Om man 
således ej får fästa allt för stor vikt vid de absoluta talen i 
detta afseende, torde dock vidstående tab. P. gifva en rätt 
god föreställning om befolkningens relativa fördelning å hus
hållsgrupper, vid olika tidpunkter. 

Fördelningen efter kön med afseende å de olika hushålls
grupperna har för år 1900 utfallit på följande sätt: 

Mankönets öfvervikt i städerna är naturligtvis i första rum
met beroende på den där förlagda militären. 

Tab. P. Folkmängdens relativa fördelning i % på hushålls-
klasser åren 1860, 1880 och 1900. 

Hvad slutligen beträffar antalet till hushåll ej räknade per
soner har vid nedannämnda folkräkningar detta antal, äfvensom 
den procentiska andelen af folkmängden i dess helhet, befunnits 
utgöra: 
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E) Folkmängdens fördelning efter födelseorter. 
[Tab. 8—11]. 

Rikets befolkning har efter födelseorter fördelat sig på föl
jande sätt vid de fem folkräkningar, vid hvilka upplysningarna 
inhämtats i numera bruklig form: 

Uttryckt i ‰ af hela folkmängden är denna fördelning föl
jande: 

Endast vid 1900 års folkräkning har vid bearbetningen af 
materialet skillnad gjorts mellan dem, som voro födda inom 
samma kommun där de vistades, och dem, som voro födda inom 
annan kommun i samma län. Om särskilda uppgifter å de 
inom kommunen födda hade förelegat från de äldre folkräk
ningarne, skulle de antagligen hafva utvisat ett högre relativt 
tal än 1900 års. Äfven ifrågavarande tal, 582 ‰, är ganska 
högt i jämförelse med dem, som framkommit vid de senaste 
folkräkningarne i utländska stater, så t. ex. voro i Preussen en
dast 509, i Danmark 517 och i Schweiz 520 ‰ af befolk
ningen födda i den kommun, där de vistades, hvaremot för Norge 
motsvarande tal steg ända till 670 ‰. Vid dylika jämförelser 
bör emellertid ihågkommas, att i vissa delar af vårt land kom
munerna hafva mycket stort omfång. 

Sammanställer man talen från de olika svenska folkräk
ningarne, så angifva de alldeles tydligt, hur befolkningen blifvit 
allt mera rörlig och länen inom sig upptaga en allt större an
del af andra orters infödingar. 

Förhållandena inom olika lån synas af tab. Q och, uttryckta 
i relativa tal, af tab. R. Med afseende å uppgifterna i detta 
hänseende oeh de slutsatser, som med ledning häraf i det föl
jande dragas, må erinras, att det omflyttningsresultat, som här 
framträder, är det faktiskt förefunna den 31 december 1900, 
och att t. ex. en i Västerbottens län född person, som då var i 
Stockholm bosatt, mycket väl under föregående tid kan hafva 

Tab. Q. Antal invånare födda inom och utom kommunen och länet samt i länet kvarboende och därifrån utflyttade, år 1900. 
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varit bosatt å en mängd andra orter, hvarom här icke någon 
upplysning föreligger. 

Det län, som emellertid enligt de faktiska förhållandena 
vid 1900 års slut visar minsta antalet från andra län inflyttade 
är fortfarande Västerbottens, där af hvarje tusental invånare 
endast 49 äro födda utom länet. Därnäst komma Skaraborgs 
län med 66 och Värmlands med 76. Ytterligare tvenne län 
hafva mindre än 100 och 16 län från 100 till 200, hvarefter 
följa Västmanlands län med 229, Uppsala med 252 och Stock
holms län med 323 samt slutligen, på långt afstånd från alla 
de öfriga länen, Stockholms stad med 594, hvadan härstädes de 
inflyttade äro nära hälften flera än de infödda. Emellertid har 
i Stockholms stad antalet af de från andra håll inflyttade, rela
tivt taget, något minskats sedan år 1890, då det utgjorde 598 
pro mille. Äfven i Västernorrlands län har motsvarande tal 
sjunkit något, men eljes visar sig inom samtliga län en ökning 
af det relativa antalet inflyttade; i Norrbottens och Stockholms 
län är denna ökning starkt framträdande, nämligen från resp. 
46 till 121 och från 263 till 323 ‰. 

Af nyssnämnda tabeller synes jämväl, huru stor del af den 
inom hvarje län födda (och-i riket kvarvarande) befolkningen vid 
folkräkningstillfället befanns kvarboende inom födelselänet,och huru 
många afflyttat till andra län. I tab. S har häröfver äfvensom 
öfver den faktiska sammansättningen af hvarje läns folkmängd 
efter födelseorter utförts en detaljerad beräkning, som gifver an
ledning till en mängd olika jämförelser, å hvilka emellertid här 

icke är tillfälle att närmare ingå. Af öfre afdelningen i denna 
tabell finner man sålunda, exempelvis för Stockholms stad, att 
af 10,000 invånare därstädes 4,056 äro födda inom hufvudstaden 
själf, 872 i Stockholms län, 583 i Kalmar län, 536 i Söderman
lands län o. s. v. ända ned till endast 22 i Jämtlands län, som 
således lämnat minsta bidraget af alla till hufvudstadens befolk
ning; vidare 195 å utrikes ort och slutligen 22, för hvilka fö
delseorten ej är uppgifven, men hvilka antagligen dock äro 
födda inom riket. Af nedre afdelningen af samma tabell fram
går däremot, att af 10,000 i Stockholm födda och i riket ännu 
kvarvarande personer 7,658 voro bosatta i Stockholm, hvadan 
alltså 2,342 befunnits utflyttade till andra inländska orter, och 
bodde af dessa 776 i Stockholms län, 175 i Södermanlands, 155 
i Uppsala län o. s. v. ända till endast 11 i Halland. Att 
Stockholms län fått mottaga den största kontingenten af de 
från Stockholms stad utflyttade, är, då ju detta län ligger huf
vudstaden närmast, helt naturligt och ett förhållande, som fram-
trädt äfven vid föregående folkräkningar. Ar 1900 är emellertid 
antalet i Stockholms län bosatta stockholmare särdeles stort, 
hvilket har sin förklaring i den under de senare åren pågående 
utflyttningen från hufvudstaden till de närbelägna förstadssam
hällena, hvilka tillhöra länet. 

För vinnande af större öfversiktlighet har i tab. T utförts 
ett sammandrag af innehållet i tab. S. Därvid har åtskillnad 
gjorts mellan grannlänen (jfr anm. till tab. T) och Öfriga främ
mande län, hvarjämte Stockholms stad i hvarje fall upptagits 

Tab. R. Relativa antalet födde och boende utom egna länet, åren 1860—1900. 
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för sig, enär flyttningen dit har en viss annan karaktär och 
jämväl ett eget intresse i jämförelse med flyttningen till andra 
inrikes orter. 

Hvad först vidkommer inflyttningen till hvarje län från 'de 
närmast omgifvande länen eller grannlänen, befinnes Stockholms 
stad hafva mottagit den största kontingenten, eller 17·8 % af 
sin hela befolkning; dock kan härvid framhållas, då möjligen 
olika uppfattning kan förekomma om hvilka län böra räk
nas som grannlän till Stockholm, att nämnda uttryck här ta
gits i en tämligen vid omfattning, inneslutande Stockholms, 
Uppsala och Södermanlands län. Närmast hufvudstaden komma 
i detta afseende Uppsala län med 16·5 % af befolkningen, Stock
holms län med 16·4 % (i båda fallen under förutsättning att 
Stockholms stad räknas som grannlän), Västmanlands län med 
16·2 %, Södermanlands län med 12·4 (om Stockholms stad räk
nas som grannlän) och Örebro län med 10·5 %; alltså i de län, 
som äro belägna vid Mälaren och Hjälmaren, hvilka vattendrag 
sedan gammalt förmedlat en liflig förbindelse mellan de olika 
strandbygderna. Först i sjunde rummet kommer ett län å annat 
håll, nämligen Göteborgs och Bohus län med 9·8 %. Minsta inflytt
ningen från (sitt enda) grannlän har Norrbottens län mottagit, 
eller endast 2·8 %; därnäst komma Västerbottens län med knappt 
3 % och Gottland — till hvilket Kalmar län räknats såsom 
grannlän — med 3·5 %. 

Inflyttningen från mera aflägsna delar af riket (kol. 5 i 
tab. T) är ojämförligt störst i Stockholms stad, af hvars befolk
ning ej mindre än 41·7 % äro födda ej blott utom själfva staden 
utan äfven utanför den i tabellen uppdragna omnäjden. När
mast, ehuru på rätt långt afstånd, kommer med 15·9 % Stock
holms län, hvilket tack vare de inom länet belägna förstads-
samhällena får upptaga en del af den tillströmning, som egent
ligen är riktad mot hufvudstaden. Vidare följa Göteborgs och 
Bohus län med 9·1 %, Norrbottens med i det närmaste 9 %, 
Uppsala län med 8·9 % och Gäfleborgs län med 8·8 %. Norrbottens 
och Gäfleborgs län hafva för sin stora andel af den långväga 
inflyttningen att tacka grufbrytningen och sågverksrörelsen, 
Göteborgs och Bohus läns kontingent har mestadels kommit 
Göteborgs stad till godo, medan beträffande Uppsala län till
strömningen företrädesvis riktar sig dels till universitetsstaden 
Uppsala, dels till länets nordligaste socken, Alfkarleby, med 
dess industriorter. Minsta inflyttningen från aflägsna län förete 
Kristianstads län med l·7 %, Västerbottens med 1·8 % och Skara
borgs län med 2·1 % af folkmängden. Vid en jämförelse med 
förhållandena år 1890 visar det sig, att den långväga inflytt
ningen relativt minskats i tre norrländska län, Gäfleborgs, Väs
ternorrlands och Jämtlands, hvilket torde stå i samband med 
förhållandena inom trävaruindustrien. Eljes har de från af
lägsna orter inflyttades antal ökats i allmänhet, och särskildt är 

Tab. T. Födde eller boende i egna länet, grannlänen, Stockholm och annanstädes, år 1900. De i länen födde och länens folk
mängd i tiotusendelar af rikets folkmängd, åren 1860—1900. 
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denna stegring märkbar i Malmöhus, Kopparbergs och framför 
allt Norrbottens län. 

I kol. 6—9 af tab. T. betraktas förhållandena från den 
motsatta synpunkten, eller från utflyttningens. Man finner där, 
huru stor del af hvarje läns infödingar (noggrannare uttryckt: 
af dem bland länets infödingar, hvilka icke emigrerat utom riket) 
som kvarstannat inom födelsebygden, huru många som begifvit 
sig till grannlänen, till Stockholm och till andra delar af landet. 
Af alla svenskar befinnas i detta fall norrbottningaine vara de 
mest stationära, i det att af dem 97·3 % äro bosatta inom det 
egna länet, ett förhållande som lätt kan förklaras, då dels lä
nets storlek i alla fall medgifver ganska vidsträckta flyttningar 
inom detsamma, dels näringarnes och samfärdsmedlens utveck
ling därstädes under senaste delen af det tilländagångna seklet 
erbjudit rikliga tillfällen till arbete och utkomst. Närmast norr
bottningarne komina i detta hänseende infödingarne i Göteborgs 
och Bohus län samt därnäst i de norrländska länen utom Norr
botten äfvensom i Malmöhus län. Rörligast är äfven i detta 
hänseende befolkningen i Mälaredalen; dock spela här de korta 
afstånden en roll, som möjligen verkar missledande å uppfatt
ningen af omsättningens storlek. Såsom är att vänta, finner 
man, då det gäller utflyttningen till grannlänen, de högsta 
talen hos Mälarelänen, åtminstone ifall hufvudstaden inräknas 
bland deras grannlän. Närmast komma Kristianstads och Alfs-
borgs län, hvilka afgifvit stora bidrag till folkökningen i när
belägna städer, såsom Malmö. Hälsingborg, Göteborg och Udde
valla. Stockholmarne flytta äfven i stort antal såväl till grann
skapet som till mera aflägsna orter; att vid denna folkräkning 
ett ovanligt stort antal infödda stockholmare påträffats i grann
länen, beror på den redan berörda utvecklingen af förstadssam-
hällena i hufvudstadens närhet. Mycket obetydlig är däremot 
utflyttningen från Norrbottens län till dess enda grannlän, 
Västerbottens, samt från Gottlands län till det såsom grannlän 
räknade Kalmar län. 

Flyttningen till Stockholm visar en mycket växlande inten
sitet i olika delar af landet. Främst komma här naturligtvis 
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, men därefter — 
nu liksom år 1890 — Kalmar län. som till hufvudstaden af-
låtit 6·9 % af sin infödda befolkning. Sedan följa Västman
lands, Östergötlands, Gottlands och Örebro län, hvartdera med 
omkring 5 %, och Skaraborgs län med något öfver 4 % af sin 
befolkning. Rätt obetydlig är däremot flyttningen till Stock
holm från Älfsborgs län, Göteborgs och Bohus län samt Skåne, 
och ännu mindre är den från Halland och från de tre nordli
gaste länen. Från Gäfleborgs och Västernorrlands län är flytt
ningen till Stockholm ej heller betydande, men har dock under 
det gångna årtiondet märkbart ökats, och öfver hufvud utgör 
flyttningen till Stockholm icke sä liten andel af hela den inrikes 
utflyttningen från Norrland. 

Äfven med afseende å den flyttning, som uppsöker från 
hembygden mera aflägsna delar af riket förutom Stockholm, 
visar sig ganska olika liflighet i olika trakter. Såsom det rör
ligaste elementet framträda stockholmarne, af hvilka mer än 
12 % befunnits boende å orter, som icke kunna räknas till huf
vudstadens grannskap. Närmast stockholmarne följa värmlän-
dingarne och skaraborgarne. Låga siffror för den långväga in
rikes flyttningen finner man däremot hos norrländingarne, skå-
ningarne och invånarne i Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus 

län, hvilka ju äfven, såsom nyss uppvisats, endast i ringa grad 
deltaga i tillströmningen till hufvudstaden. Orsaken ligger utan 
tvifvel däri, att dessa landsdelars bebyggare pä närmare håll 
finna orter med rikliga arbetstillfällen. Ty öfver hufvud gällei
den regeln, att om också flyttningen mellan länen påverkas af 
åtskilliga yttre omständigheter såsom länens läge, geografiska 
konfiguration o. d., är det dock framför allt de ekonomiska fak
torerna, som bestämma flyttningens omfång och riktning. 

Af rikets folkmängd är 1900 voro, såsom redan nämnts. 
582 på 1,000 födda inom den kommun, där de vistades. För 
landsbygden är motsvarande tal 628 ‰, för städerna 412 ‰, 
alltså mycket lägre, och något annat är ju ej att vänta, då som 
bekant städerna i långt högre grad än landsbygden mottaga in
flyttningar. Däremot torde det möjligen verka öfverraskandc 
att finna högre tal för mankönet än kvinnkönet, resp. 598 ‰ 
mot 566 ‰; kvinnkönet skulle alltså vara det rörligare, och i 
själfva verket öfverväga kvinnorna inom tillströmningen till stä
derna. Hvad de särskilda länen beträffar, finner man det 
största antalet inom kommunen födda inom Västerbottens län 
(841 ‰), där socknarna äro mycket stora, och där för öfrigt 
omflyttningen öfver hufvud är mycket ringa.1) Närmast Väster
bottens komma Norrbottens och Kopparbergs län, båda med 
stora socknar. Lägsta siffran finner man, bortsedt från Stock
holms stad, i Stuckholms län (414 ‰), hvarest socknarne äro 
små. 1 fråga om flyttningen mellan kommunerna gäller likaväl 
som om flyttningen länen emellan — och kanske i ännu högre 
grad —, att områdenas storlek och belägenhet m. m. spelar en 
stor roll, i följd hvaraf slutsatser angående omflyttningens inten
sitet endast hafva ett relativt värde. I allmänhet finner man 
emellertid den största omflyttningen inom länen i samma trakt, 
där omsättningen mellan länen är tidigast, nämligen i Mälare
dalen, och därjämte i Östergötlands och Malmöhus län, där 
städerna och öfriga industriorter utöfvat stark dragningskraft 
på den kringliggande bygden. 

Jämföras slutligen 1900 års siffror med motsvarande för 
närmast föregående folkräkningsår, så visar det sig visserligen, 
att befolkningen blifvit rörligare, men i det stora hela skall 
man för båda åren återfinna samma karakteristiska drag i 
fråga om befolkningens fördelning efter födelseort eller den inre 
omflyttningens resultat. Ett årtionde är tydligen, äfven i våra 
dagar, för kort tid att härutinnan åstadkomma några väsentliga 
rubbningar. Bland de modifikationer, som inträdt, kunna an
märkas följande: Inflyttningen till Stockholm har relativt taget 
minskats något; hvad beträffar inflyttningen från rikets södra 
delar till Norrland, har flyttningen till Norrbotten ökats, men 
den till Västernorrland minskats, t. o. m. absolut taget, och 
flyttningen till de öfriga norrländska länen haft en tämligen 
oförändrad omfattning; utflyttningen från Norrland till Stock
holm har ökats, och likaså utflyttningen från Stockholms stad 
till grannskapet. Den sistnämnda förändringen är kanske den, 
som framträder skarpast. 

