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Col. 11—18: Dont partis pour les pays hors de l'Europe. 
Col. 19—26: Émigrés partis pour les pays de l'Europe. Col. 
27: Pays de destination. 

Tabl. 36. Immigrés par âge, en groupes de cinq ans, ainsi que par 
pays de provenance et par sexe, e tc , en 1910 63. 
Cfr ci-dessus, Tabl. 35. 

Tabl. 37. Émigrés par profession, en 1910 64. 
Col. 1: Profession. Col. 2: Personnes exerçant la profession. 
Col. 3 : Personnes ayant antrefois exercé la profession. Col. 
4 : Membres adultes de la famille. Col. 5 : Enfants. Col. 
6: Total. Col. 7—8: Personnes exerçant la profession. Col. 
9—10: Personnes ayant autrefois exercé la profession. Col. 
11—12: Mariées et veuves sans profession spécifiée. Col. 
13—14: Autres membres adultes de la famille. Col. 15—16: 
Enfants. Col. 17—18: Émigrés de la campagne. Col. 19—20: 
Émigrés des villes. 

Tabl. 38. Immigrés par profession, en 1910 65. 
Cfr ci-dessus, Tabl. 37. 

Tabl. 39. Émigrés et immigrés par profession, en 1910. Répar
tition par préfecture 66. 

Tabl. 40. Natural isat ions et nombre d'étrangers ayant reçu la per
mission de posséder des biens-fonds en Suède, en 1910 68. 

A. Naturalisations; (pour les groupes principaux de profes
sion I—V, voir ci-dessus Tabl. 11). B. Permission de pos
séder des biens-fonds (par préfecture). 





TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed afgifva sin under
dåniga berättelse angående rikets befolkningsförhållanden år 
1910. 

Berättelsen innehåller de uppgifter för redogörelseåret, 
hvilka pläga méddelas i de sedvanliga årspublikationema, 
hvaremot de särskilda upplysningar, som vunnits genom 
den vid 1910 ars slut verkställda allmänna folkräkningen i 
riket, endast så till vida kommit till användning, att i Tab. 
3 kunnat införas befolkningens fördelning efter ålder och 
civilstånd enligt folkräkningen, i stället för den i berättel-
serna för andra år öfliga kalkylen. I öfrigt komma resul-
taten af folkräkningen samt den öfversikt af det närmast 
förflutna årtiondets befolkningsförhållanden, som Central
byrån plägat utarbeta i samband med folkräkningarna, att 
offentliggöras i särskilda publikationer, ingående i den nya 
serien »Sveriges officiella statistik», medan däremot denna 
berättelse, hvilken till sin uppställning är väsentligt lik 
närmast föregående ars, afslutar afdelningen A) Befolknings
statistik inom serien »Bidrag till Sveriges officiella statistik», 
sedan denna afdelning fortgått alltsedan år 1851. 

A—121185. Befolkningsstatistik för år 1910 

I öfverensstämmelse med hittills följd plan utbeder sig 
Statistiska centralbyrån att få tillägga följande upplys-
ningar och jämförelser med hänsyn till innehållet af de till 
berättelsen hörande 40 tabellerna. Af dessa hafva de, hvilka 
afse in- och utvandringen, blifvit förut särskildt offentlig-
gjorda i enlighet med nådiga brefvet den 27 juli 1906. 

A) Folkmängd och folkökning. 

Såsom Statistiska centralbyrån redan förut i sin under 
april månad innevarande år offentliggjorda redogörelse för 
folkmängden inom administrativa områden den 31 december 
1910 meddelat, uppgick rikets folkmängd vid sistnäranda 
tidpunkt, jämlikt det definitiva resultatet af folkräkningen, 
till 6,522,403 personer. Tillväxten för året utgör 45,962 
personer, eller 8·39 %. af folkmängden vid årets ingång 
(5,476,441). Denna tillväxt framgår på följande sätt ur upp-
gifterna om befolkningsrörelsens särskilda faktorer, med ut
gång från nyss angifna folkmängd vid årets början: 
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Under rubriken »annan vinst eller förlust» är här upp-
tagen den skillnad, som framträder mellan folkmängden å 
ena sidan sådan den erhålles ur folkräkningsmaterialet, å 
andra sidan sådan den framgår genom riksfolkmängdens 
vid årets början ökande med antalet födde och immigranter 
och dess minskande med antalet döde och emigranter. Så
som synes uppgår denna skillnad för båda könen tillsam
mans till 7,223 personer, hvarmed den förra summaa öfver-
stiger den senare. En närmare redogörelse för dessa för-
hållanden kormmer att meddelas i den blifvande folkräk-
ningsredogörelsen. 

Om den för riket i dess helhet under år 1910 inträf-
fade folkökningen jämföres med tillväxten under närmast 
föregående år (Tab. A, här nedan), finner man, att 1910 
års folkökning, som utgör 8·36 på tusen af medelfolkmängden, 
väl är såväl absolut som relativt taget mindre än motsva
rande under åren 1908 och 1909, men större än under nå

got annat år sedan 1898 och i följd häraf äfven större än 
tioårsmedeltalet (7·19). 

Året 1910 karakteriseras af ett giftermålstal (6·03 på 
hvarje tusental inb.), som visserligen är mycket lågt men 
dock något högre än tioårsmedeltalet (6·01 ‰). Födelsetalet har 
varit lägre än någonsin förut (24·66 ‰, mot 26·00 i medeltal för 
årtiondet). Dödstalet (14·04 ‰.) är näst 1909 ars tal (13·67 ‰) 
det lägsta, som någonsin iakttagits i vårt land, och betyd
ligt lägre än tioårsmedeltalet (15·16 ‰). I följd af att 
nativiteten varit så låg, blir, trots dödlighetens ringhet, 
öfvcrskottstalet något mindre än vanligt (10·62 ‰ mot 
10·84). Utvandring en, som under år 1909 var något 
lägre än vanligt, öfversteg år 1910 (5·06 ‰ af medelfolk
mängden) medelsiffran för de tio närmast föregående åren 
(4·75 ‰.). Däremot understeg invandringen (1·48 ‰) något, 
ehuru obetydligt medeltalet (1·60 ‰). I följd af dessa båda 
omständigheter korn net.toutvandringen (3·58 ‰) att något 
öfverstiga tioårsmedeltalet (3·15 ‰). 

Beträffande olika landsdelar lämnas erforderliga data för 
bedömande af årets folkmängdsförändring i Tab. B, sid. ur. 

Åren 1908 och 1909 ägde det mera ovanliga ram, att folk
mängden ökades inom hvartenda län, Stockbolms stad in-
räknad. Under år 1910 har däremot folkminskning yppat 
sig inom tre län, nämligen Kronobergs, Blekinge och Hal-
lands. Inom de öfriga har folkmängden ökats. Den största 
absoluta tillväxten företer under år 1910, liksom de när
mast föregående åren, Stockholms län med 9,029 personer, 
hvarefter följa Göteborgs och Bohus län med 6,056 och 

Tab. A. Öfversikt af folkmängdens förändringar i riket, åren 1751—1910.1) 
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Malmöhus län med 5,929; ökningen inom hvart och ett 
af dessa län är större än den var under närmast föregående 
år. Relativt störst är tillväxten likaledes i Stockholms län, 
eller 40·19 promille af medelfolkmängden; därefter följa 
Västmanlands län med 18·58, Norrbottens län med 16·45, 
Göteborgs och Bohus län med 16·01 och Södermanlands län 
med 15·28 promille. 

Vid sidan af de tre förenämnda länen, där folkmängden 
under år 1910 minskats, är äfven att uppmärksamma Stock
holms stad, hvilken kan uppvisa en folkökningssiffra af en
dast 507 personer eller ett så ringa ökningstal som 1·48 ‰. 

"Den ringa ökningen under år 1910 är dock åtminstone del
vis skenbar, beroende på a t t år 1910, såsom varande ett 
folkräkningsår, den kyrkoskrifna och icke, som eljest, den 
mantalsskrifna befolkningen lagts till grund ffr uppskatt-
ningen af hufvudstadens folkmängd. Hade ej detta varit 
förhållandet, hade Stockholms stad fÖr år 1910 kunnat upp
visa en folkökning af 2,016 personer, hvilken siffra visser
ligen icke är stor i jämförelse med hvad den brukar vara, 
men dock endast föga understiger motsvarande för år 1909. 

Vid 1910 års slut upptogo de särskilda länen nedan
stående andelar af rikets hela folkmängd i %, under jämfö
relse med motsvarande tal för tjugu år tillbaka samt för 
år 1909: 

Under de båda senaste årtiondena här alltså de fem 
norrländska länens andel af riksfolkmängden ökats från 
15·54 till 17·12 %. De åtta län (Stockholms stad inberäk-
nad), som af ålder sammanfattas under benämningen Svea-
land, hafva likaledes gåttframåt, ehuruväl blott från 30·23 % 
till 31·42. De tolf södra länen åter, eller Götaland, hafva 
minskats i relativ betydelse: deras folkmängd, som för tjugu 
år sedan uppgick till 54·23 % af hela rikets, hade vid 1910 
års slut gått ned till 51·46 %. 

Betydelsen af dessa tal framgår, om man erinrar sig, a t t en 
procent af Sveriges folkmängd numera utgör något öfver55,000 
människor. At t Götalands andel af riksfolkmängden nedgått 
med omkring 2 3/4 procent, innebär alltså, att denna landsdel nu 

Tab. B. Folkökningen och dess faktorer inom länen år 1910, jämfördt med talen för årtiondet 1900—1909.1) 
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har mer än 150,000 inv. färre än den skulle haft, om stånd-
punkten från tjugu år tillbaka kunnat bevaras. Relativt 
taget kan således Götaland sägas hafva förlorat så godt som 
ett mindre län. Norrland åter har nu nära 90,000 inv. flere 
än det skulle haft under nyssnämnda förutsättning, och 
Svealand mer än 60,000 flere. 

Afses särskildt året 1910, finner man Norrlands pro-
centiska andel vid årets början utgöra 17·11 % och vid dess 
slut 17·12 %; Svealands andel af folkmängden har ökats från 
31·34 % till 31·42 %, medan Götalands fortfarande gått tillbaka, 
från 51·55 % till 51·46 %. Norrlands folkökning har alltså detta 
år hållit jämna steg med rikets i dess helhet, men föga mer. 

Proportionen mellan lands- och stadsbefolkningen har under 
år 1910 förändrats i samma riktning, som förut oafbrutet 
varit händelsen under mer än ett halft århundrade. I % af 
rikets hela befolkning hafva kommit på landsbygden och på 
städerna — för de sistnämnda med särskiljande af hufvud
stad en — vid slutet af hvart och ett af efterföljande år: 

Städernas framryckning har alltså under år 1910 
utgjort 0·37 %, mot 0·31 % i medeltal för årtiondet 1900— 
1909. För städerna utom Stockholm var vinsten under redo-
görelseåret 0·41 %, mot 0·28 % i medeltal för tioårsperioden. 
Stockholms folkökning har under år 1910, liksom äfven de 
tvenne åren därförut, varit så obetydlig, a t t hufvudstadens 
andel af rikets folkmängd minskats. 

Landsbygdens folkmängd har under år 1910 ökats från 
4,140,943 vid föregående års slut till 4,154,803, eller med en
dast 13,860 personer, motsvarande 3·34 ‰ af medelfolkmängden. 
och städernas från 1,335,498 till 1,367,600, alltså med ej min
dre än 32,102 personer, motsvarande 23·75 ‰ af medelfolk
mängden. Landsbygdens relativt ringa och städernas rela
tivt stora folkökning förklaras emellertid till stor del genom 
vissa administrativa förändringar, såsom att Ljungarums soc
ken vid 1910 års början införlifvades med Jönköpings stad, 
att Tidaholms köping vid samma tidpunkt trädde i åtnju
tande af sina stadsrättigheter, samt att befolkningen i ett 
par områden, det ena i Valbo socken och det andra i Häl-
singtuna och Idenors socknar, under loppet af år 1910 nt-
skrefs från dessa socknar och kyrkoskrefs inom det förra om-
rådet i Gäfle och inom det senare i Hudiksvall, ehuru dessa 
tvenne sistnämnda öfverflyttningar skulle ägt rum först vid 
början af år 1911. Hade icke alla dessa adminstrativa öf
verflyttningar ägt rum, skulle landsbygden under år 1910 
kunnat uppvisa en folkökning af öfver 25,000 personer och 
städerna en ökning af närmare 21,000 personer, den fÖrra siff-
ran omkring åtta tusen mindre och den senare öfver sju tusen 
större än motsvarande år 1909. 

Tab. C. Giftermål, födelser, dödsfall, emigration och immigration länsvis, år 1910, jämfördt med årtiondet 1900—1909.1) 
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Ofvan anförda tal afse folkmängdens fördelning den 31 
december 1910. Med 1911 års ingång erhöllo Huskvarna 
köping (med 5,973 inv.), Eslöfs köping (med 5,396 inv.) och 
Arvika köping (med 4,882 inv.) stadsrättigheter, hvarjämte 
S:t Lars socken (med 4,008 inv.) införlifvades med Linköping 
och Västra Skreflinge (med 4,783 inv.) med Malmö. Folk-
mängden vid 1911 års början bör därför upptagas till 
4,129,761 a landsbygden och 1,392,642 i städerna. 

Folkmängden i hvar och en af rikets städer och kö-
pingar framgår af Tab. 5. En klassifikation efter folk
mängden af städer och köpingar utfaller såsom följande 
tal visa: 

nära fyra femtedelar af landefs stadsbefolkning, och af Sve
riges befolkning i dess helhet äro 196 % bosatta i sagda 
städer. 