Samtliga inom riket födda och härstädes kvarboende per
soner uppgingo till 5,092,521 (enligt tab. K.) eller, om man in
räknar de å okänd, men sannolikt inrikes ort födde, till 5,100,814. 
Häraf hade 2,987,851 sitt lagliga hemvist inom den kommun, 

1) Egendomligt är att inom detta län antalet ökats sedan år 1890, då det, 
enligt en undersökning {Andersson, Theophil, Den inre omflyttningen, I. Norrland= 
utgjorde 834 ‰. 
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där de voro födda, och 1,314,700 i andra kommuner inom länet; 
alltså bodde sammanlagdt 4,302,551 personer kvar i födelse-
länet. Däremot hade — oberäknadt de 8,293 personer, hvilkas 
födelseort var okänd — 789,970 personer tagit sin bostad inom 
annat län, nämligen 389,167 inom något af grannlänen, 228,606 
inom från hembygden mera aflägsna orter (oafsedt Stockholm) 
samt 172.197 inom staden Stockholm. Räknas Stockholms stad 
såsom grannlän i förhållande till de närbelägna länen (Stock
holms, Uppsala och Södermanlands), blir fördelningen sådan, att 
442,586 flyttat till grannlänen och 347,384 till aflägsnare orter. 
Af hvarje 1,000-tal i riket kvarlefvande bodde således 845 i 
födelselänet, hvaremot de öfriga 155 utflyttat till annan ort 
inom riket. Undersöker man förhållandet särskildt för lands
bygden och för städerna, visar sig, att af 1,000 på landsbygden 
födde hade 144 utbytt hemlänet mot annat län, medan af 1,000 
i städerna födde detsamma var fallet med ej mindre än 224. 
— Af männen hade 153 bland 1,000 flyttat till annat län, men 
bland kvinnorna 157 bland 1,000. 

Af 4.399,557 vid folkräkningen befintliga personer, som 
födts å landsbygden, hade 992,688 flyttat till annan landskom
mun inom samma län, 239,417 hade flyttat till det läns städer, 
i hvilket de födts, 353,735 till annat läns landsbygd och 
281,009 till annat läns städer, hvadan således 3,525,396 per
soner lefde kvar inom länet å landsbygden; af dessa bodde icke 
färre än 2,532,708 kvar inom sin födelsekommun. I städerna 
voro födda 692,964, af hvilka 65,826 hade flyttat till samma 
läns landsbygd, 16,769 till andra städer inom samma län, 63,176 
till annat läns landsbygd och 92,050 till annat läns städer. Af 
dessa i städerna födde bodde sålunda 455,143 kvar i sin födel
sestad och öfver hufvud voro 471,912 vid folkräkningen 
stadsbor inom det län, där de födts. I allt hade af de å lands
bygden födde 520,426 flyttat till städerna, och af de i städerna 
födde hade 129,002 flyttat till landsbygden. 

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

uppläggning af nya kyrkoböcker, som skedde 1883, det i en 
mängd fall var omöjligt att konstatera förhållandet härutinnan. 
Uppgifterna äro dock mera tillfredsställande nu än år 1890. 

F) Utrikes födde samt utländska undersåtar. 
[Tab. 10—12]. 

Antalet utrikes födde, som år 1860 uppgafs till 7,980 per
soner, hade år 1870 stigit till 12,015, år 1880 till 18,582, år 
1890 till 24,548 och nu slutligen år 1900 till 35,627. Öknin
gen under det förflutna årtiondet utgjorde således 11,079, mot
svarande 45·13 % och får anses vara rätt stor. Till någon, 
ehuru mindre del beror ökningen i siffrorna sannolikt på de för
ändrade bestämmelserna angående utländingars kyrkoskrifning, 
hvarom förut är redogjordt. Fortfarande är emellertid Sverige 
ett af de land i Europa, där främlingarnes antal är lägst, hvil
ket väl delvis är att tillskrifva vårt lands aflägsna läge. Af 
någon betydelse i detta fall är också, att vi i Sverige räkna 
den rättsliga folkmängden, icke den faktiska, hvilket gör, att en 
mängd utländska resande på hotellen och utländska sjömän i 
hamnarna icke hos oss, såsom i flertalet andra länder, tagas 
med i beräkningen. 

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

Af de a landsbygden födde hade således 118 ‰ flyttat 
till städerna, men af de i städerna födda hade 186 ‰ flyttat 
till landsbygden, ett förhållande, som kan förefalla sällsamt, om 
man ej tillika ihågkommer den stora skillnaden i folkmängd, 
som gör, att den mindre del af landsbygdens invånareantal, 
städerna få mottaga, i själfva verket till numerären är mycket 
större än den relativt stora andelen af städernas folkmängd, 
som går till landet. 

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

Rubriken okänd födelseort är vid denna folkräkning liksom 
vid den föregående talrikast för Göteborgs stad, där vid den 

Den förändring, som vid en jämförelse mellan 1900 och 
1890 års siffror mest faller i ögonen, är den stora ökningen af 
antalet personer, födda i Förenta Staterna. Förhållandet har sin 
förklaring i den ganska starka återinvandringfrån Nordamerika till 
Sverige, som egt rum under årtiondet. Det alldeles öfvervä
gande flertalet af de ifrågavarande personerna utgöres nämligen 
af barn till svenska föräldrar, hvilka emigrerat till Amerika 
men efter någon tid återvändt till hemlandet. 

För öfrigt visar sig en ökning i fråga om alla de ofvan 
angifna härkomstländerna; särskildt betydlig är tillväxten af 
finnarnes antal samt, relativt taget, af italienarnes. 

Antalet inom de särskilda främmande länderna födde åren 
1890 och 1900 redovisas länsvis i tab. U. 

Af de 35,627 utrikes födde angifvas 7,514 såsom utländska 
undersåtar, hvilket uppgifvits jämväl om 7,767 personer, som 
äro födda inom landet, hvadan hela antalet främmande under
såtar, som äro i svensk församling kyrkoskrifna, skulle uppgå 
till 15,281. Kännedomen om de främmande undersåtlighetsför-
hållandena är dock bristfällig, och troligen är antalet hithörande 
större än som uppgifvits, oafsedt att i åtskilliga fall frågan om, 
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hvilken stat en person såsom undersåte tillhör, torde vara ganska 
svår att rättsligen afgöra. Med afseende härå har, genom lagen 
af den 1 oktober 1894 om förvärfvande och förlust af medbor
garerätt, bl. a. stadgats följande: Utländsk man eller utländsk 
ogift kvinna, som är född i riket och här oafbrutet haft sitt 
hemvist intill uppnådd ålder af tjugutvå år, blifver svensk med
borgare, så framt han eller hon icke under sista året hos Ko
nungens Befallningshafvande i länet genom därom afgifven 
skriftlig förklaring afsagt sig rättigheten att varda svensk med
borgare och därvid tillika med behörigt bevis styrkt sig äga 
medborgarerätt i annat land. Rätt till afsägelse, som nu är 
nämnd, äger ej rum för den, som är född af utländing, hvilken 
själf begagnat sig af sådan rätt. Då svensk medborgarerätt på 
grund af denna § förvärfvas af utländsk man, tillkommer sådan 
rätt äfven hans hustru och äkta barn. — Att döma af uppgifterna 
i [de till Statistiska Centralbyrån inkomna] församlingsboksut-
dragen synas i flertalet fall vederbörande icke begagna sig af 
rätten att afsäga sig svenskt statsborgarskap, och det är mycket 
vanligt att påträffa utländska familjer, där söner och döttrar 
öfver 22 år upptagas som svenska undersåtar, medan de yngre 
barnen såväl som de i utlandet födda föräldrarne angifvas vara 
viss främmande makts undersåtar. 

I tab. 10 redogöres för olika kombinationer af födelseort 
och statsborgarskap. Det är gifvet, att de utländska underså-
tarne, försåvidt de voro födda utom Sverige, i regeln befinnas 
vara födda i det land, hvars undersåtar de äro, t. ex. danska 
undersåtar i Danmark, tyska undersåtar i Tyska riket o. s. v.; 
dock äro undantagen från denna regel tämligen talrika, ett tec
ken bland andra på det lifliga folkutbytet länderna emellan i 
våra dagar. De i Sverige födda utländska undersåtarne utgöras, 
så när som på 256 personer, af utländingars hustrur och barn; 

af dessa 256 åter voro ej färre än 147 amerikanska medbor
gare. Bland samtliga utländska undersåtar uppgifvas 7,971 vara 
af mankön och 7,310 af kvinnkön; mankönet öfverväger således 
här, i motsats till rikets öfriga befolkning. Mankönets öfver-
vikt återfinnes hos hvar och en af de talrikast representerade 
utländska nationaliteterna utom den finska. Närmare upplys
ningar om de utländska undersåtarnes fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd återfinnas i tab. 12. 

Angående under årtiondet 1891—1900 i Sverige natura-
liserade främlingar redovisas i fjärde afdelningen af 1900 års 
Befolkningsstatistik, tab. 37, och uppgick hela antalet till 
1,093, mot 956 under närmast föregående årtionde. I dessa tal 
ingår dock icke antalet medföljande hustrur och barn. hvarom 
inga uppgifter föreligga. 

I skarp motsats till det ringa antalet utländingar i Sverige 
står det stora antalet svenskar i främmande land. Då de flesta 
civiliserade stater anställt en folkräkning vid sekelskiftet eller 
någon nära därintill liggande tidpunkt och då vid folkräkuing-
arne vanligen äfven inhämtas uppgift om födelseort, kan man 
erhålla någorlunda noggrann upplysning om antalet svenskfödda 
personer i främmande länder år 1900. Främst bland de olika 
länderna stå naturligtvis Nordamerikas Förenta Stater, med ej 
mindre än 574,625. Af de europeiska länderna räknade Norge 
det största antalet svenskfödda, eller 49,662; därnäst kom 
Danmark med 35,555. I vårt tredje grannland, Finland, funnos 
5,505 därstädes kyrkoskrifna svenskfödda. I Ryska riket utom 
Finland uppgåfvos vid sista folkräkningen (år 1897) 1,597 per
soner vara födda i Sverige. För Tyska riket uppgifves an
talet till 12,190. I Storbritannien funnos (år 1901) 6,195 
svenskfödda oberäknadt sådana som blifvit naturaliserade brit
tiska medborgare, hvilkas antal icke uppgifves. Inom Europas 

Tab. U. Utrikes födde, länsvis, åren 1890 och 1900. 
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samtliga öfriga länder kan antalet svenskfödda anslås till 
3,000 ä 4,000, och i de utomeuropeiska länderna förutom 
Förenta Staterna och Ryska Asien till åtminstone ett tiotu
sental. Tillsammans skulle således omkring 700,000 i Sverige 
födda personer vara bosatta i utlandet. Ifall man fäster 
sig icke vid födelseorten, utan rasen eller språket såsom det 
bestämmande, blir antalet svenskar utomlands ännu större. 
I Finland funnos nämligen vid dess sista folkräkning 349,733 
svensktalande, i Ryssland utom Finland omkring 6,500. För
enta Staterna räknade 415,000 infödda af oblandadt svensk 
härkomst, och troligen voro dessa till stor del mäktiga svenska 
språket; detta lär väl däremot mera sällan vara fallet med per
soner af blandadt svenskamerikansk härkomst — till antalet 
85,000 — eller af blandad svensk och annan utländsk härkomst 
— till antalet 90,000. Emellertid torde man kunna antaga, 
att med inräknande af befolkningen i hemlandet uppgår antalet 
af dem, för hvilka svenska språket är gemensam egendom, till 
ungefär sex och en half millioner. 

G) Lappar och finnar samt zigenare. 
[Tab. 13]. 

Såsom redan på tal om de utrikes födde är vidrördt, åt
njuter Sverige förmånen af att inom sina gränser hysa en med 
afseende på nationalitet mycket homogen befolkning. De enda 
väsentliga undantagen från denna homogenitet äro, då judarne 
hos oss icke räknas för en särskild folkstam, de båda stammar 
af främmande ursprung, som jämte den svenska lefva i de nord
ligaste delarne af vårt land, nämligen lappar och tinnar. 

Däremot torde knappast befolkningen i de s. k. finnmar
kerna i Värmlands och Kopparbergs län kunna längre anses 
bilda något undantag från den svenska nationaliteten. I det 
senare liinet är det finska språket utdödt, och befolkningen i 
länets finnmarker har från och med år 1870 icke vid folkräk
ningarne upptagits såsom finnar. Äfven de s. k. Värmlands-
finnarne hafva till språk och seder så sammansmält med den 
kringboende befolkningen, att det nu liksom år 1890 ansetts 
alltför vanskligt att särskilja dem som en främmande stam. 
Blott så mycket kan sägas, att inbyggarne i Nyskoga, Norra 
Finnskoga och Södra Finnskoga församlingar, tillsammans ut
görande inemot 4,000 personer, torde vara af öfvervägande finsk 
härkomst, hvilket äfven är fallet med ett större eller mindre 
antal personer i några andra socknar, såsom Dalby, Norra Ny, 
Hvitsand, Östmark och Lekvattnet. 

Om man således bortser från befolkningen i mellersta Sve
riges forna finnbygder, träffas det finska elementet i vårt land 
nästan uteslutande i Norrbottens län, det lapska i Norrbottens, 
Västerbottens och Jämtlands län. Tillsammans räknade dessa 
båda folkstammar år 1900 en folkmängd af 29,121 personer, 
motsvarande 0·57 % af Sveriges hela invånareantal. I Norr
bottens län utgjorde lappar och finnar sammanlagdt 26,174, eller 
19·42 % af befolkningen. 

a) Lapparne. Af de båda främmande nationaliteterna är 
den lapska otvifvelaktigt den minst betydande. Till följd af 
det nomadiska lefnadssätt en stor del af lappbefolkningen för, 
den städse fortgående rasblandningen samt det lapska språkets 

undanträngande genom det svenska och det finska är det svårt 
eller rent af omöjligt att med full noggrannhet angifva lapparnes 
antal. Såvidt af folkräkningarne framgått, skulle emellertid 
lappbefolkningen i Sverige vid nedannämnda tidpunkter hafva 
utgjort: 

Att 1860 års siffror synas mindre sannolika, har redan i 
föregående folkräkningsredogörelser framhållits. Fäster man 
sig uteslutande vid uppgifterna från de fyra sista folkräkning-
arne, så gifva de åtminstone icke stöd åt antagandet, att lap
parne skulle vara en utdöende stam; snarare kunna de sägas 
bilda en stationär befolkning. 

Få de olika länen har det uppgifna antalet lappar vid de 
fyra sista folkräkningarne fördelat sig sålunda: 

Uppgifterna om lappparne i »öfriga län» år 1890 torde vara 
ofullständiga. 

Beträffande lapparne inom Norrbottens län egnas en när
mare undersökning åt deras antal i samband med behandlingen 
af länets finska befolkning. I Västerbottens och Jämtlands län 
synes lappbefolkningen befinna sig i en långsam, men tämligen 
jämn tillväxt. 

Uti ingen af Västerbottens socknar bilda lapparne majori
teten. Talrikast äro de, relativt taget, i Tärna församling, där 
de utgöra 37 % af befolkningen; därnäst i Sorsele, med 12 %, 
Malå med 10 % och Vilhelmina med 8 %; i länets öfriga för
samlingar förekomma de endast i ringa fåtal. Af Jämtlands 
läns lappbefolkning tillhör det öfvervägande flertalet de fyra 
s. k. lappförsamlingarna, Frostvikens, Hotagens, Undersåkers och 
Hede. För dessa församlingars egendomliga ställning redogöres 
i Andra afdelningen af 1900 års Befolkningsstatistik; här må 
endast erinras om, att en fördelning af de jämtländska lapp
församlingarnas medlemmar på särskilda kommuner icke är 
möjlig, hvarföre det ock är svårt att anställa en direkt jäm
förelse mellan den svenska och den lapska befolkningens tal
rikhet i olika trakter af Jämtland. Tager man länet i dess 
helhet, så utgör den lapska nationaliteten en försvinnande liten 
minoritet (0·82 procent). 

Oafsedt de nu nämnda länen, anträffades vid folkräkningen 
spridda individer af lapsk stam i åtskilliga församlingar af 
Västernorrlands län äfvensom i en socken (Arbrå) af Gäfleborgs 
län samt en socken (Vika) af Kopparbergs län. De nomad-
lappar, som enligt Kongl, tillstånd af d. 19 aug. 1881 pläga 
under någon tid af året med sina hjordar uppehålla sig i Idre 
församling af Kopparbergs län, tillhöra Hede lappförsamling och 
äro således förda på Jämtlands län. 

Vid en jämförelse mellan tabell 13 och tabell 14 (sid. 109) 
finner man, att endast en mindre del af Västerbottenslapparne 
numera lefver af renskötsel. I de andra länen utgöra noma-' 
derna ännu flertalet af lappbefolkningen. 
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För den lapska befolkningens fördelning efter kön, ålder 
och civilstånd redogöres under ensärskild afdelning i det föl
jande. 

b) Finnarne. Ordet finnar tages här i betydelsen af per
soner af finsk stam. Frågan, huruvida en person skall räknas 
såsom finne, är således oberoende af hans statsborgarskap och 
sammanfaller ej heller med frågan om lians födelseort. Fler
talet af de i Sverige vid folkräkningen anträffade tinnar äro 
svenska undersåtar och födda i Sverige; å andra sidan påträffas 
bland de finska undersåtarne i Sverige (om hvilka se tab. 10— 
12) personer såväl af svensk som af finsk stam, och af de i 
Finland födde (se tabell 10 och 11) äro likaledes en del räk
nade som svenskar, en del som finnar. Då, såsom i det före
gående är anmärkt, invånarne i mellersta Sveriges s. k. finn
bygder nu mera kunna anses hafva sammansmält med den 
svenska befolkningen, är det nästan uteslutande i Norrbottens 
län man har att söka den finska stammen i Sverige. Det lilla 
antal (198) finnar, som funnos i andra län, utgöres af personer, 
som inflyttat dit antingen från finnbygderna i Norrbotten eller 
ock — i det öfvervägande antalet fall — från Finland. Dessa 
invandrade finnar utgöra dock blott en mindre del af samtliga 
från Finland inflyttade personer; sådana hafva nämligen i alla 

de fall, då släktnamnet eller födelseorten i Finland låtit för
moda, att personen är af svensk stam, blifvit i tabell 13 räk
nade som svenskar. 

Hvad nu särskildt Norrbottens län angår, uppgifves dess 
folkmängd vid de fyra sista folkräkningarne hafva varit fördelad 
efter nationalitet på följande sätt: 

I procent af hela folkmängden skulle de olika raserna så-
ledes hafva upptagit: 

Tab. V. Folkmängdens fördelning efter nationalitet i Norrbottens län, åren 1860 — 1900. 

Att döma af dessa uppgifter skulle lapparnes andel af lä
nets befolkning stadigt hafva gått tillbaka, finnarnes än ökats, 
än minskats, och svenskarnes ökats utom under perioden 1881 
—1890, då i följd af det finska elementets starka tillväxt pro
centtalet för svenskarne sjönk något litet. Närmare upplys-
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ningar om förändringarne inom hvarje församling lämnas i 
tabell V. 

De faktorer, som bestämma de olika nationaliteternas till
växt, äro dels öfverskottet af födda öfver döda och dels in-
och utflyttningar, men äfven öfvergång från en nationalitet till 
en annan genom antagande af den senares språk. Visserligen 
är statistiken öfver lappar och finnar i Sverige uppgjord med 
hänsyn till rasen och icke till språket, men åtskilliga omstän
digheter visa, att då det stundom kan möta svårigheter för pa
storsämbetena att känna personernas härkomst, språkskillnaden 
i själfva verket fått i många fall blifva afgörande för fördel
ningen. I några Norrbottenssocknar upptaga mantalslängderna 
invånarne med angifvande dels af nationalitet, dels af språk. 
Härvid visar det sig, att i en del af dessa socknar fördelningen 
efter nationalitet alldeles sammanfaller med fördelningen efter 
språk, eller med andra ord att språket är lagdt till grund för 
den s. k. nationalitetsindelningen. I Gällivare, Arjeplogs och 
Jockmocks mantalslängder för år 1901 afviker däremot indel
ningen efter språk något frän indelningen efter nationalitet; 
afvikelsen består hufvudsakligen däri, att en del lappar upp
tagas såsom talande icke lapska utan antingen svenska eller 
— i Gällivare och till ringa antal — finska språket. Att de 
icke desto mindre såväl i mantalslängderna som i församlings
böckerna upptagits såsom lappar, beror förmodligen därpå, att 
deras rasegendomligheter eller det nomadiserande lefnadssättet 
otvetydligt angifvit deras verkliga härstamning. Det är emel
lertid icke blott lapparne, som öfvergifva sitt språk för ett annat. 
1 1890 års berättelse redogjordes utförligt för de landvinningar, 
finska språket gjort bland Norrbottens svenska befolkning, äf
vensom för de sannolika orsakerna härtill. Ett enda exempel 
må anföras för att visa, hur snabbt denna denationalisering kan 
försiggå. I 1890 års husförhörslängd för en socken i Torneå 
fögderi upptogos bl. a. såsom svenskar medleminarne i en familj, 
bestående af man och hustru, bägge födda i en uteslutande af 
svenskar bebodd socken i länets sydligare kustland, samt af en 
ung son, född i församlingen. Tio år senare upptagas i för-
samlingsboksutdraget för år 1900 den ifrågavarande, nu full
vuxne sonen och hans barn såsom finnar! 

Om sålunda ända till sista tid det förekommit, att sven
skar i de Öfre Norrbottenssocknarne blifvit förfinskade, sä 
är det å andra sidan ställdt utom allt tvif\el, att en stor för
ändring till den svenska nationalitetens förman inträdt under 
det senaste årtiondet. Detta framträder tydligast, om man skär
skådar rasförhållandena inom hvar och en af Norrbottens läns 
olika hufvuddelar. Från här ifrågavarande synpunkt torde näm
ligen länet lämpligen kunna fördelas i fem stora områden, för 
hvilka folkmängden år 1900 och dess sammansättning meddelas 
i den tabellariska öfversikten å nästa spalt. 

Starkast framträder den omtalade förändringen i Gällivare 
socken, där finskan förut utbredde sig på de båda andra språkens 
bekostnad och syntes skola snart blifva allenahärskande. Till 
följd af järnvägens anläggning och den storartade inflyttning, 
som grufdriften fört med sig, hafva svenskarne i nämnda soc
ken från att år 1890 ännu vara ett mindretal kommit att ut
göra tre fjärdedelar af befolkningen. Deras antal har i det 
närmaste sexdubblats, från l,476 till 8,778, medan finnarnes 
ökats endast från 2,319 till 2,500 och lapparnes antal undergått 
en obetydlig minskning. Det kan omnämnas, att enligt man-

Befolkningsstatistik för år 1900. III. 

talslängderna för 1891 och 1901 skulle antalet personer inom 
socknen, som begagna det finska språket, hafva minskats under 
årtiondet från 2,951 till 2,443. 

I Torneå fögderis lappmarker ( = Enontekis och Juckasjärvi 
församlingar) var den svenska nationaliteten år 1900 represen
terad endast af en minoritet på ej fullt 9 % af folkmängden, 
men hade dock gjort stora framsteg sedan år 1890, då sven
skarnes andel af folkmängden blott uppgick till 2 procent. För
ändringen är att tillskrifva den starka inflyttning söderifrån till 
Juckasjärvi socken, som under decenniets sista år egt rum i 
samband med framdragandet af järnvägslinien Gällivare—Riks
gränsen. Uti denna trakt af länet har den lapska nationali
teten gått tillbaka, den finska ökats, ehuru proportionsvis icke 
så starkt som den svenska. 

Uti återstoden af länets lappmarker (d. v. s. utom Gälli
vare. Juckasjärvi och Enontekis socknar) är det finska elementet 
nästan icke alls representeradt. Lapparne hafva i denna del af 
länet ökats till antalet, men som svenskarnes tillväxt varit 
starkare, har lapparnes andel af folkmängden gått ned från 
19·2 % år 1890 till 15·2 % år 1900. 

Torneå fögderis kustland är den trakt, där det finska ele
mentet är starkast företrädt. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
hvilken i sina femårsberättelser plägar egna särskild uppmärk
samhet åt nationaliteterna inom länet, har, tydligen därvid ut
gående från språket, i sina öfversikter öfver nationaliteternas 
numerär ansett sig kunna räkna samtliga inbyggare i denna 
trakt såsom finnar. Hvad härstamningen beträffar, är likväl 
denna befolkning utan tvifvel till stor del svensk. 1 Tredje af
delningen af 1890 års Befolkningsstatistik, till hvilken torde få 
hänvisas för närmare uppgifter om rasförhållandena i äldre tider, 
är påpekadt, hurusom, äfven om icke bygden i fråga ursprung
ligen varit befolkad af svenskar, i alla händelser en betydande 
svensk inflyttning dit försiggått under flera århundraden. Vid 
1890 års folkräkning upptogos med stöd af husförhörslängderna 
2,599 personer i Torneå fögderis kustland såsom svenskar. Ar 
1900 uppgifves antalet till 3,606. I Haparanda stad äro de 
båda nationaliteterna i det närmaste jämnstarka, men i hvar 
och en af landssocknarne hafva finnarne öfvervikt. Jämförelse
vis starkast äro svenskarne i Neder-Torneå socken, där de ut
göra två femtedelar af befolkningen. I denna socken hafva de 
ock ökats betydligt sedan ar 1890. hufvudsakligen genom in
flyttning af svenska arbetare till ett par sågverksanläggningar; 

E 
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emellertid har antagligen finnarnes andel af socknens befolk
ning år 1890 på grund af talspråket beräknats något för högt. 
Att äfven i Torneådalen en strömning till det svenska språkets 
förmån gjort sig gällande på senare tider, synes bl. a. däraf, 
att i Haparanda flera personer utbytt sina är 1890 burna finska 
släktnamn mot svenska. En i dessa trakter länge känd olägen
het, nämligen bristen på skolor med svenskt undervisningsspråk, 
har under årtiondet 1891—1900 i någon mån blifvit afhjälpt, i 
det att 15 sådana skolor blifvit öppnade, 12 i Torneå-dalen, 1 
i Jockmock och 2 i Gällivare. Genom inrättande af dessa 
skolor har icke endast en möjlighet blifvit gifven att bibehålla 
de svenska elementen i dessa bygder, utan man har ock till
mötesgått en ofta uttryckt önskan hos den finska befolkningen, 
att dess barn måtte få tillfälle att inhämta svenska språket, för 
hvilket ändamål eljest ungdomen från finnbygden plägat taga 
tjänst i landets sydligare socknar. 

Den söder om Torneå fögderi belägna delen af Norrbottens 
kustland, eller nedre delarne af Piteå, Luleå och Kalix fögderier 
jämte städerna Piteå och Luleå, är en nästan uteslutande svensk 
bygd. Finnarne hafva visserligen ökats härstädes både absolut 
och relativt, men utgjorde år 1900 ej mer än 0·6 procent af be
folkningen. Flertalet af dessa finnar voro bosatta i Luleå stad 
eller vid sågverken utefter kusten. Finnarnes relativa andel af 
folkmängden i Norrbottens församlingar vid de senaste folkräk
ningarna synes af nedanstående tab. X. 

Hvad slutligen rasblandningen beträffar, så inses lätt, att 
de uppgifter å antalet personer af blandad härkomst, som med
delas i Anmärkningarne till tabell 13, icke kunna vara annat 
än minima. 

c) Lapp- och finnbefolkningens fördelning efter kön, ålder och 
civilstånd. I tabell 13 meddelas en öfversikt i detta ämne med 
särskiljande efter femårsgrupper äfvensom angifvande för hvart-
dera könet antalet inom hvarje ettårsgrupp upp till 30 år. 
Med stöd häraf framläggas några relativa beräkningar i tab. Y 
här nedan. 

Proportionen mellan könen företer såväl hos den lapska 
som hos den finska befolkningen en märkbar afvikelse från den 
för riket i genomsnitt gällande. Medan bland Sveriges befolk
ning öfver hufvud man räknade 1,049 kvinnor mot 1,000 män, 
var motsvarande tal hos lapparne 1,013 och hos finnarne 972; 
hos lapparne är således kvinnornas öfvertalighet vida mindre än 
den för Sverige normala och hos finnarne har mankönet t. o. m. 
någon öfvervikt. Mankönets relativa talrikhet hos de båda 

Tab. Y. Folkmängdens fördelning efter kön, ålder och civil-
stånd i hela riket, i Västerbottens och Norrbottens län 

samt bland Finnar och Lappar, år 1900. 
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främmande stammarne är måhända framkallad af provinsiella 
egendomligheten I de län, där dessa folkstammar hafva sitt 
hemvist, råder nämligen öfverskott af män, och i Norrbottens 
län är — för alla där boende nationaliteter tillsammantagna — 
detta öfverskott proportionsvis större än hos den finska befolk
ningen. 

Ålders- och civilståndsfördelningen är hos finnarne tämligen 
öfverensstämmande med den hos Norrbottens befolkning öfver 
hufvud. En mycket låg numerär företer bland tinnarne kullen 
af de under åren 1866—1870 födde, hvilka nu hunnit åldern 
30—35 år; detta förhållande, som framhölls i redogörelsen för 
senast föregående folkräkning, häntyder på, att under missväxt-
åren på 1860-talet finnbygden blifvit särskildt svårt hemsökt af 
nöden. 

Lappbefolkningen företer i sin sammansättning vissa afvi
kelser från den svenska befolkningens i rikets nordligaste delar. 
Antalet barn är lågt, antalet åldringar däremot högt. Äkten
skapsfrekvensen är ringa, särskildt inom de yngre åldrarne. 
Anmärkningsvärdt är, att i församlingsboksutdragen icke kunnat 
konstateras någon gift lappman i åldern under 20 år, ehuru den 
svenska lagen medgifver för nomadlapparne inträde i äktenskap 
vid tidigare ålder (17 år) än för befolkningen i öfrigt. 

d) Om zigenarnes verkliga antal i vårt land har man lika 
litet denna gång som förr lyckats vinna någon fullständig kun
skap. Enligt hvad af tabell 13 framgår, äro i församlingsboks
utdragen såsom zigenare antecknade 94 personer, nämligen 47 
män och 47 kvinnor. Under det kringstrykande lefnadssätt som 
zigenarne föra, undgår emellertid en del — sannolikt flertalet 
— all anteckning såväl i församlingsböckerna som mantalsläng
derna. Zigenarnes verkliga antal är följaktligen fortfarande 
okändt, men torde ej kunna vara särdeles stort. 

H) Folkmängdens fördelning efter yrken. 
[Tab. 14—17]. 

Beträffande det material, som legat till grund för den här 
meddelade yrkesfördelningen af Sveriges befolkning vid slutet af 
år 1900, nämligen utdragen ur församlingsböckerna för rikets 
alla församlingar, utom i Stockholm, hvarifrån förelegat upp
gifter på grund af den i samband med mantalsskrifuingen gjorda 
folkräkningen, torde Statistiska Centralbyrån få anmärka, att 
alla de olägenheter kvarstå, hvilka i berättelsen om 1870 års 
folkräkning (A. XII: 3) framhöllos såsom oskiljaktiga från den 
dåvarande husförhörslängden i dess egenskap af yrkesregister, 
och hvilka en växande folkmängd samt en mångsidigare utveck
ling af näringslifvet snarare äro egnade att öka än minska. 

Särskildt kraftigt göra sig dessa olägenheter gällande med 
afseende å städerna, för hvilka församlingsboksutdragen i regeln 
äro ett för ifrågavarande ändamål synnerligen otillfredsställande 
material. Med undantag af en eller annan stad, bland hvilka 
må nämnas Eskilstuna, Oskarshamn, Borås och Söderhamn, kan 
stadsbefolkningen här i regeln endast på ett mycket ofullkomligt 
sätt specificeras, och särskildt beträffande de industriella yrkena 
måste flerestädes till och med större delen af den hithörande 
personalen sammanföras under den nästan intetsägande rubriken 
»arbetare», utan möjlighet att angifva den grupp, inom hvilken 

sysselsättningen faller. Hur bristfälliga uppgifterna kunna vara 
för vissa städer, därpå lämnar Uppsala ett slående exempel: i 
det närmaste hälften af befolkningen har måst föras på den 
stora hufvudgruppen »obestämdt yrke». Ett fullständigt undan
röjande af dessa olägenheter torde kunna ske endast genom en 
särskild yrkesräkning; en sådan skulle äfven lämna möjlighet 
att fördela befolkningen ej blott efter olika näringsgrenar utan 
äfven i socialt afseende, hvilket nu ej låter sig göra. 

För landsbygdens del äro uppgifterna betydligt bättre än 
för städerna och synas denna gång till och med i det hela 
något fullständigare, än hvad förhållandet var vid förra folkräk
ningen, hvars material i sin ordning i detta hänseende var öf-
verlägset det vid 1880 ars folkräkning använda. Till en del 
kan möjligen detta vara beroende därå, att i de cirkulär, som af 
Statistiska Centralbyrån utsändts såväl vid 1890 års som vid 
1900 års folkräkning, särskildt framhållits önskvärdheten af att 
så vidt möjligt specificerad yrkesuppgift lämnades, och att be
teckningen »arbetare» eller »fabriksarbetare» utan vidare tillägg 
af arbetets vanliga slag icke borde användas. 