A t t våra svenska städer, relativt taget, i stor utsträck
ning deltaga uti den för vår tid utmärkande starka till-
växten af stadssamhällena, är välbekant och framgår äfven 
af följande tal. Folkmängden utgjorde i hvar och en af 
våra större städer vid slutet af 1910 äfvensom tjugu år 
tidigare: 

I samtliga dessa tjugusex samhällen har alltså under 
de tvenne årtiondena folkmängden ökats från 714,519 till 
1,079,685 personer, eller med 51·11 procent. Den öfriga 
stadsbefolkningen i riket har under samma tid vuxit från 
185,179 till 287,915 personer, eller med 55·48 procent, och 
stadsbefolkningen i dess helhet från 899,698 till 1,367,600 
personer, eller med 52·01 procent. 

Tab. D. Befolkningsrörelsens relativa tal på landsbygden och i städerna åren 1816—1910, samt inom enhvar af städerna med 
öfver tio tusen inv. under år 1910 och under årtiondet 1900 —1909.1) 

Vid 1910 ars slut ägde Sverige sålunda 26 städer, som 
efter svenska förhållanden pläga räknas såsom större, eller 
ägande mer än tio tusen invånare hvardera. Sammanlagda 
folkmängden i dessa städer nppgick vid årets slut till 1,079,685 
mot 1,059,083 föregående år. Tillväxten uppgår alltså till 
20,602 personer, eller 19-45 %.. De mindre städernas folk
mängd växte under året från 276,415 till 287,915 perso
ner, eller med ej mindre än 41-60 %.. — Såsom synes om
fatta de tjugusex större städerna tillsammans 789 •/. eller 



VI Folkökning. —Folkmängdens fördelning efter kön. 

Hvad särskildt år 1910 beträffar, har folkökningen i de 
tjugusex större städerna varit i genomsnitt afsevärdt högre 
än de tvenne närmast föregående åren, i synnerhet det 
senare af dem, och kan sägas hafva varit ungefär normal. 
I tre af städerna i fråga förekommer emellertid, såsom 
Tab. D närmare utvisar, folkminskning, nämligen i Karls-
krona, Kristianstad och Landskrona, och i 13 städer där-
ntöfver har folkökningen visat sig lägre än den varit i ge
nomsnitt under det närmast förflutna årtiondet. 

Bland de mindre, ej i Tab. D upptagna städerna förete 
flera en rät t betydande folkökning; så exempelvis Nyköping, 
Västervik, Trälleborg, Varberg, Vänersborg, Alingsås. och 
Skara. Folkminskning har bland dessa mindre städer före-
kommit i tolf. I allmänhet äro dock minskningstalen ringa, 
den största folkminskningen kommer på Karlshamn med 
108 personer. 

Folkmängden i köpingarna utgjorde vid 1909 års slut 
78,966 personer och vid 1910 års slut 82,133. Tillökningen 
är alltså 3,167 personer eller 4·0 procent, och bör densamma 
till öfvervägande del eller till nära fyra femtedelar be-
traktas som en verklig folkökning och endast i mindre mån 
tillskrifvas de administrativa ändringar, som med afseende 
å rikets köpingar vid 1910 års ingång ägde rum. Visser
ligen kommo med 1910 års ingång Stocksund med 887 in
vånare och Lidingö med 3,572 invånare i åtnjutande af 
köpingsrättigheter, hvarjämte invånarantalet i Nybro köping 
genom en samtida utvidgning ökades med omkring 1,000 
personer, men å andra sidan blef vid nämnda tidpunkt, såsom 
förut nämnts, Tidaholms köping med 4,768 invånare stad. 

Omkring de stora städerna samlar sig i våra dagar 
ofta en växande folkmängd i den närmast omgifvande byg-
den. Under år 1910 skönjes företeelsen i fråga genom folk
ökningen uti bland annat följande landssocknar, nämligen: 

B) Folkmängdens fördelning efter kön, ålder, 
civilstånd och större yrkesgrupper. 

a) Proport ionen mellan könen inom rikets befolkning 
har under senare tider förbättrats, såsom framgår af föl
jande ta l : 

Äfven i grannsocknarna kring Malmö och Norrköping har 
befolkningstillväxten varit afsevärd, hvaremot den i trakterna 
närmast Gäfle, Sundsvall och Hälsingborg varit jämförelsevis 
ringa. 

Hvad beträffar den landsbygd, som ej omedelbart an-
gränsar till städerna, uppstå i våra dagar mångenstädes 
samlingspunkter för industri och handel, med i regel starkt 
växande folkmängd. Under år 1910 liksom under året 
därförut har dock folkökningen å dessa platser varit jäm
förelsevis ringa eller rent af lämnat rum för folkminskning, 
ett förhållande, som tvifvelsutan står i samband med de 
under år 1909 timade arbetskonflikterna och deras efter-
verkningar äfven under året därpå. Som en sammanfattning 
angående folkmängdens förändringar år 1910 kan sägas, att 
tillväxten i städerna varit afsevärd, hvaremot den å lands-
bygden, därvarande industriorter medräknade, varit i genom
snitt märkbart mindre än vanligt. 

Mot 1,000 män i hela riket svarade således vid årets 
slut 1,046 kvinnor. Sedan den svenska befolkningsstatisti-
kens begynnelse har kvinnkönets relativa öfvertalighet al
drig varit så ringa som de senaste åren. År 1909 inträdde 
dock, hvad städerna beträffar, ett afbrott i utjämningen 
hvilket gjorde sig gällande äfven under år 1910. — Fort
farande är kvinnkönets öfvertalighet mycket större i stä
derna än på landsbygden. 

Af de olika länen visa såsom vanligt Jämtlands, Väster-
bottens och Norrbottens öfverskott af mankön. Afses endast 
landsbygden, är mankönet år 1910 liksom år 1909 öfvertaligt 
inom samtliga de fem norrländska länen, äfvensom Koppar-
bergs samt — ovanligt nog -— Västmanlands och Söderman-
lands län. Samman för dessa olika landsbygder visar år 
1910 en folkmängd af mankön uppgående ti l l 657,086 mot 
endast 645,662 kvinnor, eller mot 1,000 män endast 983 
kvinnor. Tager man Norrland och Dalarne såsom helhet 
(land och stad), visar sig äfven här mankönet öfvertaligt; 
hela folkmängden inom denna landsdel uppgår nämligen 
till 591,010 män och 587,780 kvinnor, d. v. s. 995 kvinnor 
mot 1,000 män. 

Tab. G innehåller jämväl relativa tal för proportionen 
mellan könen inom olika åldrar. Jämföras förhållandena 
i detta afseende vid 1910 års slut med talen för åren 1816— 
1900, finner man att kvinnornas relativa antal i så godt 
som alla åldrar numera är afsevärdt lägre än förr. De enda 
undantagen härifrån utgöra åldrarna 40—45 och 45—50 år, 
där någon egentlig förändring i förhållandet i fråga ej kan 
sägas hafva ägt rum. At t kvinnornas antal är jämförelse
vis lågt mot förr i vissa af de yngre åldrarna, beror 
därpå, att under flere af de senare åren med ringa emigra
tion utvandringen varit större bland kvinnorna än bland 
männen. 

Proportionen mellan könen inom olika civilstånd är af 
intresse företrädesvis i fråga om de ogifta. Upplysningar 
härom meddelas, för så vidt de absoluta talen angår, i 
Tab. 3. För vinnande af en sammanfattning har man brukat 
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jämföra antalet ogifta män i åldern 20—50 år med antalet 
ogifta kvinnor i åldern 17—45 år. Begränsningen af dessa 
grupper blir naturligtvis alltid i någon mån godtycklig, 
men antages nämnda jämförelse såsom åtminstone unge
färligen uttryckande medelförhållandet, blir resultatet för 
senare tider följande: 

mativa beräkningarna för närmast föregående år visar sig 
en ganska god öfverensstämmelse utom för åldern 0—1 år. 
För denna och andra, dock mindre skiljaktigheter, som å 
sina ställen framträda, torde få redogöras i samband med 
berättelsen för folkräkningen. 

Enligt förberörda aproximativa beräkningar och nu 
senast hållna folkräkning utgjorde rikets folkmängd vid 
1908, 1909 och 1910 års utgång samt tillväxten under sist-
nämnda år: 

Tab. E lämnar tillfälle att utsträcka jämförelsen längre 
tillbaka i tiden. Hvad särskildt angär åren 1909 och 1910, 
kan en jämförelse dem emellan göras äfven för femårsgrup-
per med tillhjälp af de i Tab. G lämnade uppgifterna och 
framgår därur, a t t afvikelserna inom flertalet dylika ålders-
grupper är ringa utom för gruppen 0—5 år och grupperna mel
lan 25 och 55 år. Åtminstone för sistberörda gruppera vidkom-
mande torde afvikelserna emellertid till god del hafva sin 

Tab. E. Folkmängdens fördelning efter ålder, åren 1750—1910. Absoluta tal.1) 

Dessa tal gifva en helt annan föreställning om det 
kvinnliga öfverskottet än den vanliga jämförelsen mellan 
folkmängden af hvartdera könet i dess helhet. Mot hvarje 
tusental män svara här ej mindre än 1,200 a 1,300 kvinnor. 
De jämförelsevis emigrationsfria åren på senaste tiden hafva 
åstadkommit en märkbar förbättring i denna proportion. 

b) Åldersfördelningen inom rikets folkmängd vid 1910 
års utgång framgår af Tab. 3. I tabellen har denna gång 
i stället för de sedvanliga beräkningarna öfver åldersfördel
ningen kunnat intagas det direkta resultatet af 1910 års 
folkräkning. Vid jämförelse mellan detta och de approxi-
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förklaring i den vida större tillförlitlighet, som torde böra 
tillerkännas de ur en folkräkning framgångna siffrorna 
rörande befolkningens fördelning efter ålder än de sedvan-
liga beräkningarna därom. I synnerhet torde detta gälla 
med afseende å 1910 års folkräkning på grund af de sär
skilda anordningar, som vid densamma gjorts för ernående 
af ett så vidt möjligt tillförlitligt resultat. 

Erinras må för öfrigt, at t tillväxt eller minskning inom 
de olika åldersgrupperna endast i ringa mån är beroende af 
dödligheten, hvilken i våra dagar blott föga varierar från 
det ena året till det andra. Hufvudanledningen tillökning 
eller minskning inom hvarje ålder är talrikheten afdennya 
årsklass, som inträder i resp. åldersgrupp, jämförd med tal
rikheten af den årsklass, som utgår ur densamma för att 
inträda i närmast högre femårs- eller större grupp. Men en 
mycket betydelsefull omständighet är också utvandringen, 
hvilken ju i öfvervägande grad drabbar vissa åldersgrupper 
och därjämte från år till annat företer synnerligen stora 
växlingar. 

För vinnande af en noggrannare föreställning om be
folkningens nuvarande fördelning efter ålder bör densamma 
jämföras med förhållandena under föregående tider och sär-
skildt med tal, som så nära som möjligt utvisa den för vårt 
folk normala fördelningen. Såsom sådan har i de närmast 
föregående årgångarna användts fördelningen i medeltal 
under den långa tidrymden 1751—1900. En jämförelse med 
dessa såsom normala begagnade tal och äfven med talen för 

närmast föregående år meddelas i Tab. G, medan Tab. E 
och F visa, den förra i absoluta, den senare i relativa tal, 
folkmängdens fördelning efter ålder vid olika tidpunkter 
från 1750 fram till våra dagar. De mest betydelsefulla 
fakta, som härvid träda i dagen, äro senare tiders stora 
folkbrist inom såväl åldersgruppen 0—5 år och midtelåldern, 
mot å andra sidan den stora öfvertaligheten inom de högre 
åldrarna. 

Folkbristen inom åldern 15—50 år, räknad såsom helhet, 
nådde sin höjdpunkt år 1893, då denna grupp nedsjunkit till 
at t omfatta endast 462 ‰ af rikets folkmängd, medan den i 
normala fall utgör i vårt land (och i andra länder äfven) 
vid pass 500 ‰. En så stor undertalighet för denna bety
delsefulla folkgrupp är i hvilket land som helst en utomor
dentligt sällsynt företeelse. Utan tvifvel måste det betrak-
tas såsom en stor fördel, at t från och med 1894, efter ut-
vandringens tillbakagång, en förbättring härutinnan hos oss 
nästan årligen gifvit sig tillkänna. Förbättringen har dock 
varit mycket långsam. Vid 1910 års slut nådde åldern 15 
—50 till något öfver 475 ‰, i stället för det normala 500 ‰. 

I Tab. Gr lämnas, såsom förut skett, en beräkning af, 
huru folkmängden i hvarje åldersklass skulle ställt sig, om 
fördelningen varit den under äldre tider vanliga, samt huru 
densamma i stället gestaltat sig i verkligheten. Upplöser 
man då den stora gruppen 15—50 år i femårsgrupper, 
finner man, att vid 1910 års utgång brist fortfarande före-
fanns inom hvarje femårsgrupp mellan 20 och 50 års ålder, 

Tab. F. Folkmängdens fördelning efter ålder, åren 1750—1910. På 1,000 inv. af hela folkmängden.1) 
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undantagandes gruppen 45—50 år, som nu utvisar ett litet 
öfverskott. Sammanlagda bristen inom dessa åldrar ntgjorde 
år 1910 (efter frånräknande af nyssnämnda öfverskott) och 
föregående år: 

Det visar sig att den långsamma förbättring, som fram-
trädt under de senare åren, men afbröts under år 1909, under 
år 1910 åter gjorde sig, om också svagt, gällande. 

Det andra stora faktum, som ofvan omnämnts i fråga 
om den nuvarande åldersfördelningen, är öfverskottet i de 
högre åldrarna. Jämfördt med hvad under normala förhål-
landen borde vara händelsen har folkmängden i åldern öfver 
65 år utvisat en öfvertalighet af: 

Denna företeelse har alltså snart sagdt för hvarje år 
blifvit allt mera utpräglad, och för närvarande har Sverige 
öfver 155,000 flere åldringar än som normalt skulle vara 
händelsen. Äfven denna afvikelse är relativt så betydande, 
att något motstycke svårligen skall kunna uppvisas i något 
annat europeiskt land. 

Särdeles stark har tillväxten under senare tider varit 
inom den höga åldern af 80 år och däröfver, hvilken ock 
numera nått en utomordentlig talrikhet. Medan sedan år 
1860 folkmängden vuxit t. ex. inom den spädaste barndoms-
gruppen (0—5 år) blott från 513,613 till 619,518, eller på 

ett halfsekel med blott litet mer än 20 %, har gruppen af 
åttioåringar och däröfver vuxit från 19,331 till 74,442 och 
alltså nära nog fyrdubblats. 

Betydelsen af den abnorma fördelningen efter ålder 
inom nutidens Sverige har ofta blifvit framhållen. Det 
säger sig själft, att en starkt utpräglad öfvertalighet inom 
de åldrar, som till stor del äro ur stånd at t försörja sig 
själfva, alltid måste blifva till en ekonomisk tunga — helst 
när förhållandet motsvaras af en lika utpräglad folkbrist 
inom de mest arbetsföra åldrarna. Och då af de öfriga 
åldrarna gruppen 10—20 år är öfvertalig, innebär detta 
naturligen också stora kraf såväl på samhället som den en-
skilde i fråga om det uppväxande släktets uppfostran och 
undervisning. Ställningen kan alltså i korthet uttryckas 
så, som den ofta redan förut karakteriserats: a t t Sverige i 
våra dagar har öfverflöd på skolbarn och framför allt på 
åldringar men brist på arbetsdugligt folk. Den yttersta 
orsaken till alla dessa missförhållanden är naturligtvis emi-
grationen. 

c) CiTilståndsfördelningen. Från och med 1891 hafva 
beräkningar årligen utförts äfven angående fördelningen efter 
civilstånd, såväl för befolkningen i dess helhet som för hvarje 
särskildt åldersår. Helt naturligt kunna dessa beräkningar 
endast blifva approximativa. Närmare redogörelse för deras 
utfÖrande är lämnad i Statistisk Tidskrift årgg. 1893 och 
1894. För år 1910 hafva dock, liksom för föregående folk-
räkningsår, icke några dylika beräkningar behöft tillgripas, 
utan har ett sammandrag af eivilståndsfördelningen inom 
olika åldersår kunnat göras direkt ur folkräkningsmaterialet 
och föreligger resultatet häraf, hvad år 1910 angår, i Tab. 3. 
I Tab. H och I har till jämförelse återgifvits äfven några 
sammanfattande tal för såväl år 1910 som närmast föregående 
och tidigare år. 

Tab. G. Folkmängdens fördelning efter ålder och kön, åren 1909 och 1910, jämfördt med äldre tider. 
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Enligt de sålunda lämnade data rörande civilstånds-
fördelningen har densamma vid 1908, 1909 och 1910 års 
slut äfvensom tillväxten under sistnämnda år varit följande: 

Folkmängden har alltså under år 1910 ökats inom alla 
civilståndsgrupper, utom för änklingar och frånskilde. I 
öfrigt är att observera den anmärkningsvärdt låga öknin-
gen för barn under femton år, nämligen endast 0·25 %. 

Den relativa talrikheten af hvarje grupp framgår af 
Tab. H—K. Hvad som här i första rummet tilldrager sig 
uppmärksamheten är det allt fortfarande mycket höga 
antalet vuxna ogifte (öfver 15 års ålder). I medeltal för ett 
och ett halft sekel (1751—1900) har denna grupp beräknats 
utgöra 258,714 på hvarje million af folkmängden; siffran 
blefve dock betydligt lägre, om man hölle sig endast till 
äldre tider med deras så väsentligt mindre frekvens af ogifte 
mot i våra dagar. För år 1910 befinnes nu den vuxna ogifta 
befolkningen utgöra ända till 294,310 på hvarje million, 
och, så vidt kändt är, har denna grupp af befolkningen 

aldrig förr i vårt land varit så talrik. Förhållandet ä r 
naturligen delvis att tillskrifva det förhållandet, a t t ut-
vandringen under åtskilliga af de senare åren varit jäm-
förelsevis ringa. Den ogifta ungdomen, som förr emigre-
rade, fick nu under några år stanna hemma — likväl utan 
att i hemlandet finna nämnvärdt talrikare tillfällen än förr 
att ingå äktenskap. 

Under afdelningen för åldersfördelningen här ofvan på-
visades en brist för närvarande i åldern 20—50 år af ej 
mindre än 120,287 personer — jämfördt med den folkmängd, 
som skulle funnits i dessa åldrar, om åldersfördelningen 
varit normal. Undersökes nu förhållandet äfven från syn-
punkten af kön och civilstånd, befinnes denna brist fördela 
sig på ett ganska egendomligt sätt. Hvad först hvartdera 
könet beträffar, visar mankönet en brist inom dessa åldrar 
af 43,002 personer och kvinnkönet en brist af 77,285 perso
ner. Men mankönets brist af 43,002 befinnes vara samman
satt på det sätt, att af ogifta män i själfva verket fanns 
ett öfverskott af 69,563, medan däremot bristen af gifte upp-
gick till ej mindre än 110,968. Härförutom funnos 1,597 färre 
änklingar än man efter normal fördelning skulle väntat. — 
För kvinnkönet är förhållandet ej mycket annorlunda. 
Af ogifta kvinnor finnas 40,523 flere än som vederborde, 
men de gifta äro 97,700 färre än väntadt, i dessa åldrar. 
Hvad beträffar änkorna är deras antal ej mindre än 20,108 
personer lägre, än som efter normal fördelning skulle beräk-
nas. Detta sistnämnda underskott har naturligtvis sin för-

Tab. H. Folkmängdens fördelning efter kön och civilstånd, åren 1750—1910.1) 
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klaring uti den så utomordentligt störa minskningen af död-
ligheten, särskildt bland männen. 

Förestående tal vittna oförtydbart om de ogynnsamma 
förhållandena med afseende å giftermålsfrekvens i nutidens 
Sverige. Och likväl äro talen här ofvan jämförda med siff-
rorna för hela tidrymden ända fram till år 1900. Inskränk-
tes jämförelsen till äldre tider, skulle de senaste årens re
sultat framträda ännu långt ofördelaktigare. 

Den del af folkmängden, som närmast är a t t samman
ställa med de föddes antal, är gruppen af gifta kvinnor i 
åldern 15—45 år. Från denna synpunkt förtjänar alltså 
sagda grupp en särskild uppmärksamhet. I medeltal för 
hela tidrymden 1751—1900 har densamma beräknats uppgå 
till 104,581 på hvarje million af folkmängden, och Tab. I här 
nedan visar, a t t ännu så sent som år 1860 siffran var 103,752. 
Men år 1910 funnos blott 87,329 gifta kvinnor i denna ålder 
på hvarje million af folkmängden. På 5,522,403 inv. vid 
1910 års slut borde enligt medelproportionen hafva funnits 
577,538 sådana kvinnor, men i verkligheten funnos endast 
482,265. 

Ofvanstående tal vittna tillräckligt om, att när antalet 
födda barn i våra dagar är så betydligt lägre än i äldre ti
der, så ligger förklaringen härtill, om än icke enbart, så dock 
till stor del uti den så betydande nedgången af giftermåls-
frekvensen, hvilken nedgång är ett af de mest iögonenfallande 
drag den svenska befolkningsstatistiken har att uppvisa. 

A t t antalet ingångna äktenskap så starkt minskats i 
Sverige, har dock ej på långt när medfört en lika stor om
kastning af proportionen mellan gifta och ogifta inom folk
mängden. Orsaken härtill är naturligtvis emigrationen. 
Den uppväxande ungdomen, som ej i fäderneslandet trot t 
sig finna tillfälle att grunda eget hem, har nu under år-
tionden utvandrat för att söka sin bärgning i främmande 
land. På detta sätt har ett stort afbräck skett i folköknin-
gen inom Sverige, särskildt inom ungdoms- och manna-
åldrarna, hvilka därför nu äro relativt betydligt fåtaligare 
representerade inom folkmängden än förr. Men då företrä
desvis de ogifta utvandrat, är det tydligt, at t härigenom 
procenten af gifta har kunnat hållas uppe bland dehemma-
varande. Också finner man att, inom de härutinnan bety-
delsefullaste åldrarna, procenten af gifta har omfattat af 
hela befolkningen inom hvarje ålder, hvad först männen 
beträffar, de belopp, som framgå af följande tal (för 1750 
och 1800 enligt beräkningar af G. Sundbärg, hvarom se 
Statistisk Tidskrift, häftet 139): 

Tab. I. Folkmängden inom vissa större ålders- och civihtåndsgrupper, åren 1750—1910.1) 
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Man finner här för de yngre åldrarna icke någon nedsätt
ning af de giftes procenttal sedan år 1870, utan snarare 
någon förhöjning. I och för sig betyder detta icke alltför 
mycket, då talen för år 1870 äro ogynnsammare än för nå
got föregående år, såvidt kändt är. Men i alla fall vittna 
talen härofvan, att inom den hemmavarande befolkningen 
icke någon - ytterligare sänkning ägt rum af procenten för 
de gifte, om än detta resultat, såsom nämnts, åstadkommits 
blott genom utflyttning af de ögifte. Hvad åter angår 
särskildt året 1910, företer detsamma en nedsättning af de 
giftas antal i åldersgrupperna 20—25 och 25—30 år, men 
en förhöjning i de båda grupperna däröfver. 

För kvinnkönets del är resultatet tämligen enahanda. 
Af kvinnorna inom enhvar af nedanstående åldrar voro 
gifta, %: 

Här framträder till och med en ganska märkbar höjning 
af procenttalen inom de yngre åldrarna från 1870 räknadt, 

men på grund af 1909 och 1910 års låga giftermålstal har 
denna höjning under dessa år ej kunnat fortgå. 

d) Yrkesfördelningen. Sedan från och med 1901 års 
berättelse bearbetning börjat göras äfven af yrkesuppgifterna 
för vigde, för fäder till de inom äktenskap födda barnen 
och för de aflidne, framträder önskvärdheten af känne
dom äfven af motsvarande yrkesgrupper inom folkmäng
den. Direkt lämnas upplysning härom endast vid de hvart 
tionde år återkommande folkräkningarna. Vill man äfven 
för öfriga år söka skaffa sig en ungefärlig föreställning 
om yrkesfördelningen, hvilket endast ganska ofullkomligt 
later sig göra, måste beräkningen inskränka sig till de 
fyra stora hufvudgrupper, i hvilka hos oss folkmängden från 
yrkessynpunkt plägat fördelas, nämligen Jordbruk och fiske, 
Industri och bergsbruk, Handel och samfärdsel samt Allmän 
tjänst m. m., hvilken sistnämnda grupp omfattar äfven 
litterära och konstnärliga yrken, allt slags undervisning 
samt sjuk- och fattigvård. Gruppen Handel och samfärd
sel omfattar äfven personalen vid statens samfärdsanstalter 
(järnvägar, post, telegraf, lotsväsendet m. m.), hvilken från 
en annan synpunkt sedt skulle kunnat inräknas under grup
pen Allmän tjänst. — Denna senare grupp har, i förbigå
ende anmärkt, i Sverige upptagit en ovanligt stor andel af 
folkmängden, på grund af att här ingått äfven vår indelta 
armé med dess i allmänhet talrika familjer. I mån af in-
delningsverkets upphörande har en viss nedgång kunnat 
iakttagas i gruppens numerär. 

För vinnande af en fullständig öfverblick af yrkesför
delningen är emellertid nödvändigt att åtminstone approxi
mativt på dessa fyra grupper fördela äfven det stora an-
talet före detta yrkesutöfvare och det än större antal per
soner inom folkmängden, för hvilka vid folkräkningarna 
yrkesbeteckningen är otillräckligt angifven eller helt och 
hållet saknas. En dylik approximativ fördelning kan utföras 
på sätt som skedde vid 1890 och 1900 årens folkräkningar 
(hvarom se 1900 års Befolkningsstatistik, Tredje afdelningen, 
sid. XXXVIII). 

Efter denna komplettering af talen för de fyra stora 
yrkesklasserna afse dessa ej ensamt de inom resp. yrken för 

Tab. K. Befolkningens fördelning efter ålder och civilstånd, på 1 million inv. 
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närvarande sysselsatta, jämte familjemedlemmar och tjänste-
hjon, utan därjämte hela det ungefärliga antal personer, 
som kan anses af nuvarande eller föregående verksamhet 
inom yrket direkt eller indirekt hämta sin utkomst. F . d. 
yrkesutöfvare äro sålunda i hvarje fall förda på det yrke, 
som af dem tidigare utöfvats. 

För de år, då folkräkningar ej hållas, har en approxi
mativ beräkning af befolkningens yrkesfbrdelning, särskildt 
för landsbygd och särskildt för städer, skett på sätt som 
demonstrerats i Statistisk Tidskrift årg. 1895, häftet 2; 
för åren efter 1900 hafva, till följd af resultatet af detta 
sistnämnda års folkräkning, några smärre modifikationer 
vidtagits, hvarom se nyssnämnda tidskrift årg. 1906, häftet 3. 
Det ligger i sakens natur, att dessa approximativa beräknin-
gar af befolkningens yrkesfördelning, byggda som de ytterst 
äro på närmaste folkräkningsresultat, blifva allt osäkrare, 
ju längre tid förflutit sedan sista folkräkning ägde rum. 