Delvis kanske till följd häraf, men delvis ock genom ett 
utsträckt användande af tillgängliga källor i öfrigt tor bedömande 
af beskaffenheten af de å hvarje ort särskildt idkade näringar, 
lyckades det vid 1890 ärs folkräkning att, för landsbygdens del, 
betydligt minska numerären af den obestämda gruppen »utan upp
gifvet yrke eller bestämd anställning»; och har numerären af 
sagda grupp denna gång undergått ytterligare en afsevärd minsk
ning, ett förhållande, som är af en viss betydelse vid jämförel
sen för specifika yrken mellan resultatet af 1900 års folkräkning 
och de föregående. Den ökning, som härvid kommer till synes, 
torde nämligen mången gång delvis vara beroende å ofvan an
märkta omständighet och således skenbart större än i verklig
heten. Så vanskliga än här förebragta beräkningar äro, torde 
dock med visshet kunna sägas, att näppeligen för någon enda 
yrkesgrupp antalet hithörande personer ännu blifvit för högt 
upptaget. 

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

I länstabellen meddelades vid 1890 års folkräkning särskilda 
uppgifter i hvarje fall jämväl för städerna Malmö och Göteborg, 
och hafva nu dessutom tillagts sädana uppgifter för Norrköping 
och GähV. 

Vid den kortfattade behandling, som här kan komma yrkes
räkningen till del, skola först lämnas några upplysningar an
gående använda yrkesgrupper, därefter rörande fördelningen inom 
hvarje yrke efter arbets-, (ålders-) och familjeställning och 
slutligen en öfversikt lämnas af de viktigaste resultaten af räk
ningen. 

I Yrkesgrupperna. 

I fråga om dessa sluter sig föreliggande redogörelse i allt 
väsentligt till den närmast föregående af år 1890, och har alltså 
värt lands hela befolkning ur yrkessynpunkt hänförts till föl
jande fem hufvudgrupper: 

I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske; 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri; 

III. Handel och samfärdsel; 
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IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken; 
samt 

V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
Med afseende å hvar och en af dessa hufvudgrupper samt 

till dem räknade underafdelningar torde få meddelas följande 
vägledande anmärkningar. 

a) Gruppen jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske 
är fördelad i tretton underafdelningar: jordegare; arrendatorer; 
förmän af alla slag samt kontorspersonal; nybyggare; jordtor-
pare; innehafvare af lägenheter och backstugor; stattorpare (stat-
drängar); öfriga jordbruksarbetare; mejerister: trädgårdsmästare; 
fiskare; nomadlappar; samt diverse till föregående afdelningar ej 
hänförliga (såsom vallackare m. fl.). Bland jordegare och ar
rendatorer har skillnad vidare gjorts i afseende ä större och 
mindre jordbruk, hvilket naturligtvis kunnat ske endast mycket 
ungefärligt. Inom grupperna mindre jordegare, arrendatorer af 
allmogeklassen, nybyggare, jordtorpare, lägenhetsinnehafvare, stat
torpare, öfriga jordbruksarbetare, fiskare samt nomadlappar 
hafva hemmavarande vuxna barn (öfver femton år) och mågar 
i hvarje fall särskildt upptagits och räknats såsom biträden. 
Inom grupperna förmän och kontorspersonal har skilts mellan 
tre olika grader af anställning, och bland mejerister och träd
gårdsmästare slutligen åtskillnad gjorts mellan hufvudpersoner 
och biträden. Till följd af allt detta har den första hufvud-
gruppen, eller jordbruket och därmed sammanhängande näringar, 
i tabellerna för hela riket (tab. 15 och 16) kommit att fördelas 
i sammanlagdt 28 underafdelningar, för hvilka, för hvar och en 
särskildt, meddelas upplysning angående antalet yrkesutöfvare 
och tjänstehjon samt hustrur, barn och öfriga familjemedlemmar. 
I den tabell, som framställer förhållandena länsvis, eller tab. 
14, kan antalet yrkesutöfvare jämväl för flertalet af dessa 28 
underafdelningar särskiljas, enär denna, tabell i hvarje fall för
delar yrkesutöfvarne i »hufvudpersoner» och »biträden», men tjän
stehjonen samt barn och öfriga familjemedlemmar äro samman
förda under de tretton större afdelningar, som nämnas här 
ofvan. 

Till arrendatorer äro räknade alla innehafvare af andras 
jord med brukningsrätt, men icke full åborätt, med undantag 
dock för boställsinnehafvare, hvilka upptagits under sina egent
liga yrken inom hufvudgruppen IV, samt jordtorparne, hvilka 
uppförts såsom en underafdelning för sig. Ordet »nybyggare», 
som äfven utgör benämningen å en egen afdelning, torde hafva 
ganska olika betydelse i olika delar af landet. 

Från fördelningen år 1890 inom jordbruksgruppen har den 
afvikelsen gjorts, att den forna gruppen »stattorpare och daglö
nare» blifvit delad i två, nämligen å ena sidan stattorpare, å 
andra sidan öfriga jordbruksarbetare; till den förra hafva räk
nats alla personer, som förekommit i församlingsboksutdragen 
under någon af benämningarna stattorpare, statare, statdrängar, 
äfvensom gifte drängar. 

b) Den vidtomfattande gruppen grufbrytning och tillverk
ningsindustri är fördelad i nio afdelningar, nämligen idkare af: 
1) Sågverksrörelse; 2) Bergverks-, och bruksrörelse; 3) Metallför
ädlingsindustri; 4) Byggnads- möbel- och dyl. industri; 5) Närings-
medelstillverkning; 6) Väfnads- och beklädnadsindustri; 7) Ke-
misk-teknisk industri; 8) Industri för litteratur och konst; samt 
slutligen 9) Fabrikörer och fabriksarbetare med ej närmare an-
gifven sysselsättning, inom industrien anställda maskinister och 

eldare äfvensom ingeniörer med undantag af s. k. civilingenjörer, 
hvilka uppförts särskildt under afdelningen för byggnadsindustrien, 
samt kontorspersonal inom industrien med undantag af sågverks-
och bruksbokhållare, hvilka upptagits under sina resp. indu
strier. l) 

Dessa nio afdelningar äro ytterligare fördelade i mindre 
yrkesgrupper, af hvilka länstabellen (tab. 14) särskiljer samman
lagdt 60. I regeln är därjämte inom hvarje sådan grupp skill
nad gjord mellan hufvudpersoner och biträden. 

I rikstabellerna (tab. 15 och 16) äro dessutom vissa af 
yrkesgrupperna närmare specificerade, hvadan dessa tabeller re
dovisa för de industriella yrkena i ej mindre än 169 särskilda 
underafdelningar. 

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

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

I jämförelse med 1890 års folkräkning hafva inom denna 
grupp endast några få förändringar gjorts. Ingeniörer vid såg
verk och grufvor hafva liksom ingeniörer i allmänhet förts till 
undergruppen 9. I tab. 14 hafva såsom ett yrke för sig upp
förts kolare, och i tab. 15 och 16 hafva brädgårdsarbetare och 
cementarbetare specificerats. — Nämnas må, att nu liksom år 
1890 manliga tjänstehjon hos handtverkare på landsbygden i 
regeln räknats såsom biträden inom yrket. 

c) Handel och samfärdsel. Inom denna hufvudgrupp 
särskiljas i länstabellen 13 olika yrkesgrupper, hvilka genom 
åtskillnad i vissa fall mellan hufvudpersoner och biträden ökas 
till 20. I rikstabellerna är antalet underafdelningar ytterligare 
något ökadt, eller till 26. Af hithörande yrkesgrupper skulle 
afdelningarna för riksbanken, post och telegraf samt statens 
järnvägar och telefon väsende äfvensom lots- och fyrväsendet 
möjligen kunna i stället hänföras till följande hufvudgrupp, eller 
Allmän tjänst. Med hänsyn till att dessa verksamhetsområden 
delvis falla äfven inom fältet för den enskilda företagsamheten 
och att gränsen mellan allmän eller privat tjänst icke skulle 
låta sig fullständigt uppdragas, hafva dock dessa grupper här, 
liksom vid föregående folkräkningar, förts under gruppen Handel 
och samfärdsel, ett förfarande, som berättigas äfven däraf, att i 
detta fall verksamhetens föremål torde vara af mera karak-

1) Rubriken under II. 9 c. å sid. 139, hvilken kanske är otydlig, är att 
första så. att där upptagits samtliga inom industrien sysselsatta ingeniörer utom 
s. k. civilingeniörer, samt kontorspersonal inom alla industriella yrken utom såg
verksrörelse samt bergverks- och bruksrörelse. 
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teriscrande betydelse än den omständigheten, huruvida arbets-
gifvaren är staten eller en enskild person. 

Inom denna hufvudgrupp har upptagits ett nytt yrke, spär-
vägstjänstemän, hvilka, ehuru utgörande endast ett fåtal, ansetts 
böra uppföras för sig, i likhet med tjänstemän vid öfriga kom
munikationsanstalter. 

d) Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 
1 likhet med förhållandet vid 1890 års folkräkning är denna 
hufvudgrupp fördelad i tre underafdelningar, nämligen 1) Kyrko-, 
stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar; 2) 
Undervisning, litterära och konstnärliga yrken; samt 3) Sjuk-
och fattigvård. I länstabellen åtskiljas sammanlagdt 18 olika 
yrkesgrupper, eller, om åtskillnaden mellan hufvudpersoner och 
biträden tillika iakttages, 26. I rikstabellerna är yrkenas antal 
ännu något högre, eller 29. 

e) Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. Denna 
grupp är nu liksom år 1890 fördelad i trenne afdelningar, af 
hvilka den första omfattar Tjänstehjon och arbetare utan upp-
gifven anställning, den andra afdelningen F. d. yrkesutöfvare, 
kapitalister, pensionärer och dylika samt den tredje afdelningen 
Understödstagare och dylika. I länstabellen är hufvudgruppen 
sammanlagdt uppdelad i 18 och i rikstabellerna i 19 klasser. 
Någon åtskillnad mellan »hufvudpersoner» och »biträden» föreligger 
icke här. Med afseende å de särskilda klasserna inom denna 
hufvudgrupp må anmärkas, att till den å vissa orter mycket 
talrika klassen Inhyseshjon hänförts endast sådana, för hvilka 
yrke icke uppgifvits, hvaremot inhyseshjon med kändt yrke upp
tagits under detta; äfven Fångar hafva hänförts till visst yrke, 
om sådant för dem uppgifvits, dock icke lifstidsfångar. Fattig
hjon med uppgifvet yrke eller f. d. yrke hafva räknats såsom 
yrkesutöfvare eller f. d. sådana, och endast hithörande personer 
utan all yrkesbeteckning hafva upptagits under gruppen »fattig
hjon». Hela antalet fattige synes, med åtskilliga detaljuppgifter, 
af Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, U) Kommunernas 
fattigvård och finanser. 

För hvar och en af de fem hufvudgrupperna, äfvensom för 
hvar och en af industriens nio undergrupper, återfinnes ett sam
mandrag länsvis i slutet af tab. 14, å sid. 164—170. Samman
drag för hela riket förekomma därjämte i tab. 15 och 16. 

Utom förut nämnda oegentligheter hos församlingsboksut-
dragen såsom material för en yrkesstatistik kan till sist anföras 
ännu en, den nämligen att icke sällan en person är kyrkoskrif-
ven på annat ställe, än där han har sin verksamhet. Detta 
måste, då inom ett visst område den därstädes kyrkoskrifna 
folkmängden alltid får hållas i sikte, i tabellen medföra åt
skilliga rubbningar i de faktiska yrkesförhållandena, och detta 
såväl mellan landsbygd och städer inom samma län som mellan 
länen sinsemellan. Sålunda kunna i ett län biträden, familje
medlemmar och tjänstehjon finnas upptagna utan motsvarande 
hufvudperson o. s. v. Endast siffrorna för riket i dess helhet 
blifva häraf oberörda. 

II. Yrkes- och familjeställning. 

Efter ställningen inom yrket fördela sig yrkesutöfvarne helt 
naturligt uti hufvudpersoner och biträden. Att på grund af de 
i folkräkningsmaterialet lämnade uppgifterna genomföra sagda 

åtskillnad är dock ofta förenadt med stora svårigheter, någon 
gång till och med alldeles ogörligt. Ofta nog kan för öfrigt vid 
denna fördelning hänsyn icke tagas till yrket i dess mest vid
sträckta omfattning, t. ex. jordbruket i dess helhet, utan endast 
till den specifika verksamhet inom detsamma, som under den 
särskilda yrkestiteln angifves. Härigenom kommer att såsom 
hufvudpersoner — i sin ställning eller för familjen — upptagas 
en mängd personer, som ur ren yrkessynpunkt äro att anse så-
som biträden åt andra, t. ex. Inndtbruksinspektorer och bokhållare 
åt den verklige jordegaren. 

Beträffande familjemfdlemmarne afskildes vid 1880 års 
folkräkning för första gången en egen kolumn för hustrur (utan 
yrke), hvilket i viss mån medgifver en beräkning af procenttalet 
gifte yrkesutöfvare inom hvarje yrke. Vid en dylik beräkning 
bör dock erinras, dels att ett mindre antal hustrur icke tillhöra 
yrkesutöfvare utan tjänstehjon inom yrket, dels att hustrur, som 
själfva äro yrkesutöfvare, upptagits i den senare egenskapen och 
alltså saknas i kolumnen för hustrur. Hvad angår den om
ständigheten, att en del hustrur tillhöra tjänstehjon, lämnas här-
öfver en tablå för de större yrkesgrupperna i en anm. sid. 171, 
och framgår häraf, att hela antalet hithörande hustrur endast 
uppgår till 584, hvilket antal ju är ytterst obetydligt. Beträf
fande åter det förhållandet, att yrkesutöfvande hustrur icke upp-
tagas i hustrukolumnen, visar sig vid en jämförelse, att i sagda 
kolumn sammanlagdt förekomma 828,109 gifta kvinnor, medan 
hela antalet dylika inom folkmängden uppgår till 847,252; af 
hundra gifta kvinnor återfinnas här alltså i genomsnitt endast 
97 å 98. En stor del af denna differens (åtminstone 8.000 a 
9,000) torde dock utgöras af hustrur till män, som emigrerat 
eller afförts såsom obefintlige — hvilka hustrur därför fått upp
tagas såsom egna yrkesutöfvare, äfven om yrkesgruppen icke 
kunnat blifva någon annan än »utan uppgifvet yrke». Om också 

' i öfrigt, såsom nog är fallet, mindre oemotsvarigheter ega rum 
mellan kolumnen för manliga yrkesutöfvare och kolumnen för 
hustrur utan yrke, så torde dock således i alla fall en jämförelse 
mellan dessa båda kolumner gifva en åtminstone närmelsevis 
riktig föreställning angående frekvensen af gifte inom särskilda 
yrken. 

Vid 1890 års folkräkning skedde ytterligare en uppdelning 
af famiiljemedlemmarne, i det nämligen bland dessa barn under 
15 år blefvo särskildt upptagna, med fördelning efter kön. I 
föreliggande berättelse har denna uppdelning bibehållits, och 
upptages antalet sådana barn till 1,659,410, motsvarande mer 
än 99 procent af rikets hela befolkning under femton års ålder, 
hvilken uppgick till 1,666,310. Den lilla återstoden utgöres af 
barn, som upptagits såsom yrkesutöfvare (delvis inom gruppen 
fattighjon) eller ock såsom tjänstehjon. Denna ringa afvikelse 
är icke tillräcklig att omintetgöra här meddelade siffrors använd
barhet för beräkningen af barnens relativa talrikhet inom olika 
yrkesgrupper, hvilken beräkning alltså synes kunna med unge
färligen riktigt resultat göras. En omständighet, som härvid bör 
tagas i betraktande, är dock de utom äktenskapet födda barnen, 
till följd hvaraf hela barnantalet icke kan utan vidare samman
ställas med antalet inom yrket uppgifna hustrur. 

Vid 1900 ärs folkräkning har slutligen en åtskillnad gjorts 
mellan män öfver och under 25 år, särskildt för manliga yrkes
utöfvare, manliga tjänare och manliga familjemedlemmar. An
ledningen till denna uppdelning är att finna i den samtidigt 
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med folkräkningen pågående utredningen angående valrätt till Riks-
dagens Andra kammare, hvilken utredning bland annat afsåg antalet 
inom hvarje valkrets på landet samt inom hvarje stad befintliga 
män öfver 25 år äfvensom dessas fördelning i yrkesgrupper. Resul
tatet af denna utredning är framlagdt i Tredje afdelningen af 
Statistiska Centralbyråns underdåniga redogörelse angående Val
rätt till Riksdagens Andra kammare år 1900; där äro emellertid 
yrkena något annorlunda grupperade än i folkräkningsberättel
serna, hvadan de särskilda talen icke öfverensstämma med de 
i sistnämnda berättelser förekommande. I tab. 16 i föreliggande 
redogörelse är däremot befolkningen, med åtskillnad af männen 
öfver och under 25 år, grupperad yrkesvis efter alldeles samma 
grunder som i tab. 15, och kan man med ledning häraf åtmin
stone i allmänhet följa den större eller mindre användningen af 
unga krafter inom olika yrken. 

I tabellen öfver länen (tab. 14) äro, såsom förut omnämnts, 
hustrur, familjemedlemmar och tjänstehjon upptagna för yrket i 
dess helhet, utan åtskillnad alltså mellan dem som tillhöra huf-
vudpersoner och dem som tillhöra biträden (eller tjänstehjon). I 
denna tabell har af utrymmesskäl ej heller kunnat utföras den 
nyssnämnda fördelningen af familjemedlemmarne uti »barn» och 
»öfrige». Endast tabell 15 innehåller alltså fullständiga detaljer 
i detta hänseende. Familjemedlemmar tillhörande tjänstehjon 
redovisas i den förut omnämnda anm. sid. 171. 

Hvad slutligen angår tjänstehjonen, är redan i det föregående 
anmärkt, att manliga tjänstehjon hos handtverkare å landsbyg

den nu liksom vid 1890 ärs folkräkning blifvit i regeln upp
tagna såsom biträden i yrket och alltså icke ingå i kolumnen 
för tjänstehjon. 

III. Yrkesräkningens resultat. 

Resultatet af 1900 års folkräkning, försåvidt den angår 
folkmängdens fördelning efter hufvudgrupper af yrken, redovisas 
i nedanstående tab. Z samt, uttryckt i relativa tal, i tab. A. 

För vinnande af en tillnärmelsevis riktig föreställning an
gående hvarje yrkesgrupps omfattning är emellertid nödvändigt 
att på något sätt approximativt fördela gruppen »Utan uppgifvet 
yrke eller bestämd anställning» på de öfriga fyra specifika yrkes
grupperna. Dylika beräkningar gjordes äfven rörande resultatet 
af äldre folkräkningar. Denna gång hafva de, i öfverensstäm
melse med den år 1890 använda metoden, utförts på följande 
sätt, för rikets landsbygd och rikets städer särskildt. Först hafva 
f. d. yrkesutöfvare hänförts till de särskilda hufvudgrupper en 
hvar af dem förut tillhört, hvarvid samtliga födorådstagare in
räknats i hufvudgruppen för jordbruksnäringen; vidare hafva 
»arbetare med ej uppgifven anställning» utproportionerats pä de 
tre första hufvudgrupperna i mån af dessas inbördes styrka; 
slutligen har återstoden af femte hufvudgruppen, efter fråndrag-
ning alltså af födorådstagare, f. d. yrkesutöfvare och arbetare 
af obestätndt slag, fördelats på samtliga de fyra föregående 
hufvudgrupperna i mån af dessas numerär, sådan den finnes 
upptagen i tab. 14, 15 och 16. Gruppen »Industri af ej när-

Tab. Z. Yrkesfördelningen enligt hufvudgrupper och efter verkställd utproportionering (jfr texten), länsvis, i absoluta tal, år 1900. 
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mare angifvet slag» har vidare fördelats på de andra industri
grupperna. Efter dessa utproportioneringar omfatta talen för 
hvarje yrkesgrupp icke längre endast de inom vederbörande yr
ken för närvarande sysselsatte, utan hela det ungefärliga antal 
personer, som kan anses hämta, direkt eller indirekt, sin ut
komst af nuvarande eller föregående verksamhet inom yrket. 

En liknande utproportionering af den femte, obestämda grup
pen har företagits jämväl för hvarje län, hvarvid, för att få 
slutsummorna för riket att stämma öfverens med de förut för 
landsbygd och städer uträknade talen, åtskilliga ytterligare 
jämkningar måst göras. Siffrorna kunna därför icke göra anspråk 
på någon strängare noggrannhet. I testen till Fjärde afdelningen 
af den befolkningsstatistiska berättelsen för år 1900 är en pro-
centisk fördelning af folkmängden efter yrkesgrupper utförd för 
hvarje härad och hvarje läns städer (uppgifterna äro sammanställda 
med upplysningar om befolkningsrörelsen 1891—1900 m. m.); 
denna fördelning är uträknad på så vis, att inan helt enkelt 
bortsett från den femte gruppen, eller, hvilket i sak är det
samma, utproportionerat nämnda grupp på de fyra första efter deras 
storlek. På försök gjorda uträkningar efter denna metod för 
länen hafva visat, att skillnaden i resultat mellan denna metod 
och den förut omnämnda, för länen och riket använda propor
tioneringen icke blifver af någon väsentlig betydelse. Ehuru åt 
dessa tal för härad och städer ännu mindre än åt länssiffrorna 
någon absolut giltighet kan tillerkännas, torde de dock i all

männa drag gifva en rätt god bild af, huru starkt de olika huf-
vudgrupperna af yrken äro representerade inom de smärre om
råden tabellen upptager. 

En jämförelse mellan de approximativa slutresultaten nu 
och motsvarande för åren 1870 och 1890 lämnas i tab. A. 
Man finner däraf följande förändringar. 

Gruppen jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske har under 
årtiondet 1891—1900 sjunkit från 2,914,984 till 2,756,704, 
alltså med mer än 158,000 personer. Vid ingen af folkräknin
garna från och med 1870 har, efter behörig utproportionering af 
gruppen med obestämdt yrke, den jordbrukande befolkningens 
absoluta numerär befunnits så låg. Nedsättningen af procent
talet är naturligtvis relativt mycket större. Medan år 1870 
nära 72 % af Sveriges befolkning kunde anses hämta sin ut
komst af landtbruket och dess binäringar, sjönk denna andel år 
1880 till 67½ %, år 1890 till ej fullt til % och år 1900 till 
mindre än 54 %. Fortgår utvecklingen i samma riktning som 
hittills, kan den tidpunkt ej vara långt aflägsen — eller är 
måhända redan uppnådd — då jordbrukets andel af befolknin
gen understiger hälften. På landsbygden har procenttalet, som 
år 1870 utgjorde 81·80 % och år 1890 ännu 73·92 %, nedgått 
till 67·39 %, eller föga mer än två tredjedelar. 

Hvad jordbruket förlorat, har kommit de båda följande 
hufvudgrupperna till godo, nämligen Grufbrytning och tillverk
ningsindustri samt Handel och samfärdsel. Den förra af dessa 

Tab. Å. Yrkesfördelningen efter hufvudgrupper, länsvis, i relativa tal, år 1900. 
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grupper har under det sistförflutna årtiondet ökats från 1,087,072 
till 1,484,230 eller från 22·72 % af rikets folkmängd till 28·89 %. 
År 1870 räknade denna grupp 613,414 personer eller 14·71 % 
af den dåvarande folkmängden. Dess relativa andel af befolk
ningen har således på trettio år i det närmaste fördubblats, 
dess absoluta numerär har vuxit till vida mer än det dubbla. 
Tillväxten under årtiondet 1891—1900 får betraktas såsom 
ganska stark, och anmärkningsvärdt är, att den i synnerhet 
framträder å landsbygden. Här ökades industrigruppens nume
rär från 614,375 till 887,370, alltså med 44 %, och dess andel 
af befolkningen steg från 15·81 % till 22·01 %; år 1870 utgjorde 
den endast 9·55 %! 

Äfven gruppen Handel och samfärdsel visar stark ökning. 
Från att år 1890 hafva räknat 426,911 personer, eller 8·32 % af 
rikets dåvarande folkmängd, har den under årtiondet vuxit till 
544,324 personer, motsvarande 10·60 % af befolkningen. Till
växten har utgjort 27·5 %, på landsbygden särskildt ungefär 31 % 
och i städerna 25 %. Denna tillväxt är fullt ut lika stark som 
den motsvarande under närmast föregående årtionde, men kan 
ej jämföras med den, som egde rum under 1870-talet, en period, 
hvilken utmärktes genom en särdeles snabb utveckling af järn
vägsnätet och äfven af sjöfarten. 

Hufvudgruppen Allmän tjänst jämte litterära och konst
närliga yrken har enligt de direkta uppgifterna till folkräknin
gen att uppvisa en liten ökning under årtiondet, nämligen från 
269,486 till 272,295. Efter vederbörlig utproportionering blir 
gruppens numerär 356,014 år 1890 och 351,183 år 1900; här 
skulle alltså föreligga en liten minskning. I det hela har denna 
grupp ända sedan 1870 förblifvit till numerären nästan konstant 
och följaktligen gått ned i förhållande till den annars växande 
befolkningen. Är 1870 utgjorde gruppen 8·36 % af hela folk
mängden, men denna andel har vid de följande folkräkningarna 
minskats till resp. 7·69 %, 7·44 % och nu år 1900 till 6·84 %. 
Under årtiondet 1891—1900 har i städerna numerären af grup
pen Allmän tjänst m. m. vuxit, ehuru icke i tillräcklig grad 
att hålla gruppen uppe vid samma andel af folkmängden som 
förut, men å landsbygden har gruppen minskats både absolut 
och relativt. Minskningen faller hufvudsakligen pä yrkesgruppen 
Underofficerare och manskap och står naturligtvis i samband 
med de förändringar vårt förvarsväsen undergick genom 1892 
ärs härordning. 

Vid en jämförelse mellan äldre och nyare sifferuppgifter rö
rande de särskilda yrkena torde det knappast vara lämpligt att 
på de svaga grunder, som här erbjuda sig, företaga någon approxi
mativ fördelning af den ej specificerade gruppen. Onekligen 
stores sammanställningen med föregående folkräkningar rätt 
mycket af sistnämnda grupps förändrade storlek, som gör det 
ovisst, huru stor del af tillväxten i vissa yrkens numerär beror 
på verklig ökning och huru stor del på öfverflyttning från den 
obestämda gruppen, t. ex. från klassen »arbetare utan uppgifven 
anställnings. Dock torde i detta afseende 1890 och 1900 års 
siffror vara mer jämförliga med hvarandra än tidigare folkräk
ningsuppgifter. Då t. ex. antalet jordtorpare (män), som år 
1890 uppgafs vara 81,888, i tabellerna till 1900 års berättelse 
upptages till 72,252, så förefinnes intet tvifvel om, att denna 
minskning icke är skenbar utan fullt verklig, och att äfven dess 
omfattning kan ungefärligen bedömas med ledning af folkräk
ningens siffror. I allmänhet kan man utgå ifrån, att ingen sär

skild yrkesgrupp är upptagen för högt, utan att i regeln verk
liga antalet dithörande torde falla mer eller mindre högt öfver 
de tal, som erhållits vid folkräkningen. 

I tabell 17 samt tabell Ä framträder ganska tydligt de olika 
näringsgrenarnas betydelse i olika landsdelar, och det såväl i 
fråga om fördelningen mellan de stora hufvudgrupperna som 
mellan de olika industrigrupperna inbördes. Hvad de förra an
går, anknyter sig väl det största intresset till jordbruksgrup
pens styrka gentemot industri- och handelsgruppernas. Enligt 
tabell Ä förekommer högsta befolkningsandelen för gruppen jord
bruk med binäringar 74·51 % i Västerbottens län, ett förhål
lande, som tvifvelsutan till en del beror på den omständigheten, 
att intet annat län har så fåtalig stadsbefolkning. Emellertid 
kan det sättas i fråga, om icke såväl inom Västerbotten som 
öfriga nordliga län jordbrukets öfvervikt är mera skenbar än 
verklig, så till vida som därstädes äfven innehafvarne af jord
bruksfastighet till ganska stor del hämta sin utkomst af trä
varurörelsen. De län inom södra och mellersta Sverige, som 
uppvisa de högsta procentsiffrorna för jordbruksgruppen, äro 
Skaraborgs med 69·26 %, Kronobergs med 68·70 %t Kristianstads 
med 67·58 %, Gottlands med 67·40 % och Älfsborgs med 67·00 %. 
Oafsedt Stockholms stad finnas endast trenne län, där — efter 
vederbörlig utproportionering af den obestämda gruppen — jord
bruket upptager mindre än hälften af befolkningen; de äro: 
Gäfleborgs län med 43·01 %, Malmöhus län med 41·15 % samt 
Göteborgs och Bohus län med 36·10 %. 

En granskning af tabell 17 bekräftar det kända förhållan
det, att i flera af våra landsortsstäder, med stora stadsjordar, 
landtbruket ännu är en betydande näringsgren. 

Bortsedt från Stockholms stad, där 52·11 % af folkmängden 
tillräknats gruppen Industri, finnes det intet län, där nämnda 
grupp innesluter hälften af befolkningen eller ens upptager lika 
så stor andel däraf som jordbruksgruppen inom samma län. I 
de tre län, där, såsom nyss nämndes, jordbruket ej sysselsatte 
hälften af folkmängden, eller Gäfleborgs, Malmöhus samt Göte
borgs och Bohus län, upptager dock industrigruppen procenttal 
af folkmängden — resp. 40·33 %, 37·51 % och 35·11 %, — som 
komma motsvarande för jordbruksgruppen mycket nära. Utom 
dessa län framträda följande såsom egande en relativt talrik 
industribefolkning: Västernorrlands med 31·64 %, Örebro med 
31·61 %, Östergötlands med 31·60 %, Västmanlands med 31·38 % 
samt Kopparbergs med 30·66 % af befolkningen. Lägsta andelen, 
eller endast 16·76 %, förekommer i Skaraborgs län. 

Hvad gruppen Handel och samfärdsel beträffar, faller det 
nästan af sig själft, att den skall vara talrikast företrädd i 
Stockholms stad (32·07 %) och därnäst i vissa län, som inne
sluta en större stadsbefolkning, såsom Göteborgs och Bohus län 
(22·44 %), Malmöhus (14 ·00 %) och Gäfleborgs län (11·08 %). 
Jämte dessa län kunna nämnas Stockholms län (10·40 %) och 
Kalmar län (10·66 %), bägge hemorter för ett stort antal sjö
män. Lägsta andelen af befolkningen har handelsgruppen att 
uppvisa i Västerbottens län. med endast 4·34 %. 

Den fjärde gruppen, Allmän tjänst jämte litterära och konst
närliga yrken, är liksom den föregående af lätt insedda orsaker 
mycket starkare representerad i Stockholms stad (15·03 %) än i 
de flesta länen. Närmast efter Stockholm kommer (med 11·94 %) 
Blekinge län, som innesluter flottans hufvudstation. Lägsta 
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siffrorna förekomma i Västernorrlands (3-03 %), Västerbottens 
(3·74 %) och Hallands län (3·75 %). 

Af ett visst intresse är äfven att jämföra befolkningens 
sammansättning efter yrken i de fem större städerna. Jord
bruksgruppen är naturligen icke talrikt representerad i någon af 
dem, jämförelsevis talrikast i Gäfle, å hvars mark ett par fiske
lägen äro belägna. Industrien omfattar i hvar och en af ifråga
varande städer minst hälften af befolkningen; talrikast är grup
pen i Norrköping (69·05 %). Med afseende å industriens fördel
ning å de särskilda undergrupperna råder rätt stor olikhet stä
derna emellan. Byggnadsindustrien är talrikt företrädd i alla 
städerna, men i Norrköping öfverträffas den af väfnads- och 
beklädnadsindustrien. Sågverksgruppen är fåtalig utom i Gäfle, 
som räknar en mängd brädgårdsarbetare. Bergverks- och bruks
rörelsen är likaledes föga representerad men metallförädlings
industrien sä mycket mera; i Stockholm och i Gäfle upptager 
denna sistnämnda undergrupp mer än femtedelen (resp, 21·67 % 
och 21·16 %) af samtliga till industrien förda personer. Närings-
och njutningsmedelstillverkningen är talrikast företrädd i Göte
borg; i de andra större städerna afvika siffrorna för denna 
grupp ej särdeles mycket från medeltalet för rikets städer. 
Hvad den kemisk-tekniska industrien angår, hvilken inom vårt 
land är, i likhet med sågverks- och bruksrörelsen, företrädesvis 
lokaliserad å landsbygden, så företer bland de större städerna 
endast Norrköping ett procenttal, 5·36 %, som öfverstiger medel
talet för riket; de öfriga fyra städerna stanna t. o. m. nedanför 
medeltalet för rikets städer. Industrien för litteratur och konst 
har att uppvisa sitt högsta procenttal i Stockholm (7·96 %) och 
därnäst i Norrköping (6·28 %). 