För år 1910, såsom varande ett folkräkningsår, borde 
visserligen en öfversikt öfver befolkningens yrkesfördelning 
grunda sig på folkräkningsmaterialet, men då det torde 
dröja, innan bearbetningen af sagda material med afseende 
på befolkningens yrke hinner slntföras, har man i denna 
berättelse måst nöja sig med approximativa beräkningar af 
ofvan antydd beskaffenhet, hellre än att blotta berättelsen 
på alla de intressanta fakta, som framgå ur en jämförelse 
emellan befolkningsrörelsens olika faktorer och befolknin
gens fördelning efter yrke. Noggrannare beräkningar uti 
ifrågavarande hänseende torde komma at t lämnas i en blif
vande tioårsöfversikt för åren 1901—1910. 

De approximativa beräkningarna för år 1910 lämna som 
resultat följande ta l : 

Uträknar man de procentiska andelarna för hvarje yrkes-
grupp inom rikets samfällda folkmängd och sammanställer 
dem med motsvarande tal från de senaste folkräkningarna, 
blifver resultatet: 

De förhållanden, hvarom dessa ta l bära vittne, äro väl-
bekanta, särskildt den stadiga tillbakagången af jordbrukets 
andel af befolkningen. 

Förutsättas 1910 års siffror här ofvan såsom åtminstone 
approximativt användbara för sitt ändamål, kan, med be
gagnande af motsvarande siffror för 1909 års slut, beräknas, 
att medelfolkmängden under år 1910 har utgjort 

Dessa tal äro i det följande använda vid beräkningen 
af frekvensen af vigslar och födelser inom de olika grup-
perna. I fråga om dödsfallen åter, där behandlingen är in
skränkt till vuxna män, kräfves, för jämförelse, medelfolk
mängden af män i åldern 15 år och däröfver. Med stöd af 
1900 års folkräkning samt efter utproportionering af upp
stånden differens mot den för riket i dess helhet kända 
siffran (jfr Tab. 3) blifver sagda medelfolkmängd för år 1910: 

c) Äktenskap. 

a) Hela antalet ingångna äktenskap under år 1910 upp-
gick till 33,162, motsvarande 6·03 på hvarje tusental af 
medelfolkmängden. Jämfördt med hvart och ett af närmast 
föregående tio år hafva talen utgjort: 

Antalet giftermål har under senare år, närmare bestämdt 
fr. o. m. år 1904, befunnit sig i sakta stigande. Åren 1908 
och 1909 skedde visserligen häri ett afbrott, men med år 
1910 har en höjning åter inträdt och i följd häraf ter sig 
årets giftermålstal, ehuru synnerligen lågt, dock något öfver-
lägset medeltalet för åren 1900—1909, som utgör endast 601. 
Öfverlägsenheten röjer sig dock endast i fråga om lands-
bygden, hvaremot städernas giftermålstal understiger tio-
årsmedeltalet. Som vanligt är dock giftermålstalet för stä-
derna i och för sig högre än motsvarande tal för lands-
bygden. 

Af de särskilda länen hafva under året tolf, bland 
dem Stockholms stad, höjt sig öfver tioårsmedeltalet, medan 
tretton län visa större eller mindre undermålighet. Mest fram-
träder denna inom Norrbottens län, med 17 procent färre 
äktenskap än vanligt. Den gynnsammaste ställningen i för-
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hållande till tioårssiffran har Stockholms stad och Jämt-
lands län. Stockholms stad företer därjämte efter vanlig-
heten det i och för sig högsta giftermålstalet, nämligen 9·42 
på tusen invånare. Det lägsta giftermålstalet (5·31 ‰)före-
kommer i Värmlands län. 

I de större städerna (Tab. D, sid. v) äro årets gifter-
målstal i allmänhet ntprägladt låga. Sex städer, däribland 
Stockholm, utvisa högre siffror än årtiondets medeltal. De 
återstående tjugo städerna stå däremot ogynnsammare än 
vanligt; bland dem framträda med utpräglad underlägsenhet 
flera af våra viktigare industristäder, såsom Eskilstuna, 
Hälsingborg, Halmstad och Gäfle. — I de smärre städerna 
(se Tab. 5) äro talen i allmänhet ock låga. Undantag 
härifrån göra några städer, mestadels belägna inom öfver
vägande jordbruksbygder, samt en och annan helt liten stad, 
hvarest talen bero af tillfälligheter. 

En närmare föreställning om de ingångna äktenskapens 
relativa antal vinnes, om detsamma jämföres ej såsom nyss 
med folkmängden i dess helhet (hvilken jämförelse dock äfven 
är af betydelse från sin synpunkt), utan i stället med 
folkmängden af äktenskapslediga inom midtelåldrarna. I 
Sverige har denna jämförelse plägat ske med folkmängden 
af män i åldern 20—50 år och med kvinnor i åldern 20—45 
år. Af särskild betydelse är här att utröna frekvensen af 
första giften, och bör denna naturligtvis jämföras med folk
mängden af ogifta män och kvinnor i sagda åldrar. 

Hvad först angår männen, utfaller denna jämförelse på 
följande sätt : 

Sedd från denna synpunkt blir 1910 års giftermåls-
frekvens underlägsen medeltalet för näst föregående årtionde. 
Såsom af Tab. M synes, framträder årets giftermålssiffra som 
mycket svag, ifall därmed jämföras medelförhållandena un
der 1860-, 1870- och 1880-talen, som voro resp. 70, 75 och 
69 promille, at t ej tala om tidrymden 1751—1800 med dess 
100 promille. 

Ses giftermålsfrekvensen, på samma sätt uträknad, från 
kvinnornas synpunkt, blir resultatet för de senaste åren 
sådant, som framgår af följande ta l : 

Tab. L. Ingångna och upplösta äktenskap samt vissa relativa tal för de vigde, åren 1751—1910. 
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Från kvinnkönets synpunkt ställer sig giftermålsfre-
kvensen år 1910 något litet fördelaktigare än från man-
könets, men årets tal är dock underlägset medelsiffran för 
de tio närmast föregående åren. 

För frekvensen af omgiften, jämfördt med folkmängden 
af änklingar och änkor inom giftermålsåldern, redogöres 
här nedan. 

b) De vigdes forutvarande civilstånd. Med hänsyn till 
inträde i förstå giftet eller i omgifte här de vigdes antal, 
af hvartdera könet, procentiskt fördelat sig på det sätt, som 
framgår af Tal). L. Man finner att, från årtiondet 1801— 
1810 räknadt, antalet i omgifte inträdde nedgått, bland 
männen från 17·00 %, till 7·59 % och bland kvinnorna från 
12·60 % ända till blott 3·20 %. Såväl för männen som för 

kvinnorna äro omgiftenas procenttal år 1910 något lägre 
än året förut. För männen är det det lägsta och för kvin
norna det näst lägsta som förekommit. 

Tab. L utvisar äfven kombinationen mellan mannens och 
hustruns forutvarande civilstånd. I 90·51 % af samtliga fall 
voro under redogörelseåret båda kontrahenterna förut ogifta; 
åren 1801—1810 var detta händelsen endast med 74·38 %. 
Den starkaste tillbakagången utvisa giftermålen mellan 
ogift man och änka, hvilka åren 1801—1810 utgjorde 8·62 % 
af samtliga giftermål, men år 1910 endast 1·90 %. 

Antalet omgiften bör naturligtvis, för noggrannast möjliga 
fastställande af frekvensen, jämföras med folkmängden af änk
lingar och änkor (samt frånskilda) inom de åldrar, inom hvilka 
omgiften förekomma. Bortsedt från undantagsfall kan denna 
ålder anses omfatta, för männen grupperna under 65 år och 
för kvinnorna grupperna under 55 år. Är 1910 utgjorde 
medelfolkmängden af äviklingar (och frånskilde) inom först-
nämnda ålder 43,918 personer och hela antalet vigda änk
lingar (och frånskilde) utgjorde 2,516, eller 57·3 ‰ af nämnda 
medelfolkmängd. Motsvarande medeltal för åren 1900—1909 
är 62·8 ‰. Af änkor (och frånskilda) utgjorde under 1910 
medelfolkmängden i åldern 15—55 år 51,426 personer, och 
antalet vigda änkor (och frånskilda) 1,059, eller 20·6 ‰ af 
folkmängden. Motsvarande tal för åren 1900—1909 var 22·3 ‰. 
Såväl för män som kvinnor hafva alltså under år 1910 om-
giftena varit, relativt taget, afgjordt färre än under årtiondet 
i medeltal. 

Tab. M. Antalet i första giftet inträdde jämfördt med medelfolkmängden af ogifte, åren 1751—1910.1) 
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c) Åldern vid äktenskapets ingående. Vid undersöknin-
gen af giftermålens fÖrdelning å olika åldrar är den fram
stå synpunkten att beräkna frekvensen af de vigde i förhål
lande till den samtida folkmängd, inom hvilken äktenskapen 
ingås. Afses endast att lämna en öfversikt af de hufvud-
sakligaste fakta, kan denna beräkning inskränkas till förstå 
giftet och jämförelsen alltså göras med folkmängden af ogifte. 
För männens del ställer sig förhållande t då på följande sätt, 
under år 1910 och i medeltal för närmast föregående årtionde: 

Året 1910 visar således i jämförelse med tioårsmedel-
talet en utpräglad underlägsenhet så när som på tvenne 
åldersgrupper, 25—30 år och den äldsta. 

För kTinnornas del har giftermålsfrekvensen inom 
olika åldrar varit följande, om fortfarande endast första gif-
tena afses: 

Här påträffas således inom två af femårsgrupperna en 
större giftermålsfrekvens än tioårsmedeltalet, nämligen inom 
de båda lägsta. 

Vid en sammanställning med äldre tiders förhållanden 
möter den svårigheten, att uppgifterna om de vigdes ålder 
äro fullt korrekta först från och med 1880-talet. Emellertid 
hafva beräkningar verkställts, som möjliggöra åtminstone 
en ungefärlig jämförelse äfven med åren 1861—1880. Jäm-
föres nu året 1910 med årtiondet 1861—1870 (se Tab. M), 
finner man för kvinnorna i åldern 15—20 år en höjning 
från 8·4 ‰ till 10·2 och för åldern 20-25 år från 66 %. till 
73, i åldern 25—30 år däremot en sänkning från 98 %. till 
92, i åldern 30—35 år från 83 ‰ till endast 61, i åldern 
35—40 år från 53 till 34, o. s. v. Hvad då angår stegrin-
gen inom de yngre åldrarna, är densamma naturligen att 
tillskrifva utvandringen, som så starkt decimerar den ogifta 
befolkningen i dessa åldrar och således later antalet gifter
mål framstå såsom rätt betydande i jämförelse med den 
kvarvarande folkmängden. I de mera framskridna åldrarna 
åter, där utvandringen är mindre, aftecknar sig giftermåls-
frekvensens verkliga minskning skarpare. På detta sätt 

måste en betydande del af den konstaterade förskjutningen 
betecknas såsom endast skenbar. 

Till en del måste dock företeelsen i fråga anses repre
sentera också en verklig förändring. Att så är, finner man, 
om man uppdelar de vigdes antal i och för sig, utan hän
syn till folkmängden. Af hela antalet vigde män tillhörde, 
i %, enhvar af nedanstående åldersgrupper: 

För hela antalet vigda kvinnor äro motsvarande procenttal: 

Väl äro dessa tal ej fullt tillfredsställande för denna 
frågas lösning, enär procentbeloppen också äro beroende af 
folkmängdens ständiga växlingar inom åldersgrupperna in
bördes. Men i alla fall torde dock kunna sägas, att här 
åtminstone för kvinnornas del möter en tendens till en för
skjutning i riktning mot yngre åldrar, om än densamma 
nu är mindre ntpräglad än nyss. Äfven för männen äro 
talen för de yngre åldrarna för åren 1900—1909 i allmänhet 
något högre än under årtiondet 1881—1890. 

Utvecklingsgången blir föga olika, om man, såsom ännu 
korrektare är, inskränker samman ställningen till endast 
förstå giftena, alltså med frånseende af omgiften. Talen 
blifva då, hvad först männen angår: 

För kvinnorna i förstå giftet utgöra motsvarande pro
centtal : 
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Medelåldern för de vigde finnes uträknad i Tab. L. 
Under året 1910 här medelåldern för män i förstå giftet 
stigit något mot året förut, nämligen från 28·80 till 28·84 
år, medelåldern för kvinnor i första giftet sjunkit något 
litet från 26·36 till 26·35 år. I allmänhet har under se
nare tider utvecklingen gått i riktning mot något yngre 
giften än förr, om än männens medelålder under åren 1881 
—1890 var ännu något lägre än för närvarande. Förhållan-
det torde få anses sammanhänga med industriens allt större 
betydelse i vårt land i jämförelse med öfriga näringsgrenar, 
i det nämligen det är en gammal iakttagelse, att i industri-
bygder giftermålen i allmänhet ingås något tidigare än i 
jordbruksbygder. 

ÅlderssMllnaden mellan man och hustru framgår, i me
deltal, af de i Tab. L meddelade siffrorna. öfverhufvud 
här under de senaste årtiondena denna skillnad visat benä
genhet att ökas. Under redogörelseåret utgjorde densamma 
2-49 år (om förstå giftena afses), mot under 1870-talet en
dast 1-75 år. 

d) Kombination af de vigdes ålder. De ytterst detalje-
rade uppgifter, som häiom meddelas i Tab. 9 och 10, torde 
icke lämpligen för hvarje år kunna underkastas en utförli-
gare bearbetning, utan här denna alltid ansetts böra sparas 
till de sedvanliga tioårsöfversikterna. 

e) Yrkesfördelningen bland de vigde. Från och med 
1901 ars årgång bearbetas uppgifterna om de vigde männens 
yrke, med åtskiljande äfven af ålder och gifte (förstå giftet 
eller omgifte). Den använda yrkesgrupperingen är densamma 
som begagnats vid de senaste folkräkningarna. I Tab. 11 
och 12 är resnltatet framlagdt för år 1910, dock äfven denna 
gång, af skäl, som i föregående berättelser anförts, i en 
sammandragen form, d. v. s. med sammanslagning af yrkena 
uti färre och större grupper. 