Med tillhjälp af tabell 17 äfvensom af den förut omnämnda, i 
texten till berättelsens Fjärde afdelning intagna tabellen låter 
det sig göra att följa yrkesfördelningen äfven i häradena (eller 
såsom härad räknade områden). Här nedan anföras de pro-
centiska talen för befolkningens fördelning å yrkeshufvudgrupper 
i de 22 härad, där industrien är starkare företrädd än jord
bruket : 

Tab. Ä. Folkmängdens fördelning efter hufvudgrupper af yrken, åren 1870, 1890 och 1900. 
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I nedanstående fyra härad äro industri- och handelsgrup-
perna tillsammans starkare än jordbruksgruppen: 

Slutligen må anföras yrkesfördelningen i nedannämnda trenne 
härad, hvarest de tre grupperna industri, handel m. m. och all
män tjänst m. m. tillsammantagna äro numeriskt öfverlägsna 
jordbruksgruppen: 

I alla öfriga, nu ej nämnda härad hade jordbruksgruppen 
öfvervikt. Inom ett tingslag — Enontekis — uppgifves indu
strien icke alls vara företrädd. 

Gruppen Handel och samfärdsel kan i allmänhet å lands
bygden ej på långt när i talrikhet täfla med vare sig jordbruks-
eller industrigruppen. Det finnes ett par tingslag — Hallens 
tingslag i Jämtland och Enontekis i Lappmarken — där grup
pen enligt folkräkningsuppgifterna ej ens upptager 1 procent af 
befolkningen! I folkrikare landsdelar är naturligtvis gruppen 
talrikare. Sin största numerär erhåller den i de härad, som an
tingen äro hem för en talrik sjömansbefolkning eller ock inne
sluta stora järnvägsstationer. I ett fåtal områden är denna 
grupp talrikare än industrigruppen, nämligen i Väddö och Häf

verö skeppslag, Bro och Vätö skeppslag samt Frötuna och 
Länna skeppslag i Stockholms län, Ornsts båda härad, Tjörns 
härad samt i Neder-Luleå tingslag. I städerna är numera in
dustrigruppen i genomsnitt nära dubbelt så talrik som handels
gruppen, men det finnes enstaka städer, såsom Östersund, där 
gruppen Handel och samfärdsel är den starkast företrädda af de 
tvenne. 

Talrikheten af gruppen Allmän tjänst m. m. beror å lands
bygden framför allt af det antal militär, som förefinnes inom 
området. De högsta procenttalen för gruppen förekomma i 
Ulleråkers härad (14·39 %) och i Gagnefs tingslag (14·22 %). Å det 
förra stället bidrager, utom militären, sjukvårdspersonalen vid 
det inom häradet belägna Uppsala hospital att göra procenten 
hög; Gagnefs tingslag åter har varit särdeles starkt roteradt. 

Understundom äro näringsgrenarna kombinerade på ett sätt, 
som gör uppdelningen i yrkesgrupper svår eller omöjlig att kon
sekvent genomföra. Detta torde särskildt vara fallet i rikets 
norra delar, där, såsom redan är påpekadt, ofta nog en och 
samma person egnar sig såväl åt jordbruk som åt trävarurörelse. 
En jämförelse mellan den ena och den andra näringens öfver
vikt i de olika smärre områdena låter sig näppeligen göra ute
slutande med tillhjälp af folkräkningsmaterialet, helst som i de 
norrländska kustlänen de trakter, där de stora industrianlägg
ningarna äro belägna, tillika äro de fruktbaraste och de, som er
bjuda största utvecklingsmöjligheterna för åkerbruket. Hvad 
Jämtland åter beträffar, skulle man kunna där urskilja, vid 
sidan af den egentliga skogs- och fjällbygden, trenne områden1) 
där jordbruket spelar en större roll än eljes: l:o Indalsälfvens 
nedre område, eller Ragunda tingslag; 2:o Storsjöbygden, eller 
Brunflo, Sunne, Hackås och Näs, Ovikens, Hallens, Rödöns och 
en del af Offerdals tingslag; 3:o Norra Jämtlands silurområde, 
omfattande en del af Lits tingslag. I Bergs och Hede tingslag, 
där näringslifvet är föga differentieradt, är ock procenten af 
jordbruksbefolkningen hög. 

Om redan befolkningens fördelning i hufvudgrupper af yrken 
är behäftad med svårigheter, så möta ännu större vanskligheter 
vid delningen på de olika industrigrupperna. En hel del karak
teristiska drag framträda dock tydligt i tabellerna, särskildt i 
tab. A. Man ser sålunda, huru sågverksindustrien dominerar i 
Norrland och äfven är särdeles betydande i Uppsala, Koppar
bergs och Värmlands län. Bergverks- och bruksrörelsen är starkt 
representerad i åtskilliga af de mellansvenska länen, vidare i 
Norrbotten samt — till hufvudsaklig del genom stenhuggerierna 
— i Blekinge. Metallförädlingsindustrien räknar högsta procent
talet i Södermanlands län (Eskilstuna med omnejd). Bygg
nadsindustrien samt närings- och njutningsmedelstillverkningen 
äro jämförelsevis mera jämnt utbredda öfver landet; dock förete 
de tätare befolkade länen högre procenttal. Väfnads- och be
klädnadsindustrien är starkast företrädd i Älfsborgs län, där 
den fordom bedrifvits som hemslöjd, i våra dagar i allt större 
utsträckning fabriksmässigt. Närmast i fråga om procenttal för 
denna industrigren följa Halland (Halmstad, Oskarsström) — 
det kan dock anmärkas, att hela industrigruppens numerär i 
Halland är rätt låg — och Östergötland (Norrköping). De 
kemisk-tekniska industrierna äro företrädesvis lokaliserade inom 
Jönköpings län (tändsticksindustri), Kronobergs (glas- och pap-

1) Jfr den s. k. Norrlandskommitténs betänkande. 
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perstillverkning), Älfsborgs (trämassa- och glastillverkning), 
Skaraborgs (tändsticksindustri) och Värmlands län (trämasse
tillverkning). Industrien för litteratur och konst är endast i de 
större städerna mera talrikt representerad. 

Utom de uppdelningar efter yrken, för hvilka nu redogjorts, 
skulle ytterligare en sådan kunna göras, nämligen inom den 
första stora hufvudgruppen mellan jordbruket å ena och fisket å 
andra sidan. Ehuru yrkesfiskare förekomma spridda i nästan 
alla delar af riket, äfven sådana, som endast gränsa till in
landsvatten, utgöra de vanligen i jämförelse med jordbrukarne 
ett försvinnande fåtal, och det är endast i några kusttrakter, 
där de numeriskt taget spela någon roll. I nedanstående tabel-
lariska öfversikt angifvas särskildt de härad (tingslag el. dyl.) 
och städer, där fiskarebefolkningen (inräknadt familjemedlemmar) 
antingen upptager 1 procent eller mera af hela folkmängden 
eller ock utgör minst 100 personer: 
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Såsom af ofvanstående öfversikt framgår, finnes inom hela 
riket endast ett härad — Sotenäs härad i Göteborgs och Bohus 
län — där fiskarebefolkningen öfverträffar jordbrukarebefolk
ningen i antal. Inom åtskilliga kustsoeknar är antalet yrkes
fiskare anmärkningsvärdt lågt; därstädes boende s. k. skärkarlar 
(skärgårdsbönder), hvilka jämte fiske och sjöfågelsskytte idka 
något jordbruk, upptagas i församlingsböekerna bland hemmans-
egare eller någon annan jordbrukaregrupp. Öfver hufvud torde 
det vara ganska vanligt i synnerhet inom den första hufvud-
gruppen, att personer idka någon binäring utom det yrke, på 
hvilket de blifvit förda. Men om kombinationen af olika 
yrkesgrenar, såväl som om en mängd därmed sammanhängande 
frågor, kan endast en fullständig yrkesräkning lämna upplys
ning. 

I) Lyten. 
[Tab. 18—24]. 

Såsom redan i det föregående är nämndt, begärdes vid folk
räkningen uppgift om följande slag af lytta: idioter, sinnessjuke, 
döfstumme, blinda och fallandesjuke. Hela antalet fall af dessa 
lyten, som funnits i folkräkningsmaterialet anteeknade, har ut
gjort: 

Efter vederbörligt afdrag (521 + 2 X 18 = 557) från för
utnämnda antal fall af lyten utgjorde således antalet lytta per
soner, i den mening här är fråga om, 26,810. 

För större öfversiktlighets skull behandlas här idioter och 
sinnessjuke först och sedan hvart och ett af de andra lytena 
för sig. 

Vid jämförelser med tidigare år bör, förutom hvad som i 
detta afseende anföres under hvart och ett af de särskilda ly
tena, äfven ihågkommas, att vid 1890 års folkräkning en sär
skild undersökning verkställdes beträffande personer, intagna å 
hospital, vårdanstalter, institut för blinda och döfstumma m. fl. 
dylika inrättningar. Ehuru denna undersökning mestadels be
kräftade pastorsämbetenas uppgifter, medförde den i någon om 
än ringa mån en komplettering af upplysningarne om lytena. 

a) och b) Idioter och sinnessjuke. I Tredje delen af Be
rättelsen om 1890 års folkräkning finnes redogjordt för resul
taten af de uppgifter om antalet idioter och sinnessjuke i vårt 
land vid olika folkräkningstillfällen allt ifrån 1860, då för för
sta gången nominativa folkmängdsuppgifter meddelades; och läm
nas i nyssnämnda 1890 års Berättelse äfven en korrigerad be
räkning af antalet idioter åren 1.8(50 och 1870. En samman
ställning af dessa uppgifter med motsvarande för år 1900, under 
jämförelse äfven med folkmängden, erhåller följande utseende: 

För erhållande af antalet lytta personer böra härifrån 
dragas såsom mer än en gång räknade: 

Det är tämligen tydligt, att de stora förändringarna i 
ofvanstående tal icke kunna hafva sin fulla motsvarighet i verk
ligheten, utan måste åtminstone delvis vara att tillskrifva större 
eller mindre noggrannhet i uppgifterna, äfvensom den olika om
fattning, man kan gifva åt begreppen idioti och sinnessjukdom. 

I Statistiska Centralbyråns cirkulär den 1 oktober 1900 
angående folkräkningen gafs bl. a. den anvisningen, att. i för-
samlingsboksutdragen borde såsom idiot angifvas den, som från 
barndomen varit mindre vetande och aldrig ägt fullt förstånd, 
såsom sinnessjuk åter den, hvilken förut ägt sitt förstånds fulla 
bruk. Förutom dessa båda uttryck hafva emellertid de till 
Statistiska Centralbyrån inkomna primäruppgifterna, nu liksom 
vid föregående tillfällen, innehållit åtskilliga specifika benäm
ningar, som torde åsyfta en större eller mindre grad af ifråga
varande lyten, och hvarom mera här nedan. 

Att do vid folkräkningarne erhållna uppgifterna om sin
nessjuke och idioter voro ofullständiga, har man länge ansett 
sig kunna antaga, och denna förmodan bekräftas af den under
sökning, som Kungl. Medicinalstyrelsen, jämlikt i nådigt bref 
den 14 juni 1901 meddeladt uppdrag, lät verkställa i syfte att 
utröna hela antalet sinnessjuka och sinnesslöa (idioter) inom 
riket, samt huru stor del af dem finge anses vara i behof af 
vård å anstalt. Vid denna undersökning anställdes först en 
summarisk hopräkning af antalet sinnessjuka och sinnesslöa å 
landsbygden, enligt de till Statistiska Centralbyrån inkomna för-
samlingsboksutdragen, och anskaffades sedan nominativa upp-
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gifter öfver sinnessjuka och sinnesslöa inom dels rikets samtliga 
städer, dels vissa såsom representativa utvalda provinsialläkare
distrikt å landsbygden. Närmare undersökning å ort och ställe 
verkställdes sedermera enligt Medicinalstyrelsens uppdrag af lä
kare, såsom Medicinalstyrelsens den 8 december 1902 afgifna 
berättelse närmare utvisar. 

För Medicinalstyrelsen var det af vikt att erhålla ofvan
nämnda uppgifter ur folkräkningsmaterialet, så snart detsamma 
inkommit till Statistiska Centralbyrån. Någon ingående gransk
ning af detta material inom Centralbyrån hade därför ännu 
icke hunnit verkställas, när de nyssnämnda uppgifterna in
hämtades. Genom den granskning, som senare kom utdragen 
till del, samt däraf föranledd skriftväxling med vederbörande 
pastorsämbeten, i vissa fall åtföljd af utdragens återsändande 
för rättelse, blefvo uppgifterna i utdragen äfven i detta hän
seende mångenstädes förändrade. De siffror, som Statistiska 
Centralbyrån nu erhållit, afvika därföre från dem, som fram-
gingo af Medicinalstyrelsens nominativa utdrag. Till skiljaktig
heten har tvifvelsutan äfven bidragit beteckningssättet i försam-
lingsboksutdraget, hvilket ofta kan lämna granskaren i tvekan 
om, huruvida lyte föreligger, samt i sådant fall om det bör 
hänföras till idioti eller sinnessjukdom. 

Vid bearbetningen af materialet inom Statistiska Central
byrån hafva till idioter hänförts, utom de som uttryckligen upp
tagits under detta namn eller under beteckningen »sinnessjuke 
från barndomen», äfven: 

a) de ogifta personer, om hvilka förekommit någon af föl
jande anteckningar: 

Andeavag, blödsint, enfaldig, fjautig, fjånig, fjäskig. fnåskig, fåkunnig, fåne, 
fånig, halffånig, halfidiot, klen fattning, klen till förståndet, kretin. mindre be-
gåfvad, mindre för sig, mindre vettig, nästan fånig, nästan idiot, obildbar, svaga 
själsgåfvor, utan fattningsgåfva, vauför till själ och kropp: 

b) personer under femton år, om hvilka något af följande 
uttryck användts: 

Förståndsslö, förståndssvag, hufvudsvag, menlös, minnesslö, siunesklen, sinnes-
slö, slö, slösint, svag, svagsint, svag till förståndet, svag till kropp och själ. svag 
till sinnet, tungsint; 

c) alla barn under 10 år, för hvilka sinnessjukdom under 
en eller annan benämning angifvits i utdragen. Det ytterst 
ringa antalet fall af verkligt vansinne före sagda ålder skulle 
säkert fordra undersökning af fackman för att kunna fullt kon
stateras. 

Såsom sinnessjuka i egentlig mening hafva däremot räknats, 
förutom de personer (öfver 10 år), hvilka uttryckligen beteck
nats såsom sådana, äfven: 

dels alla personer öfver femton år, hvilka förekomma under 
någon af de här ofvan under b) anförda beteckningarne med 
undantag af minnesslö; 

dels alla personer öfver tio år, för hvilka någon af nedan
stående beteckningar förefunnits i utdragen: 

Abnorm, afvita, besynnerlig, eger ej fullt förstånd, ej fullt normal, ej normal, 
fjållig, galen, grubblande, klensint, kollrig, konstig, onormal, oredig, rubbad, sin
nesförvirrad, sinnesrubbad, sinnessvng. själssjuk, själssvag. skygg för mänoiskor, 
tokig, underlig, vansinnig, vanvettig, velig, virrig, vurmig; 

dels slutligen alla gifta, änklingar, änkor och frånskilda, 
hvilka betecknats med något af de uttryck, som eljes ansetts 

hänsyfta på idioti. Klart Hr nämlingen, att om dessa personer 
verkligen varit idioter, skulle de aldrig fått tillfälle att inträda 
i äktenskap. 

Hvad beträffar uttrycket »minnesslö», som i försaralingsboksut-
dragen ganska ofta användes om äldre personer, har det ansetts, 
att en sådan anteckning icke behöfver förutsätta sinnessjukdom. 

Den efter ofvan anförda klassificering utförda räkningen har 
gifvit följande resultat: 

Medicinalstyrelsen har på grund af församlingsboksutdragen 
upptagit, inom städerna, 876 idioter och 1,649 sinnessjuka. Af 
dessa personer befunnos visserligen vid den af Styrelsen föran
staltade närmare undersökningen åtskilliga vara psykiskt nor
mala, men vida flere nya blefvo vid denna undersökning upp
tagna såsom behäftade med det ena eller andra lytet, livadan i 
Medicinalstyrelsens redogörelse hela antalet sinnesslöa i städerna 
uppgifves till 1,305 och antalet sinnessjuka till 3,269.1) För 
landsbygdens vidkommande antager Medicinalstyrelsen dels på 
grund af folkräkningsuppgifterna inom de såsom representativa 
utvalda distrikten och sedermera verkställda undersökningar, dels 
på grund af vissa beräkningar, att hela antalet sinnesslöa ut
gjort 11,871 och hela antalet sinnessjuka 12,973. 

I fall dessa beräkningar äro riktiga, har således endast 
något öfver hälften af verkliga antalet själslytta upptagits såsom 
sådana vid folkräkningen, och gäller detta såväl idioter som sin
nessjuke och såväl landsbygd som städer. Att af folkräkning
arnes siffror sluta till, huruvida frekvensen af dessa lyten är i 
tillväxt eller aftagande, blir under sådana förhållanden mycket 
vanskligt. 

Medicinalstyrelsen betonar ock, att under arens lopp begrep
pet sinnessjukdom, om än sakta och omärkligt, blifvit allt vi
dare och småningom äfven i det populära föreställningssättet 
(hvilket legat till grund för anteckningarne i kyrkoböckerna) 
kommit att omfatta sådana psykiska rubbningar, som icke rym
des under de föråldrade benämningarne »vansinne», »galenskap», 
etc. Den nära öfverensstämmelsen i mångt och mycket mellan 
grupperingen af de själslytta åren 1890 och 1900 synes dock 
angifva, att åtminstone siffrorna för dessa båda är äro med hvar
andra jämförliga; de skulle närmast häntyda på ett stillastående. 
Måhända hafva församlingsboksutdragen nu blifvit i detta af
seende så pass fullständiga, som man kan vänta af dylikt mate
rial, och närmare upplysningar stå att vinna endast genom spe
cialundersökningar, sådana som den af Medicinalstyrelsen före
tagna. Ett stöd for sådan förmodan kan hämtas af den i 
Medicinalstyrelsens redogörelse (sid. 22) anmärkta erfarenheten 
från undersökningen, att läkarnes besök hos vederbörande präs
terskap i allmänhet varit utan vidare resultat. Äfven kan fram
hållas, att de i Öfverstyrelsens för hospitalen underdåniga be
rättelse för år 1900 intagna uppgifter om antalet idioter och 
sinnessjuke i allmänhet visa rätt stor öfverensstämmelse med 
folkräkningens. Hvad fördelningen länsvis vidkommer, må an
märkas, att Medicinalstyrelsens undersökning visar mycket höga 
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siffror för några län, som innesluta större vårdanstalter för sin
nessjuka; denna omständighet synes tyda därpå, att vid nyss
nämnda undersökning det ej alltid lyckats att fördela patien
terna å vårdanstalterna efter deras hemorter. 

Med stöd af folkräkningens siffror, hvilka torde kunna anses, 
om ock ofullständiga, dock sinsemellan jämförliga, meddelas i 
tab. Ö här nedan en öfversikt öfver frekvensen af idioti och 
sinnessjukdom inom olika åldersgrupper af hvartdera könet år 
1900, för hela riket, landsbygden och städerna. Det visar sig 
därvid, att idioterna äro proportionsvis rätt mycket talrikare 
inom mankönet än inom kvinnkönet, utom i åldern under 5 år. 
För denna sistnämnda åldersgrupp äro uppgifterna tydligen myc
ket ofullständiga, en omständighet som för öfrigt är lätt för
klarlig på grund af svårigheten att under de första lefnadsåren 
bestämdt konstatera idiotismens förekomst och af föräldrars mot
vilja i det längsta att erkänna densamma. Hvad de allra högsta 
åldrarna beträffar, äro de absoluta talen så små, att tillfällig
heter kunna förrycka uttrycket för frekvensen af lytena. I all
mänhet visar sig ett rätt starkt aftagande af idiotismen inom 
de äldre grupperna; orsaken kan ligga i en högre dödlighet 
bland idioterna eller mindre frekvens af lytet inom kullarne från 
en mera aflägsen tidrymd. 

De sinnessjuke äro, i olikhet mot idioterna, tämligen jämnt 
fördelade å båda könen. Nu liksom år 1890 är frekvensen af 
sinnessjukdom i städerna något större hos kvinnkönet än hos 
mankönet. Öfver hufvud äro sinnessjukdomar vanligare hos 
männen än hos kvinnorna intill vid pass 50 eller 55 års ålder, 
men sedan blir förhållandet småningom motsatt, sannolikt till 
följd af högre dödlighet bland de sinnessjuke af mankön. 

Förhållandena länsvis redovisas i tabell Ab. Siffrorna för 
Stockholm äro, åtminstone beträffande idioter, uppenbarligen 
ofullständiga; Medicinalstyrelsen vitsordar äfven, att det visat 

sig ytterst svårt att i Stockholm erhålla något så när tillförlit
liga upplysningar i detta hänseende. A landsbygden förekomma 
idioterna mer än dubbelt så talrikt som i städerna. Af de sär
skilda länen framträda de småländska samt Östergötlands, Älfs
borgs, Värmlands, Kopparbergs och Jämtlands med höga siffror, 
ett förhållande, som egde rum äfven år 1890; de lägsta siffrorna 
— bortsedt från Stockholms stad — visa Uppsala län, de 
skånska länen samt Norrbotten, hvilka ock vid föregående folk
räkningar företedt låga tal. 

I fråga om sinnessjuke är skillnaden mellan landsbygd och 
städer på långt när icke så stor som beträffande idioter, och 
äfven utbredningen i rikets olika delar synes vara något jäm
nare. Med undantag af Jämtland visa de ofvan nämnda län, 
som inneslutit ett stort antal idioter, äfven en stark frekvens af 
sinnessjukdom. Gynnsammast ställda äro — om man äfven 
här bortser från Stockholms stad — Stockholms, Uppsala och 
Södermanlands län samt Skåne och Blekinge. 

c) Döfstumme. Hela det uppgifna antalet döfstumme år 
1900 uppgår till 5,299 personer, af hvilka 171 tillika angifvits 
vara idioter, 36 sinnessjuke, 30 blinde, 12 fallandesjuke, 2 lama, 
medan 11 uppgifvits vara på en gång idioter, döfstumme och 
fallandesjuke och 6 på en gång idioter, döfstumme och blinde. 

Vid de olika folkräkningarne har uppgifna antalet döf
stumme utgjort nedanstående tal, jämförda med folkmängden: 

Tab. Ö. Idioter och Sinnessjuke på 10,000 invånare inom hvarje ålder, år 1900. 



Döfstumme och blinde. XLVII 

Talen för 1840 och 1850 äro mycket ofullständiga, i det 
att de å inrättningar och välgörenhetsanstalter vårdade icke 
medräknats, ej heller de döfstumma personer, hvilka tillika voro 
själslytta; för Stockholms stad saknas uppgifter helt och hållet 
år 1840. Från och med 1870 visa uppgifterna ganska obetyd
liga förändringar. 

Aldersvis räknadt har frekvensen af döfstumhet på 10,000 
invånare utgjort åren 1880, 1890 och 1900 inom hvar och en 
af de åldrar, som särskildes vid den förstnämnda folkräkningen: 

Medan frekvensen i det hela varit stillastående och 1900 
års siifror t. o. va. angifva en relativ tillbakagång, påträffas en 
märkbar ökning inom de högre åldrarna och särskildt inom 
gruppen 40—60 år. Närmare upplysningar om frekvensen inom 
hvarje femårsgrupp återfinnas i tab. Aa. Det visar sig där, 
att döfstumheten förekom år 1900 talrikast inom grupperna 45 
—50 och 50—55 år, alltså inom kullarne med födelseåren 1845 
—1855. A r 1890 var frekvensen störst inom samma kullar, 
hvilka då representerade åldersgrupperna 35—40 och 40—45 år. 
En stark minskning i frekvensen inträder med gruppen 65—70 
år; vid 1890 års folkräkning kunde en sådan minskning iakttagas 
från 55 år. Att de högre åldrarna i allmänhet förete mindre 
tal, torde möjligen vara att tillskrifva en starkare dödlighet hos 
de döfstumme. För de yngsta grupperna äro uppgifterna säkert 

ofullständiga, men eljes erbjuda fallen af döfstumhet ju inga
lunda samma svårigheter att konstatera som själslytena. 

1 allmänhet äro de döfstumme afgjordt talrikare bland män
nen än bland kvinnorna, och likaså äro de talrikare å lands
bygden än i städerna. Förhållandena länsvis meddelas i tab. Ab. 
Talrikast förekommer lytet i Kopparbergs län, som vid de flesta 
af senare tiders folkräkningar haft att uppvisa maximum i detta 
afseende. Lägre tal än riket i dess helhet visa bl. a. Stock
holms stad och Mälarelänen med undantag af Västmanlands, 
vidare Skåne, Göteborgs och Bohus län samt de sydligare af de 
norrländska länen. 

Tab. Aa. Döfstumme samt Blinde på 10,000 invånare inom hvarje ålder, år 1900. 

Talen för 1840 och 1850 äro behäftade med samma ofull
ständigheter som beträffande de döfstumme. Om dessa tal så
ledes höjdes, borde blindhetsfrekvensen, i olikhet med öfriga 
lyten, förete en afgjord minskning. Att denna minskning under 
åren 1870—1890 ej kommer till synes, kan bero därpå, att de 
högre åldersgrupperna, inom hvilka blindheten oftast förekommer, 
utgjort en oproportionerligt stor andel af befolkningen. I den 
mån de kullar af den äldre generationen, där blindheten varit 
talrikast, hinna dö bort, bör frekvenssiffran för hela landet gå 
ned. Inom de större åldersgrupperna har sagda frekvenssiffra 
vid nedannämnda folkräkningstillfällen utgjort, på 10,000 in
vånare, såsom öfversikten å nästa sida utvisar. 



XLVIII Frånvarande samt obefintlige. 

Förbättringen är genomgående, men gäller framför allt de 
högre åldrarna. Inom gruppen öfver GO år har frekvensen be
funnit sig i oafbrutet nedgående ända sedan 1860, då sagda 
frekvens utgjorde 47·9 på 10,000 inbyggare. 

Närmare detaljer angående blindhetens förekomst inom olika 
åldersgrupper återfinnas i tabell Aa. 

De båda könen förete icke några större olikheter sins
emellan med afseende å blindhetens förekomst. Hvad angår 
landsbygden i jämförelse med städerna, visa de senare, liksom i 
fråga om döfstumhet, i allmänhet en lägre frekvens. 

Om blindhetens utbredning inom olika län lämnas upp
gifter i tab. Ab. De högsta siffrorna förekomma i Kalmar, 
Kronobergs, Jämtlands och Gottlands län, hvilka äfven vid 
föregående tillfällen visat sig innesluta ett stort antal blinda. 
Dock har särskildt i Jämtlands och Gottlands län förhållandet 
förbättrats; dessa läns ogynnsamma ställning har måhända be
rott på den talrika andel af befolkningen, som de högsta ålders
grupperna utgjort. 

e) Fallandesjuke. Vid 1900 års folkräkning har man för 
första gången sökt inhämta uppgift å antalet fallandesjuka i 
riket. I den nu gällande kyrkobokföringsförordningen omnämnes 
fallandesot bland de lyten, som skola i församlingsboken an-

Tab. Ab. Lytta på 10,000 invånare, länsvis, år 1900. 

tecknas; hvarför församlingsboksutdragen numera erbjuda mate
rial till en statistik äfven öfver nämnda lyte. Troligen äro 
dock församlingsböckernas uppgifter om fallandesot än så länge 
ganska ofullständiga. Huruvida anteckningarne endast afse »den 
rätta fallandesoten eller epilepsia idiopathica», som enligt nådiga 
brefvet den 25 november 1757 utgör laga hinder för äktenskap, 
är icke möjligt att afgöra. 

I folkräkningsmaterialet hafva uppgifvits 1,560 fallande
sjuke, hvaraf 1,402 å landsbygden och endast 158 i städerna. 
Efter kön fördela sig de fallandesjuke tämligen jämnt, med 
767 män och 793 kvinnor. För så vidt af de inkomna upp
gifterna kan dömas, är antalet fallandesjuke mycket ringa i de 
tidigaste lefnadsåren, ökas starkt från och med gruppen 10—15 
år (särskildt från 13 år) och börjar efter 40 år åter aftaga. 

1 betraktande af materialets ofullkomlighet har det ansetts 
olämpligt att ingå i ytterligare undersökningar rörande fallande-
sotens förekomst hos olika åldersgrupper af befolkningen. För
hållandena länsvis framställas i tab. Ab. Högsta frekvenssiff
rorna förekomma i Kronobergs och Värmlands län, hvilka äfven 
i afseende å andra lyten äro, som förut visats, ganska ogynn
samt ställda. För låga siffror utmärka sig bl. a. Skåne samt 
Göteborgs och Bohus län. 

f) Komplikation af lyten. I tabell 24 redovisas de i folk
räkningsmaterialet antecknade fallen af förekomst hos en och 
samma person af mor än ett af här behandlade lyten, äfvensom 
några andra dylika. Att särskildt idioti ganska ofta förekom
mer tillsammans med något kroppsligt lyte, framgår af tabellen, 
till hvilken i öfrigt hänvisas. 

K) Frånvarande personer samt obefintlige. 
[Tab. 25—26.] 

a) Frånvarande. I de till 1900 års folkräkning inkomna 
församlingsboksutdragen äfvensom utdragen ur rotelistorna för 
Stockholms stad funnos sammanlagdt 21,837 personer anteck
nade såsom från kyrkoskrifningsorten frånvarande, hvilket antal 
efter all sannolikhet är mycket för lågt. Detta förhållande in
verkar dock icke på värdet af folkmängdssiffrorna, hvilka i vårt 
land afse den rättsliga folkmängden, till följd hvaraf tillfälligt 
frånvarande personer äro i alla fall inräknade i den församlings 
folkmängd, där de äro skrifna. 

Vid de båda senaste folkräkningarna har kända antalet 
frånvarande utgjort: 

Förändringarna i antalet äro helt säkert att tillskrifva den 
nya kyrkobokföringsförordningen och den allmänna revision af 
hithörande handlingar, som nödvändiggjordes genom föreskriften 
om församlingsböckers uppläggande. En mängd personer, hvilka 
förut stått antecknade i husförhörslängderna såsom frånvarande 
— särskildt sådana, hvilkas vistelseort var okänd — blefvo nu, 
och med all rätt, öfverförda till de obefintliga. 
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b) Obefintlige. För de genom nådiga förordningen den 6 
augusti 1894 införda nya bestämmelserna angående afförandet ur 
församlingsböckerna af B. k. obefintlige är utförligt redogjordt i 
det föregående, sid. V. Likaledes är å sid. VIII de obefintliges 
antal saromanställdt med uppgifterna om folkmängden och dess 
förändringar under årtiondet 1891—1900, hvartill här endast 
torde få hänvisas. 

Antalet af de personer, hvilka under tiden mellan 1890 
och 1900 årens folkräkningar blifvit såsom obefintliga afförda 
och icke sedermera i folkmängden åter upptagna, redovisas läns
vis i tab. 25, och med fördelning efter kön, ålder och civilstånd 
i tab. 26. I jämförelse med förhållandena år 1890 har antalet 
obefintlige af mankön ökats något, de obefintliga af kvinnkön 
däremot minskats väsentligt; för bada könen sammanlagdt visar 
1900 års räkning en minskning af 970 personer. Härvid bör 
ihågkommas, att, såsom 1890 års berättelse närmare upplyser, 
tabellerna för sistnämnda år upptaga såsom obefintliga i Stock
holms stad endast de personer, hvilka afförts vid 1891 års man-
talsskrifning (d. ä. 1890 års folkräkning) och ej blifvit före 
nästa mantalsskrifning återfunna. Bortsedt från hufvudstaden, 
skulle antalet obefintliga år 1890 hafva uppgått till 44,250, är 
1900 till 35,ti63; alltså en minskning af 8,587 personer. Om 
uppgifterna för de äldre folkräkningarne må framhållas, att i 
1870 års uppgifter om obefintliga ingå icke Stockholm och 
Göteborg, medan vid 1880 års folkräkning för dessa städer upp
togs under rubriken kvarstående obefintliga det folkmängdsbelopp, 

hvarmed de af vederbörande prästerskap för år 1880 afgifna 
summariska folkmängdsredogörelserna öfversteg de för folkräk
ningen begagnade rotelistorna eller hushållslistorna; detta folk-
mängdsbelopp uppgick för Stockholm till 10,243 och för Göte
borg till 2,993 personer. 

I likhet med förhållandet vid 1890 års folkräkning hafva 
år 1900 under rubriken »till sjöss» sammanförts alla obefintliga 
sjömän, om hvilkas vistelseort ingen upplysning lämnats. 

Af de obefintliga uppgåfvos 6 vara öfver 100 år gamla och 
128 mellan 90 och 100 år. Antagligen voro dock flertalet af 
dessa längesedan aflidna. I de till Statistiska Centralbyrån in
komna utdragen funnos upptagna ytterligare femton obefintliga 
personer i ålder öfver 100 och ända upp till 116 år. Dessa 
blefvo dock vid bearbetningen uteslutna, fem af den orsaken, att 
de befunnos vara afförda langt tidigare än år 1891, ytterligare 
sju, om hvilka vederbörande pastorsämbeten meddelat, att de 
uppgafvos vara döda, ehuru dödsattest ej inkommit, samt slut
ligen tre från Sundsvall uppgifna obefintliga personer, om hvilka 
vidare efterforskningar förhindrades därigenom, att äldre kyrko
böcker brunnit upp, men hvilka med all säkerhet kunna antagas 
vara döda. Salänge föreskrifter saknas, enligt hvilka obefintliga 
personer öfver en viss ålder kunna förklaras döda, kunna dylika, 
på 1700-talet födda personer kvarstå i böckerna öfver obefint
liga; men inverkar detta icke på folkräkningsresultatet, då de 
»obefintliga» icke inräknas i folkmångden. 