Enligt den sålunda verkställda bearbetningen här an-
talet under år 1910 ingångna äktenskap befunnits fördela 
sig på följande sätt, efter männens yrke räknadt: 

att vänta, att vid en dylik statistik efter yrken ofullkom-
ligheterna skola blifva större, ju längre tid som förflutit 
från senaste folkräkningen. Dock torde man fortfarande för 
hnfvudgrupperna kunna komma till ungefärligen jämförbara 
resultat genom utproportionering af den sista gruppen. För-
delas denna approximativt på de öfriga fyra, på sätt som 
plägat ske i fråga om folkmängden (jfr sid. xin här ofvan), 
blifver resultatet: 

Jämföras dessa tal med de motsvarande för de tidigare 
åren finner man den sista obestämda gruppen något mindre 
talrik än året närmast förut. I det hela här eljest denna 
grupp svällt ut år efter år ifrån 1903. I allmänhet är 

C—121185. Befolkningsstatistik för år 1910. 

Sammanställer man dessa tal med de å sid. xnr beräk-
nade medelfolkmängderna, blifver det ungefärliga Gifter-
målstdlet, eller antalet vigda par på hvarje tusental af 
medelfolkmängden, inom resp. grupper: 

För riket i dess helhet utgjorde dessa giftermålstal, om 
året 1910 jämföres med de närmast föregående åren: 

Af intresse är äfven 'att jämföra årets tal med medel-
talen för femårsperioden 1901—1905, då dylika medeltal 
böra åtminstone i någon mån bättre än enstaka ars tal an
gifva de för närvarande normala proportionerna. I medeltal 
för ifrågavarande femårsperiod hafva giftermålstalen ut-
gjort, %.-. 

För erhållande af en fullständig föreställning om huru
vida giftermålsfrekvensen inom en yrkesgrupp öfver- eller un-
derstiger frekvensen inom en annan, erfordras emellertid en 
fÖr närvarande icke möjlig undersökning fÖr hvar yrkes
grupp rörande giftermålsfrekvensens storlek inom olika 
åldrar. Industrien såväl som handeln och samfärdseln ut-
märkas säkerligen af en helt annan åldersfördelning bland 
dithörande beståndsdelar af befolkningen än jordbruket. De 
ungdomligare åldrarna bland giftasvuxna äro inom de båda 
förra yrkesgrupperna jämförelsevis talrikare representerade 
än inom den sistnämnda, och häri ligger nog den hufvud-
sakliga förklaringen till de högre tal för giftermålsfrekven
sen, som industrien samt handeln och samfärdseln kunna 
uppvisa. Men den störa tillströmningen i våra dagar af 
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den utkomstsökande ungdomen till dessa yrkesgrupper be-
ror nog i ej ringa mån därpå, att densamma inom dem 
lättare kan vid tidigare år bereda sig möjlighet att grunda 
eget hem än inom jordbruket, och det tör därför hända, att 
därest man vore i tillfälle att anställa en jämförelse emellan 
de olika yrkesgrupperna beträffande giftermålsfrekvenserna 
inom olika åldersklasser, så skulle jordbrukets underläg
senhet härutinnan äfven då framträda. ; 

På landsbygden, och därigenom äfven för riket i dess 
helhet, företer gruppen Handel och samfärdsel ännu större 
giftermålsfrekvens än industrien; här är det förmodligen 
den talrika järnvägspersonalen, som gifver utslaget. 

Angående det märkligt höga giftermålstalet för jord-
bruksgruppen i städerna torde få hänvisas till hvad som 
härom yttrats i 1901 ars årgång. 

Beträffande året 1910 finner man, att den höjning i 
äktenskapssiffran, som kunnat konstateras för detta år, i 
förhållande till året närmast förut, framträder framför allt 
inom gruppen Industri och bergsbruk samt damast inom 
gruppen Allmän tjänst m. m., medan de båda andra grupper-
na visa, i genomsnitt för hela riket räknadt, en liten sänk
ning. Jämföras åter 1910 ars tal med femårsperiodens, så 
äro redogörelseårets siffror högre för gruppen Handel och sam
färdsel; däremot är industrigruppens giftermålsfrekvens, hvad 
städerna beträffar, afgjordt underlägsen femårsmedeltalet, och 
detsamma är fallet med gruppen Allmän tjänst m. m. å lands
bygden. Inom sistnämnda grupp här man nästan år efter 
år kunnat iakttaga en sakta men jämn nedgång i gifter
målstalet; denna förändring står säkert i samband med indel-
ningsverkets upphörande och den däraf föranledda minsk-
ningen i antalet soldater, som träda i äktenskap. Beträffande 
orsaken till årets låga giftermålstal inom industrigruppen 
torde det vara nog att hänvisa till allmänt kända ekono-
miska förhållanden äfvensom till de året förut uppståndna 
arbetskonflikterna. 

En sak af ganska mycket intresse är de vigdes för
delning efter ålder inom olika yrken. Af de i förstå giftet 
inträdde voro yngre än 25 år: 

En jämförelse med de föregående årens tal visar, att 
de skillnader, som här framträda, äro mera än en tillfäl
lighet. 

Slutligen är att uppmärksamma i Tab. 11 frekvensen 
af omgiften inom de olika yrkena. I allmänhet uppgår om-
giftenas antal till ungefär en tolftedel af första giftena, 
men bland jordtorparne till närmare en fjärdedel. Eget 
nog bilda stattorpare och öfriga jordbruksarbetare här i det 
närmaste den andra ytterligheten, med ett omgifte endast 
för hvart tjugonde första gifte. Tabellens data tala i öfrigt 
för sig själfva, där ej siffrorna äro för små för att slutsat-
ser skola kunna af dem dragas. 

f) Årstiden vid äktenskaps ingående. Beräknas an
talet inom hvarje månad ingångna äktenskap pr dr och 
1,000 inv., finner man för år 1910 följande resultat, jäm-
fördt med förhållandena under åren 1900—1909: 

Hedeltalet för samtliga månader är för årtiondet 6·01 
och för redogörelseåret 6·03. Såsom sedan mer än hundra 
år iakttagits, ingås i vårt land få äktenskap under måna-
derna januari—mars och juli—september, men däremot sär
deles mänga under årets sista kvartal. Under mars månad 
här dock under år 1910 ingåtts relativt flera äktenskap än 
eljest varit brukligt. 

g) Borgerliga äktenskap. Kontrahenternas konfessio
nella förhållanden. Med lagen af den 6 november 1908, 
hvilken lag trädde i kraft den 1 januari 1909, har, såsom 
i 1909 åra berättelse sid. XVII närmare utvecklades, åt den 
borgerliga formen för äktenskaps ingående gifvits en ojäm
förligt vidsträcktare användning än förut. 

Bearbetningen af 1910 års vigselboksutdrag har gifvit 
vid handen, att af 33,162 nyingångna äktenskap ej färre än 
2,651 afslutats inför borgerlig myndighet, däribland 1,391 
valfritt och 1,260 obligatoriskt. I förhållande till hela an
talet utgöra de valfritt borgerliga äktenskapen 4·19 % de 
obligatoriskt borgerliga äktenskapen 3·80 % och samtliga 
borgerliga äktenskap 7·99 %. På landsbygden utgöra mot
svarande siffror resp. 1·68 %, 3·51 % och 5·19 %, i städerna 
10·10 %, 4·47 % och 14·57 %. Fördelningen å olika landsändar 
är särskildt hvad de valfritt borgerliga äktenskapen be
träffar ganska ojämn. I ögonen fallande är det stora antalet 
af dylika äktenskap i Stockholm, eller 694, medan Göteborgs 
stad, som i allt har nära två femtedelar så mänga giftermål 
som Stockholm, endast uppvisar 45 valfritt borgerliga. 

Med afseende å de obligatoriskt borgerliga äktenskapen 
meddelas i anmärkningarna till Tab. 6 (intagna å sid. 25) 
parens fördelning å de olika trossamfunden äfvensom å lands
bygd och städer. Antalet obligatoriskt borgerliga äkten
skap, där endera eller båda kontrahenterna tillhörde främ
mande trossamfund, var 154; till främmande trossamfund 
hafva då, på grund af ordalagen i lagen af den 6 november 
1908, räknats äfven utländska lutherska kyrkosamfund. 
Bland kontrahenterna inom de öfriga 1,106 till samma grupp 
hänförda äktenskapen voro 219 män och 260 kvinnor icke 
döpta samt 358 män och 330 kvinnor icke konfirmations-
beredda. 

Oafsedt de obligatoriskt borgerliga äktenskapen funnos 
en del andra, där kontrahenterna icke tillhörde svenska 
kyrkan. Så var nämligen fallet med 5 valfritt borgerliga 
äktenskap, där kontrahenterna tillhörde samma främmande 
trossamfund med prästerskap berättigadt att förrätta laga 
vigsel — i l fall metodistiskt, i 4 fall mosaiskt trossam
fund —, samt vidare 49 äktenskap, som afslutats med vigsel 
inför främmande trossamfunds prästerskap. Antalet äkten-
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skap, där båda kontrahenterna tillhörde svenska kyrkan, 
utgjorde således 31,848, och öfriga äktenskap 1,314, mot 
1,345 år 1909. 

h) Hela antalet upplösta äktenskap — såväl genom 
döden som genom skilsmässa, hvarom mera här nedan — 
här under år 1910 uppgått till 25,148 eller 4,573 på hvarje 
million af folkmängden (jfr Tab. L). Då de ingångna äkten-
skapens antal var 33,162, uppstod alltså ett öfverskott af 
8,014 ingångna, eller: mot hvarje tusental nya äktenskap 
svarade 758 upplösta. öfverskottet af ingångna äktenskap 
här, såsom Tab. L visar, under senare tider plägat vara 
åtskilligt lägre än förr. Under åftiondena 1751—1760, 
1851—1860 och 1871—1880, som i detta hänseende stå främst, 
uppgick detta öfverskott till omkring 2,000 på hvarje million 
af folkmängden, mot blott 1,250 under åren 1900—1909; sist-
nämnda tal är dock något högre än motsvarande för 1890-
talet. Aret 1910 står jämförelsevis gynnsamt med ett öfver
skott af 1,457 på hvarje million af folkmängden. 

Förutom de äktenskap, som upplösas genom död eller 
skilsmässa, brytas mänga familjer genom emigrationen, i 
de fall då endast endera af makarna (vanligen mannen) ut-
flyttar till det främmande landet. I de flesta fall följer den 
kvarlämnade makan om ett eller annat år efter; dock finnas 
numera alltid i vårt land flera tusen gifta kvinnor, hvilkas 
män utflyttat — motsvarande alltså lika mänga äktenskap, 
som äro på detta sätt upplösta. Vid 1910 ars folkräkning 
funnos sålunda i allt i landet 900,340 gifta män och 910,345 
gifta kvinnor, hvadan kvinnornas öfverskott var 10,005. 
Vid 1900 ars folkräkning var detta öfverskott 8,253 och 
vid 1890 ars folkräkning 9,150, men till och med detta sist-
nämnda för den tid en mycket höga tal här nu öfverskri-
dits af siffrorna för åren 1902—1910. 

i) Genom döden npplösta äktenskap äro till antalet 
kända genom Tab. 21 (kol. 4 och 5), af hvilken inhämtas att 
under år 1910 aflidit 13,810 gifta män och 10,729 gifta 
kvinnor, hvadan _ alltså' sammanlagdt 24,539 äktenskap på 
detta sätt upplösts. På- hvarje million inv. upplöstes under 
redogörelseåret genom döden 4,462 äktenskap, hvilket är 
en ganska låg siffra. En jämförelse med äldre tider med-
delas i Tab. L. Medeltalet för årtiondet 1900—1909 är 
4,673, men för årtiondet 1881—1890 4,695. 

k) Älitenskapsskilluader och genom skiljobref upp
lösta trolofningar. Till och med år 1909 omfattade hithö-
rande statistiska uppgif ter blott sådana fall, då skiljobref af 
domkapitel utfärdats, hvaremot bland annat i uppgifterna icke 
ingingo de äktenskapsskillnader, för hvilka ingå skiljobref ifrå-
gakommo, d. v. s. då äktenskapet afslutats antingen med vig
sel af präst inom främmande trossamfund, hvars prästerskap 
äger att med laga verkan förrätta vigsel, eller ock inför 
borgerlig myndighet. Till utfyllnad af denna brist förord-
nades därför i en nådig kungörelse af den 31 december 
1909, att det i dylika fall skall åligga vederbörande domstol 
eller tjänsteman i jnstitiedepartementet att därom skynd
samt göra anmälan hos Statistiska centralbyrån. Det oak
tadt kan statistiken öfver äktenskapsskillnader ännu icke 

betraktas som fullständig, särskildt enär fortfarande icke 
sådana fall komma med i räkningen, då ingendera af tvenne 
makar, hvilka hänvisats till domkapitel för undfående af 
skiljobref, ställt sig denna föreskrift till efterrättelse. Ej 
heller föreligger någon statistik rörande skillnad på ett år 
till säng och säte. 