Stockholm den 30 november 1906. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL 

e. f. 

E. Arosenius. 
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Le rapport statistique sur la population de la Suède eu 1900 — année de 
recensement — est divisé en quatre volumes. Le premier volume renferme les 
matière» suivantes: population constatée an recensement du 31 décembre 1900, 
répartie par sexe, par âge et par gouvernements (»län»), de plus, le rapport usuel sur le 
mouvement de la population pendant l'année. Les matières du deuxième volume 
sont: superficie et population par divisions administratives, densité de la popula
tion, statistique des confessions. Le troisième volume (le présent rapport) donne 
des renseignements sur les opérations du recensement et sur la répartition détaillée 
de la population par sexe, par âge, par état civil, par ménages, etc. Un quatrième 
volume contiendra un aperçu rétrospectif sur le mouvement de la population 
pendant la période décennale 1891—1900, ainsi que des tables de mortalité et 
de survie basées sur les chiffres de ladite période. 

Le recensement du 31 décembre 1900, comme les recensements précédents 
en Suède depuis 1860, est fondé sur des listes nominatives; exception faite de Stock
holm, ces listes sont extraites des registres paroissiaux de la population. Dans la ville 
de Stockholm, de tels registres font défaut; on s'est donc servi d'autres listes 
nominatives dressées d'après les renseignements fournis aussi par les habitants eux-
mêmes, 

La répartition de la population par âges présente un trait singulier: e'est 
l'exubérance anormale des âges les plus élevés. Ainsi, l'âge de 50 aus et au-dessus 
comprend 205 ‰ de la population totale, tandis que les 165 ‰ peuvent être con-
sidérés pour une proportion normale. Cette surabondance de vieillards, laquelle 
a été constatée dans notre pays depuis une vingtaine d'années, est expliquée, en 
grande partie, par la forte émigration; aussi, il ne faut pas oublier que les âges 
les plus élevés sont occupés à présent par des groupes qui sont très nombreux 
dès leur naissance et qui, à l'apparition de la période émigratoire (dès 1868) 
avaient passé l'âge d'où se recrute principalement l'émigration, enfin qui furent les 
premiers de la Suède qui profitèrent, dans leur enfance, de lu vaccine. Le groupe 
de 15 - 50 ans comprend 471 ‰, au lieu de la proportion normale de 500 ‰, 
celui des enfants (au-dessous do 15 ans) 324 ‰ de la population. 

Depuis le commencement de la statistique suédoise, on a constaté tonjours, 
dans notre pays, un grand excès du sexe féminin; ainsi, en 1750, à chaque chiffre 
de mille hommes correspondaient 1,124 femmes. Cependant, il s'est produit une 
égalisation qui n'a été interrompue que pendant les périodes de guerre, ainsi que 
dans celles de la plus forte émigration. Eu 1890. le chiffre relatif était de 1,065, en 
1900 on n'a compté que 1,019 femmes sur 1,000 hommes. Certes, la proportion 
varie assez dans les diverses parties du royaume: dans la ville de Stockholm, il y a 
1,192 femmes sur 1,000 hommes; les trois gouvernements les plus septentrionaux, 
par contre, présentent un éxeédent du sexe masculin (voir tab. II); dans le gou
vernement de Västernorrlaud, les deux sexes se balancent. 

Pour apprécier convenablement la composition de la population suivant l'état 
civil, il faut tenir compte aussi de sa répartition par âge. Les tableaux N et O 
donnent des renseignements sur la proportion des célibataires, des mariés etc. dans 
chaque groupe d'âges. On constate un accroissement des mariées parmi les jeunes 
femmes; parmi les personnes d'un âge élevé, aussi, le nombre des mariés et 
mariées n augmenté, grâce à la diminution de la mortalité; par la même raison. 
la proportion des veufs et des veuves a diminué. 

Le nombre totttl des ménages était de 1,303,304, dont 323,439 constitués par 
une personne vivant seule. La population non-comprise dans les ménages (mili
taires casernés, aliénés dans les hospices, etc.) montait à 42,332. Le nombre 
moyen de personnes par un ménage va toujours eu décroissant. 

La statistique concernant les lieux de naissance fait connaître que la popu
lation de la Suède devient toujours plus mobile. Par 1,000 habitants, 582 étaient 
nés dans la commune de leur résidence, 25G dans une autre commune du même 
gouvernement, 155 dans un autre gouvernement, 7 étaient nés à l'étranger. Ainsi, 
le nombre relatif, par 1,000 habitants, de ceux qui étaint nés dans le gouverne
ment de leur résidence était 838 (en 1860: 928: eu 1890: 860). Le nombre total 
des habitants nés à l'étranger était 35,027. Bien qu'ayant augmenté à l'époque de 
chaque recensement, la proportion de ceux nés à l'étranger est toujours assez faible. 
Quant à ce fait, il ne faut pas oublier que les recensements en Suède portent sur la po
pulation de droit; ainsi, on ne tient pas compte des étrangers d'un court passage 
{p. e. des marias étrangers dans nos ports, des voyageurs étrangers dans les hôtels, 
etc.). Par la même raison, les habitants de nationalité étrangére, c'est-å-dire les 

sujets étrangers recensés en Suède, sont peu nombreux; on n'en a compté, en 
1900, que 15,281. De ce nombre, 7,514 étaient nés à l'étranger et 7,767 — prin
cipalement femmes mariées et enfants — étaient nés en Suède. 

Independamment de la question de la nationalité, le recensement fait distinc
tion des races qui outre la race suédoise habitent la Suède. A ce point de vue, 
on a compté 6,983 lapons, 22,138 finnois et 94 bohémiens. Le tableau 13 montre 
la distribution géographique de ces races. Exception faite d'une seule commune, 
les lapons sont partout dans la minorité; même dans la province de Laponie, ils ne 
forment qu'un douzième de la population totale; dans le gouvernement de Jämt-
land, leur nombre ne monte pas à 1 p. o. de la population. C'est donc tout-à-
fait une erreur de désigner, comme cela a lieu souvent sur des atlas étrangers, tout 
l'intérieur de la Suède septentrionale, jusqu'au 62me degré de latitude, comme 
étant occupé par les lapons. — Les finnois se trouvent pour la plus grande partie 
dans les régions du nord et de l'est du gouvernement de Norrbotten. 

Quant à la statistique des professions, le recensement fait distinguer, pour 
chaque profession (ou position lucrative), les personnes actives de chaque sexe, les 
femmes mariées n'exerçant aucun métier, les autres membres adultes de la famille, 
les enfants, enfin les domestiques. 

Ayant distribué, d'après les principes indiqués dans le rapport, les personnes 
dont la profession était insuffisamment spécifiée, on trouvera la répartition sui
vante, par les grandes catégories professionnelles, de la population totale: 

Résumé. 

En 1870, les nombres proportionnels étaient les suivants: 71·87 % , 14·71 %, 
5·06 % et 8·36 %, resp. A chaque recensement, on constate le reculement de la 
population vivant de l'agriculture, aussi bien que la rapide croissance des groupes 
d'industrie, de commerce et de transport. Quant au groupe des services publies, 
il faut observer que ce groupe renferme aussi les militaires cantonnés dits »ndelta»; 
ceux-ci, payés principalement par la tenure d'une petite ferme, sont, le plus souvent, 
mariés et possèdent de nombreuses familles. 

A l'égard des infirmités, les registres de population permettent d'en tenir 
compte de cinq espèces, à savoir: idiots, aliénés, sourds-muets, aveugles, épilepti-
ques. 11 semble que le nombre des aveugles va diminuer, tandis que la fréquence 
des autres infirmités est à-peu-près stationnaire. Cependant, il est fort vraisem-
blable que le nombre recensé des idiots et des aliénés en 1900 (et, plus encore, 
aux recensements antérieurs) a été inférieur au nombre réel. 

Le tableau 25 contient des renseignements d'abord sur les personnes qui 
étaient absentes à la date du recensement, mais qui appartiennent à la population 
(de droit); ensuite, sur les persounes dites >introuvabîes> (»Obefintlige»), c'est-à-dire 
ceux qui ont été rayés des registres de population pendant les années 1891 — 1900; 
ceux-ci ne sont point compris dans la population. La matière demande une ex
plication. La méthode suédoise de compter la population suivant des registres 
courants exige une prescription vis-à-vis les personnes qui disparaissent sans noti
fication légale de leur migration. Aussi, en 1865, on a prescrit de rayer des re
gistres paroissiaux ceux qu'on n'a pu trouver à l'occasion du dressemeut des 
rôles d'impôt Cette prescription a été si efficace qu'une nouvelle loi de 1894 
a dû en modérer les effets. Les personnes en question ne sont point comprises 
dans les chiffres de la population (de droit); toutefois, il est vraisemblable que 
plusieurs d'elles vivent encore au-dedans des limites du royaume. — Le tableau 
26 donne la répartition, par sexe, par âge et par état civil, de ceux qui, pendant 
l'intervalle des deux derniers recensements, ont été rayés de cette manière des 
registres de population. 

La valeur des chiffres des recensements suédois a été parfois mise en doute 
par des savants étrangers auxquels la méthode a paru trop singulière. Ayant pris 
en considération toutes les circonstances, le Bureau central de statistique de la 
Suède, pourtant, est de l'avis que le système fonctionne d'une manière satis
faisante. 
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Tab. 1. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd jämte antal hushåll i socknar och städer 
den 31 dec. 1900. 

[För folkmängden åren 1805—1850, se A. XXII: 2, tab. N:o 7, och för folkmängden åren 1860—1885, se A. XXXII: 3, tab. N:o 1.] 



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



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



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



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



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



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



8 Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 4) Södermanlands län. 5) Östergötlands län. 



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



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



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



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



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



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



Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 7) Kronobergs län. 15 



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



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



18 Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m, m. — 8) Kalmar län. 9) Gottlands län. 



Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 9) Gottlands län. 19 



20 Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 9) Gottlands län. 10) Blekinge län. 



Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 10) Blekinge län. 11) Kristianstads län. 21 



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



Tab. 1. (Forts.). Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 11) Kristianstads län. 23 



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



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



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



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



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 12) Malmöhus län. 13) Hallands län. 29 



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



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



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 14) Göteborgs o. Bohus län. 15) Älfsborgs län. 33 



34 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 16) Älfsborgs län. 



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



36 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden i hushåll och socknar m. m. — 15) Älfsborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 15) Älfsborgs län. 16) Skaraborgs län. 37 



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



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



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 16) Skaraborgs län. 41 



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 17) Värmlands län. 43 



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 18) Örebro län. 45 



46 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 19) Västmanlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 19) Västmanlands län. 20) Kopparbergs län. 47 



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



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 20) Kopparbergs län. 49 



50 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 21) Gäfleborgs län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 21) Gäfleborgs län. 22) Västernorrlands län. 51 



52 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 22) Västernorrlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 22) Västernorrlands län. 23) Jämtlands län. 53 



54 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 23) Jämtlands län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 23) Jämtlands län. 24) Västerbottens län. 55 



56 Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 24) Västerbottens län. 25) Norrbottens län. 



Tab. 1. (Forts.) Folkmängden och hushåll i socknar m. m. — 25) Norrbottens län. 57 



58 Tab. 1. (Forts.). Anmärkningar. 



Tab. 1. (Forts.). Anmärkningar. 59 



60 Tab. 1. (Forts.). Anmärkningar. 



61 

Tab. 2. Folkmängden efter kön och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1900. 



62 

Tab. 3. Hushållens storlek samt folkmängdens 



63 

fördelning å hushåll, länsvis, den 31 dec. 1900. 



64 

Tab. 4. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje 



65 

åldersår, äfvensom i femårsklasser, i hela riket, den 31 dec. 1900. 



66 Tab 4. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje 



åldersår, äfvensom i femårsklasser, i hela riket, den 31 dec. 1900. 67 



68 

Tab. 5. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs
klasser, i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1900. 

1). Stockholms stad. 



Tab. 5. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs- 69 
klasser, i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1900. 

2). Göteborgs stad. 



70 Tab. 5. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd för hvarje åldersår, äfvensom i femårs
klasser, i städerna Stookholm, Göteborg och Malmö, den 31 dec. 1900. 

3) Malmö stad. 



71 

Tab. 6. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1900. 



72 Tab. 6. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 73 



74 Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 75 



76 Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 77 



78 Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



Tab. 6. (Forts). Folkmängden efter kön, ålder och, civilstånd, länsvis, år 1900. 79 



80 Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



Tak. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 81 



82 Tab. 6. (Forts.). Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, år 1900. 



83 

Tab. 7. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1900. 



84 

Tab. 7. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1900. 



85 

Tab. 7. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1900. 



86 

Tab. 7. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1900. 



87 

Tab. 7. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i städer med minst 10,000 inv., den 31 dec. 1900. 



88 Tab. 8. Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1900. 89 



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



hela befolkning den 31 dec. 1900. 91 



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



hela befolkning den 31 dec. 1900. 93 



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



hela befolkning den 31 dec. 1900. 95 



96 

Tab. 9. Födelseorter för rikets hela befolkning den 31 dec. 1900. Sammanfattning. 



97 

Tab. 10. Folkmängden efter födelseort och statsborgarskap, den 31 dec. 1900. 



98 

Tab. 11. Födelseorter för de till rikets befolkning räknade utrikes födde 



99 

Svenska undersåtar samt Utländska undersåtar, den 31 dec. 1900. 



100 Tab. 11. (Forts.) Födelseorter för utrikes födde. 



101 

Tab. 12. Utländska undersåtar den 31 dec. 1900, fördelade efter kön, ålder och civilstånd. 



102 

Tab. 13. Lappar och finnar samt zigenare bland Sveriges befolkning den 31 dec. 1900. 



Tab. 13. (Forts.) Lappar och finnar samt zigenare bland Sveriges befolkning den 31 dec. 1900. 103 



104 

Tab. 14. Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



105 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



106 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



107 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



108 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



109 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I. Jordbruk och boskapsskötsel jämte fiske. 



110 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 1. Idkare af sågverksrörelse. 



111 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 1. Idkare af sågverksrörelse. — 2. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. 



112 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 2. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. 



113 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I I . Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



114 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



115 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



116 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



117 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



118 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



119 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



120 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



121 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



122 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



123 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



124 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



125 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



126 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I I . Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



127 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kon, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning m. m. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



128 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsyls, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



129 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
I I . Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



130 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kon, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



131 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindnstri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



132 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



133 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning m. m. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. — 7. Idkare af kemisk-teknisk industri. 



134 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning m. m. — 7. Idkare af kemisk-teknisk industri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



135 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



136 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



137 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



138 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken oeh kön, länsvis, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning m. m. — 9. Fabrikörer o. fabriksarbetare (utan uppgifvet särskildt föremål), ingeniörer, kontorspersonal. 



139 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsris, den 31 december 1900. 
II. Grufbrytning m. m. — 9. Fabrikörer o. fabriksarbetare etc. — III. Handel och samfärdsel. 



140 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



141 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



142 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



143 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



144 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



145 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
III. Handel och samfärdsel. 



146 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



147 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



148 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



149 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



150 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



151 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken oeh kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära oeh konstnärliga yrken. 



152 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



153 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



154 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
IV. Allmän tjänst jämte litterära och konstnärliga yrken. 



155 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



156 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



157 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



158 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



159 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



160 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



161 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



162 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



163 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
V. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



164 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



165 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



166 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



167 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



168 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



169 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



170 

Tab. 14. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön, länsvis, den 31 december 1900. 
Sammandrag för Hufvudgrupperna I—V. 



171 

Anmärkningar till Tab. 14—16. 
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hufvudpersoner och biträden. Jfr anmärkningarna å sid. 171.] 
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Tab. 17. Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 17. (Forts.) Folkmängden efter större grupper af yrken inom härader och städer, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 18. Idioter fördelade efter kön och ålder, länsvis, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af de i tab. 18—22 redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 19. Sinnessjuke fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af de i tab. 18—22 redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 20. Döfstumme, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af de i tab. 18—22 redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 21. Blinde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd. länsvis, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af de i tab. 18—22 redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 22. Fallandesjuke, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af de i tab. 18—22 redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 23. Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket, den 31 dec. 1900. 
(Personer behäftade med två eller tre af här redovisade lyten äro upptagna under hvartdera lytet.) 
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Tab. 24. Sinnessjukdom, döfstumhet, blindhet eller fallandesot förenade sinsemellan eller med annat 
lyte, i hela riket, den 31 dec. 1900. 
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Tab. 25. Frånvarande och Obefintliga personer, länsvis, uppgifna vid folkräkningen den 31 
dec. 1900. 
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Tab. 26. Obefintliga personer uppgifna vid folkräkningen den 31 dec. 1900, fördelade efter 
kön, ålder och civilstånd.1) 
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