Et t sammandrag af de till Centralbyrån inkomna skils-
mässouppgifterna återfinnes i Tab. 14. Enligt densamma ut
gjorde antalet trolofningar, som under år 1910 upplösts ge
nom skiljobref, 124, hvaraf 74 på landsbygden och 50 i stä-
derna. På hvarje hundratusental invånare kommo 2-25 
dylika skilsmässor mot under 1880-talet i genomsnitt 2-81 
och under 1870-talet 358. Minskningen är alltså för längre 
perioder oafbruten. De 124 trolofvade paren, som skildes 
år 1910, ägde vid skilsmässan 33 lefvande barn. 

Genom skiljobref upplöstes under år 1910 586 äktenskap 
och utan sådant 23 eller sammanlagdt 609, hvaraf 214 på 
landsbygden och 395 i städerna. I förhållande till medel-
folkmängden och de ingångna äktenskapen framgå för äkten-
skapsskillnaderna följande relativa siffror för 1910 och de 
närmast föregående åren: 

Frekvensen under äldre tider fr. o. m. 1830-talet fram-
går af Tab. L (sid. xiv). Såsom synes, här antalet fall 
af äktenskapsskillnader under årens lopp alltsedan 1870-
talet visat en omisskännlig tendens till ökning, och hvad sär
skildt 1910 ars tal angår, är det det största som förekommit. 
Detta galler, äfven om fÖr jämförlighetens skull de 23 fall 
frånräknas, då äktenskapet upplösts utan skiljobref. Anta
let genom skiljobref upplösta äktenskap på hundratusen af 
medelfolkmängden visar sig nämligen uppgå -till 10'66 och 
mot 1,000 ingångna äktenskap svara 17'67 äktenskapsskill
nader, sådana som nu i fråga. 

På landsbygden var år 1910 skilsmässornas antal på 
hvarje hundratusental invånare 5'16 och i städerna ej mind
re än 29-23. 

Af de 23 äktenskap, som upplösts utan skiljobref, voro 
18 ingångna inför borgerlig myndighet och 5 genom vigsel. 

De år 1910 skilda äkta paren hade tillsammans 957 
lefvande barn. — Före skilsmässan hade äktenskapen varat 
mindre än tio år i 283 fall, mellan tio och tjugu år i 
205 fall, mellan tjugu och trettio år i 96 fall, mellan trettio 
och fyrtio år i 20 fall samt öfver 40 år i ett fall. I 4 fall 
var tiden okänd. — Angående de skilda makarnes ålder samt 
mannens yrke lämnas i tabellen en del uppgifter, och likaså 
angående orsakema till äktenskapets upplösning, bland hvilka 
senare »egenvilligt öfvergifvande> nu såsom annars varit den 
oftast förekommande: år 1910 i 294 fall af 609. Till skils-
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mässari uppgifvas männen hafva varit vållande i 211 fall, 
hustrurna i 190 och båda makarna i 208 fall. 

D) Barnaföderskor. 
a) Hela antalet barnaföderskor under redogörelseåret 

uppgick till 136,955 eller 24-904 på hvarje tusental af medel-
folkmängden. Tab. N utvisar, att detta relativa antal är 
lägre än det närmast föregående årets tal och likaledes lägre 
än tioårsmedeltalet (26279); det är för öfrigt det allra läg-
sta kända, som förekommit i Sverige. 

Då sammansättningen af rikets folkmängd under årens 
lopp ändrat sig i den riktningen, att medelålderns grupper 
blifvit ganska fåtaligt representerade, vore det att förvänta, 
a t t därest man anställde en jämförelse emellan barnaföderskor-
nas antal och t. ex. folkmängden af kvinnor i åldern 20—45 år, 
resultatet tedde sig något mindre skarpt markeradt än nyss, men 
såsom Tab. N gifver vid handen, visar sig detta knappast 
vara förhållandet, hvad senare årtionden angår, beroende där-
på att proportionen mellan kvinnorna i nämnda åldersgrupp 
och folkmängden sedan ett kvarts sekel tillbaka förhållit 
sig närmelsevis konstant. Af jämförelsen framgår emellertid 
bland annat, att mot hvarje tusental kvinnor i åldern 20— 
45 år svarade under redogörelseåret ett antal barnaföder
skor uppgående till 147-48. 

Erekvensen af födelser är mycket varierande inom olika 
åldrar af den kvinnliga folkmängden. Oaktadt dessa varia-

tioner i framstå rummet äro beroende af de giftas olika 
antal inom olika åldersgrupper, här det sin betydelse att 
jämföra födelsernas antal äfven med hela den kvinnliga folk
mängden, oafsedt civilstånd. En sådan jämförelse utfaller 
på följande sätt, för år 1910 och för årtiondet: 

Endast för den yngsta åldersgruppen påträffas sålunda 
högre tal för år 1910 än för närmast föregående årtionde, 
men eljest äro 1910 ars tal genomgående underlägsna, sär-
skildt i de mera framskridna åldrarna. Detta sistnämnda 
förhållande är icke egendomligt för det år, som nu före-
ligger, utan här tämligen länge karakteriserat Sveriges 
befolkningsförhållanden. Till någon del sammanhänger före-
teelsen naturligtvis med den utveckling i samma riktning, 
som i det föregående konstaterats i fråga om giftermåls-
frekvensen. 

De procentisha andelar, med hvilka hvarje särskild ål
dersgrupp ingår uti det samfällda antalet barnaföderskor, 
utvisas af nedanstående tal : 

Tab. N. Relativa tal angående barnaföderslcorna och deras fördelning, åren 1751—1910. 
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Äfven här visar sig, att de yngre åldrarnas andel ökas. 
Också finner man, att medelåldem, som åren 1900—1909 
uppgick ti l l 30-88 år och, enligt hvad Tab. N ntvisar, under 
tidrymden 1851—1880 öfversteg 32 år, numera nedgått så, 
a t t 1910 ars medeltal utgör endast 3044 år (på landsbyg-
den 30-78, i städerna blott 29-42). Till någon del beror 
naturligtvis detta förhållande på den relativa ökningen af 
antalet barnaföderskor utom äktenskapet, hvilka i allmänhet 
äro yngre än de gifta barnaföderskorna. 

b) Barnaföderskor med äkta barn och med oäkta. 
Barnaföderskornas fördelning från synpunkten af huruvida 
de nedkommit med äkta eller med oäkta barn, här varit 
följande: 

Af samtliga barnaföderskor år 1910 hafva således 14-36 % 
födt barn utom äktenskapet. Denna siffra är den högsta, 
som någonsin i vårt land iakttagits. Tab. N visar, att i 
allmänhet både landsbygd och städer förete en betydande 
stegring af denna proportion under de senaste åren, under 
det för städerna förändringen länge gick i motsatt riktning.! 
Under årtiondena 1841—1870 födde ej mindre än 2 3 å 2 7 # 
af alla barnaföderskor i städerna oäkta barn. Landsbygden» 
siffra för redogörelseåret (11'73 %) är högre än något före-
gåénde ars. 

. c) Barnaföderskor med äkta barn. Antalet bör helst 
jämföras med folkmängden af gifta kvinnor i åldern 15—45 
år. För år 1910 och närmast föregående år utfaller denna 
jämförelse på följande sät t : 

Det relativa talet för år 1910 är icke blott lägre än för 
hvarje år af tioårsperioden, utan äfven, så vidt man vet, lägre 
än under något föregående år. Tab. O ådagalägger, att me-
deltalet för årtiondet (261-6 %,) i sin ordning är betydligt lägre 
än förhållandet var under tidrymden 1861—1890, hvars medel
tal är 294 promille, liksom ock lägre än medeltalet för år-
hundradet 1751—1850, som är ungefär 288 promille. En 
minskning under senare år af den äktenskapliga fruktsam-
heten här således obestridligen ägt rum. 

Intill de senaste åren här denna minskning, som för 
öfrigt icke är för Sverige något speciellt egendomligt, kun-
nat t i l l ej ringa del förklaras genom det minskade antalet 
nyingångna äktenskap, men de allra sista årens minskning 
synes dock hufvudsakligen bero på andra faktorer. 

Till ciyilståndet äro barnaföderskorna med äkta barn 
naturligtvis nästan alla gifta; den ringa återstoden utgöres 
af änJcor, och uppgick dessas antal så väl under år 1910 som 
i genomsnitt under det närmast förut förflutna årtiondet till 
0-149 % af hela antalet. 

Inom olika åldrar här den äktenskapliga fruktsamheten 
varit följande, under år 1910 och under årtiondet 1900—1909: 

Tab. O lämnar tillfälle till jämförelse äfven med längre 
tillbaka liggande tider. Till förklaring af den betydliga 
höjning, som i fråga om åldern 15—20 år företes af de två 
senast förflutna årtiondena i förhållande till det närmast då 
förflutna, åren 188 L—1890, bör härvid emellertid ihågkom-
mas, att till. och med år 1894 rubrikerna i formuläret 
upptogo mödramas »senast fylJda åldersår», men från och 
med 1895 åter födelseår, -månad och -dag. Såsom redan i 
1895 ars berättelse erinrades, är tydligt, at t i äldre tid 
understundom ett löpande åldersår räknats såsom fylldt, till 
följd hvaraf talen för de yngsta åldersåren blifvit något för 
låga. Sin största betydelse här naturligtvis detta förhål
lande för gruppen 15—20 år, i hvilken en så betydande del 
af hela antalet tillhör gruppens sista åldersår. För öfriga 
grupper torde felet hafva varit tämligen oyäsentligt, om det 
än är märkbart kanske äfven för åldrarna 20—25, 45—50 
och 5 0 - 5 5 år. 

Fästes afseende vid nu anmärkta oegentligheter, blifver 
höjningen af fruktsamheten inom åldern 15—20 år, gent-
emot äldre tider, afgjordt mindre än som här ofvan fram-
träder, och äfven för öfriga åldrar torde smärre modifika-
tioner äga rum. Men hufvudresultatet kvarstår säkerligen 
oförändradt: att äfven här de yngre åldersgrupperna förete 
ungefär samma frekvens som förut, medan däremot de högre 
åldrarna visa en afgjord tillbakagång i jämförelse med när
mast föregående årtionden. För någon tid tillbaka -knnde 
förhållandet anses till god del bero på en motsvarande företeelse 
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i fråga om giftermålsfrekvensen, men numera räeker icke 
denna förklaring. 

Hvad åter angår året 1910 i förhållande till tioårsme-
deltalet, karakteriseras årets tal af en genomgående och rätt 
betydlig underlägsenhet, utom för åldern 15—20 år. 

Hela antalet med äkta barn nedkomna barnaföderskor 
fördelar sig från synpunkten af proccntiska andelar på föl
jande sätt på de olika femårsgrupperna: 

d) Barnaföderskor med oäkta barn. Antalet af dessa 
jämföres lämpligast med folkmängden af ej gifta kvinnor 
(ogifta, änkor och frånskilda) i åldern 20—45 år. Denna 
jämförelse gifver för år 1910 och närmast föregående år 
nedanstående resultat: 

Årets relativa tal (43-6) öfverträffas endast af 1909 ars 
siffra och är liksom denna afsevärdt högre än tioårsmedeltalet. 

Antalet af oäkta födelser kan ses från flera olika syn-
punkter och därför ock deras relativa talrikhet beräknas på 
olika sätt. Ses detsamma från strängaste frekvenssynpnnkt, 
bör det beräknas såsom här närmast ofvan skett, d. v. s. i 
förhållande till antalet ej gifta kvinnor inom ungdoms- och 
medelåldern. Ses åter företeelsen från mödrarnas eller bar-
nens synpunkt, då spörsmålet alltså är, huru mänga af möd-
rarna föda barn under de ytterst ogynnsamma sociala vill-
kor, som äro förenade med barnafödsel utom äktenskapet, 

Tab. O. Barnaföderskor på tusen kvinnor (gifta och ej gifta) inom olika åldrar, åren 1751—1910.1) 

Resultatet visar äfven här en förskjutning till förmån 
för de yngre åldrarne, medan de äldre gruppernas procentiska 
andelar minskats. Under sådana förhållanden är tydligt, att 
medelåldern bland barnaföderskor med äkta barn bör befin
na sig i sjunkande. Tab. N visar ock, att detta är fallet. 
År 1910 utgjorde sålunda denna medelålder endast 31-27 
år, mot 32-63 år under 1870-talet; för äldre tider kan detta 
tal ej uträknas. Att anförda siffra för 1870-talet sannolikt 
är i någon ringa mån för hög ändrar ej i väsentlig mån 
slutsatsen. På landsbygden var 1910 ars medeltal 31-50, i 
städerna endast 30-45 år. 
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och huru mänga af barnen som göra sitt inträde i lifvet 
under motsvarande ogynnsamma förhållanden, så uttryckes 
svaret härå genom att antalet födelser utom äktenskapet 
sammanställes med hela antalet födelser. Ses förhållandet 
slutligen från samhällets synpunkt, så att frågan blir, hura 
stort antal oäkta födde samhället här att mottaga (ej sällan 
till försörjning på allmän bekostnad), bör antalet oäkta 
födde beräknas i förhållande till hela folkmängden. 

Om än dessa olika synpunkter i regeln lämna tämligen 
enahanda resultat, framträda dock stundom skiftningar, 
såsom händelsen är också med år 1910. Från synpunkten 
af förbållandena till samtliga födelser står detta år, liksom 
de närmast föregående, särdeles ogynnsamt; i jämförelse 
dels med hela folkmängden och dels med särskildt den ogifta 
kvinnliga befolkningen är proportionen åtminstone något 
fördelaktigare. 

Fördelningen efter civilstånd af de med oäkta barn ned-
komna barnaföderskorna framgår af Tab. N. Af samtliga 
dessa mödrar år 1910 voro 10-08 % trolofvade, hvilket är 
mer än under något af de närmast föregående åren utom 
under året därfömt. Änkor eller frånskilda voro 3-02 %, 
gifta 1-30 %; de ogifta utgjorde alltså 85-60 •/. af hela antalet. 

Inom olika åldrar af den kvinnliga folkmängden når 
frekvensen af oäkta födelser den omfattning, som framgår 
af följande tal. Bland »ej gifta» kvinnor ingå äfven här 
änkor och frånskilda. 

Dessa förhållanden belysas ytterligare af de tal, som 
Tab. O meddelar för äldre år. Från 1870-talet till år 1910 
här inom åldern 15—20 år antalet oäkta födelser ökats från 
4-14 till ej mindre än 12-47 på hvarje tusental ej gifta kvin
nor, och i åldern 20—25 år från 31-4 till 44-0. Däremot 

här i de följande åldrarna antalet minskats, delvis högst 
betydligt; sålunda i åldern 30—35 år från 47 •/.. till endast 
33, och i åldern 35—40 år från 37 % till 25. 

Det är tydligt, att en mycket betydande förändring in-
träffat, på jämförelsevis kort tid, i fråga om dessa barnaföder-
skors åldersför delning. För nedanstående tider här denna 
fördelning utgjort: 

Åren 1868—1870 voro alltså blott något öfver 37 % af 
dessa barnaföderskor under tjugufem år, men åren 1900— 
1909 var detta fallet med 54 procent och år 1910 med 
nära 57 procent. 

Att medelåldern skall hafva sjunkit betydligt, är under 
dessa förhållanden själfklart. TJträkningar häröfver före-
ligga dock ej längre tillbaka än för 1870-talet (jfr Tab. N). 
Under detta årtionde utgjorde medelåldern för de med oäkta 
barn nedkomna barnaföderskorna 27-83 år, men år 1910 
endast 25-52 år, — på landsbygden 25-31, i städerna 25-84 år. 

Angående de med oäkta barn nedkomna mödrarnas för
delning efter yrke här i regeln ej någon redogörelse lämnats 
i Centralbyråns berättelser; de upplysningar i detta hän
seende, som kunna hämtas ur kyrkoboksutdragen, äro ock 
ganska ofullständiga. I likhet med hvad som skedde åren 
1908 och 1909 här emellertid äfven beträffande 1910 ars ma
terial en bearbetning verkställts af förefintliga yrkesupp-
gifter, med kombination jämväl af åldern. Från bearbet-
ningen hafva undantagits trolofvade mödrar, enär nästan 
aldrig för dem någon yrkesbeteckning finnes angifven; för 
öfrigt intaga dessa mödrar en särställning, då barnen i civil-
rättsligt hänseende äro att anse som äkta. Resultatet af 
bearbetningen är framlagdt i Tab. P. 

Tab. P. Med oäkta barn år 1910 nedkomna barnaföderskor, fördelade efter yrke och ålder. 
[Trolofvade mödrar ej här inräknade.] 
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Såsom synes, saknas för ett stort antal af barna-
föderskorna med oäkta barn hvarje uppgift om yrkesställ-
ning. Bland de uppgifna yrkesgrupperna äro tjänarinnorna 
de talrikaste och därnäst hemmadöttrar hos jordbrukare. 
Angående de s. k. okända mödrarna hänvisas till hvad som 
härom yttrats i 1906 ars berättelse. Under år 1910 här 
antalet dylika okända mödrar varit rätt :stort. 

e) Barnaföderskor och födda barn. Hela antalet 
barnaföderskor år 1910 utgjorde 136,955 och antalet af dem 
födda barn 138,976. Mot hvarje tusental barnaföderskor svara-
de således 1,014-76 födda barn. Såsom Tab. Q (sid. xxvi) 
ntvisar, är sistnämnda siffra lägre än såväl 1909 ars som 
medeltalet för de tio närmast föregående åren. 

Det öfverskott af födda barn, som uppstår genom fler-
börderna, blir alltid mer än fullständigt uppvägdt genom 
dödfödslarna. Antalet lefvande födda barn är därför alltid 
lägre än antalet barnaföderskor. År 1910 var denna skill
nad snarast mindre än vanligt, ty mot hvarje tusental 
barnaföderskor svarade fullt 990 lefvande födda barn. Under 
1860-talet, när denna proportion stod som lägst, utgjorde 
motsvarande siffra endast 981. 

E) Fäder till inom äktenskap födda »arn. 

I förevarande berättelse liksom i motsvarande berät-
telser för åren 1901—1909 här bearbetning skett äfven 
af vissa uppgifter rörande fäder till under året födda 
äkta barn, och här denna bearbetning omfattat ålder och 
yrke samt kombination mellan fädernas och mödrarnas 
ålder. 

a) Åldersfördelningen här, efter utproportionering af 
några tiotal fall, där uppgift saknas (hufvudsakligen fäder, 
som vid barnets födelse voro aflidna), utfallit på följande 
sätt, under jämförelse äfven med motsvarande medelfolk-
mängd: 

Ett närmare studium af hithörande förhållanden reser-
veras till den sedvanliga tioårsredogörelsen. 

Den procentiska fördelningen på olika åldrar här under 
angifna år varit följande: . 

b) Kombination af fädernas och mödrarnas ålder. 
Äfven om dessa tal, som meddelas i Tab. 17 och, såsom 
annars, äro utförda särskild!, för landsbygden och särskildt 
för städerna, galler, att för en närmare bearbetning bör 
afvaktas den tidpunkt, då materialet omfattar flera år än 
hvad för närvarande är fallet. För en full föreställning 
om dessa tåls innebörd kräfdes egentligen en motsvarande 
fÖrdelning äfven af hela antalet af de stående äktenskapen 
inom folkmängden, och då våra svenska folkräkningslistor 
i fråga om dessa erbjuda ett förträffligt material, finnes 
intet annat hinder, än att tillgängliga arbetskrafter och 
penningmedel mast reserveras för de mest oafvisliga ända-
målen. — Bland detaljema i Tab. 17 faster sig uppmärk-
samheten naturligtvis lätt vid ytterlighetsfallen af hög 
eller låg ålder eller af egendomliga kombinationer, och äro 
kanske i det hela dessa ytterlighetsfall flere, än som på för
hand skulle väntats. 

c) Trkesfördelningen för fäder till inom äktenskap 
födda barn. Resultatet af denna utredning meddelas i Tab. 18, 
för utrymmets skull i ett något färre antal grupper; 
de mera detaljerade talen, som förefinnas i manuskript, 
torde böra framläggas för årtiondet i dess helhet i den 
vanliga tioårsredogörelsen. Hufvudsiffrorna i Tab. 18 äro 
följande. Fäderna till år 1910 födda äkta barn utgjorde 
till antalet, inom en hvar af nedanstående grupper: 

Fördelas, på sätt som redan skett i fråga om de vigde, 
den mera obestämda gruppen approximativt på de fyra 
öfriga, blifva talen: 

Dessa tal angifva äkta födelser, d. v. s. antalet barna
föderskor, som nedkommit med äkta födda barn. Reduceras 
dessa tal, särskildt för landsbygden och särskildt för stä-
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derna, till slutsummorna för antalet äkta lefvande födda 
barn, blifver resultatet: 

Med användande af medelfolkmängderna sid. xin blif
ver efter denna beräkning Födelsetalet, eller antalet lef
vande födde på tusen af medelfolkmängden inom hvarje 
grupp: 

Af intresse är ock att, liksom i fråga om gifter-
målstalen, sammanställa medelsiffrorna för åren 1901— 
1905. För nämnda femårsperiod befinnes födelsetalet hafva 
utgjort: 

Sammanställas dessa tal med beloppen af medelfolk
mängden, sid. xni, framgår nedanstående antal äkta födel-
scr (af lefvande födde) på hvarje tusental invånare inom 
resp. grupper: 

Det är emellertid af ett betydande intresse att vinna 
en föreställning ej endast om antalet äkta födde utan om 
hela antalet födde (äkta och oäkta) inom en hvar af de här 
särskilda fyra störa grupperna af yrken. För denna upp
gift är man visserligen hänvisad endast till approximativa 
beräkningar. Med ledning af de ofvan anförda uppgifterna 
om yrken för mödrar till oäkta barn kunna dessa möd-
rar fördelas i yrkesgrupper; ifall de obestämda yrkesgrup-
perna utproportioneras på de öfriga och talen för mödrarna 
reduceras, särskildt för landsbygden och särskildt för stä-
derna, till slutsummorna för antalet lefvande födda oäkta 
barn, samt dessa tal läggas till talen för de äkta barnen, 
får man till sist nedanstående antal lefvande födde inom 
de olika yrkesgrupperna: 

Sammanställas för riket i dess helhet talen för de se-
naste åren, blifver resultatet följande: 

Det torde här böra uttryckligen betonas, att dessa 
approximationer icke framträda med större anspråk utan 
endast äro afsedda att gifva en ungefärlig föreställning om 
resultatet. Granskar man talen i detalj, torde ock de väx-
lingar, som här framträda mellan olika grupper, bära san-
nolikhetens prägel. I fråga om jordbruksgruppen i städerna 
hänvisas till utredningen i 1901 ars berättelse. 

Den mest utpräglade olikheten mellan 1910 ars födelse-
tal och ofvanstående medelsiffror visar sig i fråga om grup-
pen Allmän tjänst m. m. å landsbygden, där födelsetalet 
under de tidigare åren, för hvilka dessa uträkningar gjorts, 
varit tämligen högt, men numera är mycket lågt. Förhål-
landet är lätt forklarligt, när man erinrar sig, att flertalet 
här utgjorts af våra stamanställda soldater, hvilkas tidiga 
giften ådagalagts i det föregående och om hvilkas ovanligt 
talrika familjer vittnesbörd gifvits af folkräkningarna; när 
nu födelsetalet i fråga sjunkit år efter år, torde detta bero 
på minskningen i den stamanställda militärens antal. I 
städerna åter här födelsetalet för den fjärde gruppen (All
män tjänst m. m.) alla år varit ganska lågt, hvartill för-
klaringen får sökas däruti, att ingen annan grupp till så 
stor del upptages af personer tillhörande den bildade klas-
sen, inom hvilken man efter all föregående kunskap i äm-
net här anledning att förutsätta en jämförelsevis ringa 
födelsefrekvens. Till gruppen Allmän tjänst i städerna höra 
visserligen äfven våra garnisonstrupper, men bland dessa 
är giftermålsfrekvensen synnerligen låg. 

Det högsta födelsetalet, nära 33 #., företes år 1910 af 
gruppen Handel och samfärdsel på landsbygden. Å sid. xvn 
är uppvisadt, att förhållandet är nästan enahanda i fråga om 
giftermålstalet. Under femårsperioden 1901—1905 hade å 
landsbygden gruppen Industri och bergsbruk att uppvisa 
lika högt födelsetal som Handels- och samfärdselsgruppen, men 
år 1910 är Industrigruppens tal lägre. I städerna åter 
företer, äfven om än i ringa mån under 1910, indnstrien 
flera födslar än den handelsidkande befolkningen. Men ock
så torde inom den senare den s. k. bildade klassen vara 
betydligt talrikare än inom den förra. Att såväl industri 
som handel förete lägre födelsetal i städerna än på lands
bygden, är väl en yttring af att i allmänhet den äkten-
skapliga fruktsamheten är något mindre i städerna, hvar
förutom städernas industribefolkning till en mycket stor 
del utgöres af unga ogifta personer, hvaraf mänga inflyttade 
från landsbygden. Från hvilken synpunkt man än ser talen 
i förevarande tabeller, gifva de alltså ett rimligt resultat. 

Bland mera anmärkningsvärda detaljer i Tab. 18 må 
påpekas den betydliga siffran för födelser inom gruppen 
järnvägstjänstemän af lägre grad, uppgående till 3,539. 
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Denna siffra motsvarar mer än 3 % af hela antalet äkta 
födelser inom landet. Förhållandet torde utvisa, att här de 
tidigare åldrarna af den produktiva gruppen äro särdeles 
talrikt representerade. 

F) Födda barn. 
a) Hela antalet födda barn under år 1910 var 138,976, 

af hvilka 135,625 voro lefvande födda och 3,351 dödfödda. 
På hvarje tusental af medelfolkmängden var antalet lefvande 
födda 21-66. Under hvart och ett af de närmast föregående 
tio åren här födelsetalet varit följande: 

Födelsetalet år 1910 är icke blott lägre än under något 
af de tio närmast föregående åren utan t. o. m. detlägsta, 
som någonsin iakttagits i Sverige. 

Födelsetalets sjunkande framträder tydligt, om jämfö-
relse sker med äldre tiders förhållanden. .Före 1868 inträf-
fade endast under de svåraste nöd- eller krigsår, att födelse

talet nedgick under 30 •/... Medeltalet för halfseklet 1751— 
1800 var 33-74 •/.. och för hela det nittonde århundradet 
30-86. År 1884 inträffade för sista gången att födelsetalet 
höjde sig upp till 30 %.. Medeltalet för åren 1900—1909 
är 26-00 %.. 

Att denna företeelse icke är någon egendomlighet för 
vårt land och att densamma hos oss förut kunnat förklaras 
genom äktenskapsfrekvensens nedgång, men att under de 
senaste åren äfven en minskning af den äktenskapliga frukt-
samheten ägt rum, här ådagalagts i det föregående under 
afd. Barnaföderskor. 

På landsbygden var 1910 ars födelsetal 24-68 promille, 
mot 25-97 i medeltal för årtiondet, samt i städerna 24-59 
promille, mot 26-13 i medeltal. Under flera årtionden, fr. 
o. m. 1860-talet, plägade städernas födelsetal vara högre än 
landsbygdens. I senare tid här förhållandet varit omkastadt, 
med undantag dock för åren 1905—1909. 

Af länen (se Tab. C, sid. iv) är det endast Gottlands län, 
som år 1910 visar .något högre födelsetal än årtiondets. I alla 
andra län, Stockholms stad inräknad, är födelsetalet mer 
eller mindre under det normala. Mycket lågt, i jämförelse 
med tioårstalen, framträda 1910 ars födelsetal i de norr-
ländska länen, i hvilka alla underlägsenheten utgör från 3 
till 10 '/.. Det i och för sig lägsta födelsetalet visar dock 
Skaraborgs län, med endast 21-29 promille. Oaktadt Norr-
bottens läns födelsetal med ej mindre än cirka 10 % under-
stiger tioårsmedeltalet, kan länet dock framgent uppvisa det 
högsta födelsetalet, eller 34-21 promille. I flera af de större 
städerna (Tab. D, sid. v) är de föddes antal numera syn-

Tab. Q. Relativa antalet födda barn och deras fördelning, åren 1751—1910. 
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nerligen lågt. Lägst står Linköping, med 207 promille. I 
Uppsala, Kalmar, Ystad och Sundsvall var 1910 ars födelsetal 
något högre än under föregående årtionde i medeltal. Bland de 
mindre städerna (se Tah. 5) utmärka sig Falkenberg, Ulrice-
hamn och Lnleå fÖr jämförelsevis höga tal, resp. 35, 35 och 
33 promille. 

b) Dödfödda barn. Tab. Q utvisar, att under redogörel-
seåret 24-11 •/.. af samtliga födda barn voro dödfödda, sär-
skildt bland de äkta 22-89 %., men bland de oäkta 31-38 %.. 
I bägge fallen är frekvensen af dödfödda lägre än medel-
talet för de närmast föregående tio åren; frekvensen bland 
äkta födda är veterligen den lägsta, som förekommit i Sve-
rige. Under 18fi0-talet, då bland hela antalet födda dödföds-
larna voro talrikare än någonsin, hann promilletalet äfven 
bland de äkta födda barnen till 31-30, och bland de oäkta 
födda barnen till 46-03. Ännu betydligt högre tal för de oäkta 
födda träffas för äldre tider, såsom af Tab. Q framgår — för 
årtiondet 1831—1840 ända till nära 60 promille. Denna siffra 
är dock på samma gång den förstå kända i fråga om oäkta 
födelser, och då förbättringen sedermera genast framträder, 
kan ej med visshet sägas, när den tagit sin början. Möjligen 
bar alltså frekvensen af dödfödda bland oäkta barn i äldre 
tider varit till och med högre än under 1830-talet. Sedan 
midten af 1860-talet här en starkt utpräglad förbättring 
gjort sig gällande för såväl inom som utom äktenskapet 
födda barn, och denna förbättring synes i det hela fortgå 
ännu. 

c) Akta födda och oäkta. Antalet äkta födda barn år 
1910 var 119,028 och antalet oäkta födda 19,948. Af de 
lefvande födda voro 116,303 äkta och 19,322 oäkta, af de 
dödfödda resp. 2,725 och 626. Frekvensen på hvarje million 
af folkmängden framgår af Tab. Q, som likaledes utvisar de 
oäkta föddas procentiska andel af hela antalet födda. Angå
ende dessa proportioner torde få hänvisas till hvad som 
redan är yt tradt här ofvan, under afd. för Barnaföderskor 

Inom hvart och ett af rikets län här antalet lefvande 
äMa födda barn utgjort på hvarje tusental af medelfolk-
mängden, såväl för år 1910 som i medeltal för åren 
1900-1909: 

' Biksmedeltalen äro resp. 22-77 och 21-15 promille. Endast 
ett län, nämligen Gottlands, kan under år 1910 förete fö
delsetal af äkta födda, som uppnår resp. medelsiffra för 
tioårsperioden. 

Antalet lefvande oäkta födda här på samma sätt utgjort, 
årligen på hvarje tusental af medelfolkmängden: 

Riksmedeltalen äro resp. 3-23 och 3-51 promille. Fre
kvensen år 1910 får således anses hög; i endast två län, 
Kronobergs och Hallands, här oäkta födelsetalet varit lägre 
än under årtiondet. 

d) Proportioiien mellan köneu. Bland samtliga födda 
år 1910 svarade 1,074 gossar mot hvarje tusental flickor 
(Tab. Q). Denna proportion är veterligen den högsta, som 
förekommit i vårt land. Detta galler för öfrigt äfven mot
svarande siffra för de lefvande födda, bland hvilka gossarnes 

Tab. R. Födelsernas och dödsfallens frekvens under olika månader, år 1910 samt åren 1891—1900 och 1900—1909.1) 
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proportion var 1,070 mot tusen. Bland de dödfödda är gos-
sarnes öfvertalighet alltid vida större; bland dessa barn 
svarade 1,238 gossar mot hvarje tusental flickor. I minst 
ett hundra år här i vårt land spårats en tendens till ökning 
af gossarnes öfvertalighet bland de födda. 

e) Nativiteten månadsvis. I Tab. K, äro födelsetalen för 
hvarje månad beräknade pr år och tusen invånare af medel-
folkmängden, såväl för år 1910 som för årtiondena 1891— 
1900 och 1900—1909. För året 1910 i dess helhet var födel-
setalet lägre än tioårsmedeltalet, och detta förhållande 
återkommer under alla årets månader. Högsta födelsetalet 
i och för sig (på tusen af medelfolkmängden) företedde mars 
och damast september. Närmare upplysningar meddelas 
i Tab. 20 samt i Tab. U, hvilken senare tabell utvisar de 
relativa födelsetalen under året jämväl särskildt för lands
bygden och för städerna. 

G) Döde och dödsorsaker. 
a) Hela antalet döde. Hela antalet döde under år 

1910 uppgick till 77,212 personer, motsvarande 14-04 på 
hvarje tusental af medelfolkmängden. Under hvart och ett 
af de närmast föregående tio åren här de dödes antal, i 
absoluta och relativa tal, varit följande: 

Dödstalet för året är det näst lägsta som förekommit 
sedan vår befolkningsstatistiks begynnelse. Endast 1909 ars 
tal var lägre. 

Sverige har^ såsom kändt, under senare tider vid sidan 
af Norge intagit den framstå platsen i Europa med hänsyn 
till fördelaktiga dödlighetsförhållanden. Sedan år 1899 här 
Sverige ånyo stått något tillbaka för Norge, och under de 
allra sista åren här Sverige distanserats äfven af Danmark, 
som under åren 1906—1910 hade den lägsta dödligheten i 
Europa. Jämväl Nederländerna hafva numera ryckt upp i 
jämnbredd med Sverige. 

Af Tab. C, sid. iv, synes, hur dödligheten under året 
växlat inom Sveriges olika landsdelar. Jämfördt med år-
tiondet 1900—1909 finner man för landsbygdcn en under-
dödlighet af 8 procent, för städerna åter af 6 procent. 
Skillnaden i dödlighet mellan land och stad var tidigare 
skarpt ntpräglad, men här småningom blifvit allt obetyd-
ligare, såsom nedanstående öfversikt utvisar: 

Numera täfla landsbygd och städer i vårt land i fråga 
om ett lågt dödstal. Under år 1909, liksom ock under åren 
1902—1904 och 1907, ställde sig dödlighetsförhållandena för-
månligare för städerna än för landsbygden, men år 1910 åter-
inträdde den senare i sin gamla företrädesställning. For
dom brukade nämligen städerna i detta afseende vara mycket 
ogynnsammare ställda än landsbygden. Angående den olika 
dödligheten å landsbygden och i städerna inom olika grup-
per af ålder, kön och civilstånd reserveras redogörelsen 
härom till Centralbyråns tioårssammandrag. För förstå lef-
nadsåret samt med hänsyn till farsoter, våldsamma dödsfall 
och själfmord lämnas en del data här nedan. 

I icke något af rikets län var dödstalet år 1910 högre 
än under det närmast föregående årtiondet i medeltal. I 
Stockholms stad var .det precis lika med tioårsmedeltalet. 
Särdeles gynnsamma voro årets dödlighetsförhållanden, i 
jämförelse med hvad de på senare tider plägat vara, i Norr-
bottens län, hvarest underdödligheten uppgick till ej mindre 
än 24 •/., hvarefter i ordningen följa Kronobergs, Gottlands, 
Västerbottens, Blekinge och Kopparbergs län med en under-
dödlighet af 13—11 %. Det i och för sig lägsta dödstalet 
företedde emellertid Västerbottens län, med 12-78 %,. 

Med hänsyn till den långa tidrymd vår svenska befolk
ningsstatistik omfattar.är det af rätt stort intresse att iakttaga 
när inom hvarje län årsminimum nppnåtts i fråga om död
lighet. Resultatet härutinnan framgår af följande tablå: 

Året 1910 betecknar alltså för tre län den lägsta hit
tills konstaterade dödssiffran. Förut var minimum för 
Kronobergs län 14-20 (år 1895), för Västernorrlands län 1336 
(år 1907) och för Norrbottens län 1394 (år 1909). Inom de 
båda sistnämnda norrländska länen hafva således under de 
sista åren dödlighetsförhållandena på ett synnerligen raskt 
sätt utvecklat sig till det bättre, 
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Hvad beträffar de län, där hittills uppnådda dödlighets-
minimum inträffat tidigare än under redogörelseåret, så här 
i femton fall detta ägt rum på 1900-talet, för ett län på 1890-
talet, för trenne på 1880-talet, för två, nämligen Gottlands 
och Värmlands, så pass långt tillbaka som under 1870-talet 
och slutligen för Jämtlands år 1851. Sistnämnda tal gifver 
en erinran om de förändrade dödlighetsförhållandena i 
Norrland, efter det att allt flera trakter indragits under den 
moderna industriens herravälde. Emellertid hafva de allra 
senaste åren här medfört en återgång till lägre dödssiffror. 

Bland de större städerna (se Tab. D, sid. v), Stockholms 
stad, hvarom förut talats, lämnad utom räkningen, hade under 
år 1910 endast tre, nämligen Eskilstuna, Landskrona och 
Tstad en något högre dödlighet än under närmast föregå-
ende årtionde. Eljest understeg dödstalet öfver allt mer eller 
mindre det normala; i ett par städer möta synnerligt låga 
tal, såsom 10-5 promille i Karlstad och 10-9 i Uddevalla. 
Går man till de mindre städerna (se Tab. 5), drifva natur
ligtvis tillfälligheterna sitt spel; såsom anmärkningsvärdt 
kan dock påpekas, att i så pass störa samhällen som Lyse-
kil, Tidaholm och Falköping (medelfolkmängd i den först-
nämnda omkring 4,200 och i hvar och en af de öfriga om
kring 4,700) årets dödstal understeg 10 promille. 

b) Döde efter kön. Dödstalet för hvartdera könet samt 
relationen dem emellan här under år 1910 och närmast före-
gående tider varit följande: 

Den under en stor del af nittonde århundradet fortgående 
tendensen till minskning af mankönets öfverdödlighet synes 
äfven under de senaste åren hafva gjort sig gällande. Den 
vunna förändringen är så betydlig, att då under tidrymden 
1816—1840 männens dödstal var öfver 12 % högre än kvin-
nornas, var skillnaden år 1910 endast 3-G %, eller mindre än 
tredjedelen. — Fortfarande råder i detta hänseende en be
tydlig skillnad mellan land och stad. På landsbygden skilde 
sig männens och kvinnornas dödstal endast föga, utgörande 
resp. 13-97 och 1394 promille. I städerna åter voro döds-
talen resp. 15-35 och 13-39, och männens öfverdödlighet så-

Tab. S. Dödstalet, ‰, inom folkmängden i dess helhet och inom olika åldrar, åren 1751—1910.2) 
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ledes 14-6 procent. — A t t för kvinnkönet landsbygdens döds-
tal är högre än städernas är icke någon nyhet för nu före
varande år. 

c) Dödligheten inom olika åldrar och civilstånd. 
Dödstal belysande denna fråga meddelas dels i Tab. S, dels 
i Tab. T. För bedömande af redogörelseårets ståndpunkt 
sättes här i hvarje fall 1900—1909 ars dödstal=l,000 och be-
räknas 1910 ars tal i proportion härtill. Först för barna-
åldrarna blifva då 1910 ars proportionaltal (»Afviknings-
talen») följande: 

För de vuxna åldrarna (öfver femton år), där skillnad 
bör göras mellan gifta och ogifta (om till en början änk-
lingar och änkor ej särskildt upptagas), blifva motsva
rande tal: 

Det allmänna omdömet om 1910 ars dödlighetsförhål-
landen i detta fall blifver tydligen, att året varit för alla 

åldrar, i synnerhet de yngsta, mycket gynnsamt, om än icke 
i så hög grad som året näst förut. 

För förstå lefnadsåret (hvarom närmare i det följande) 
var dödligheten 134 procent lägre än under föregående år-
tionde, fÖr åldern 1—3 år 197 procent, fÖr åldern 3—5 år 
ej mindre än 28-7 procent, för gruppen 5—10 år 28-l pro
cent och för gruppen 10—15 år 17-0 procent —al l t tal, som 
endast helt sällan torde möta iakttagaren på detta område. 

Äfven i fråga om ungdomsåldern 15—20 år, hvilkens 
dödstal i senare tider ofta varit jämförelsevis höga, bar året 
ställt sig afgjordt fördelaktigt. Däremot te sig siffrorna 
mindre förmånliga för den därpå följande åldersgruppen 20 
—25 år, och för ogifta kvinnor och i än högre grad för gifta 
män i denna ålder utvisa siffrorna till och med öfverdödlig-
het. Jämte dessa grupper äro grupperna ogifta män i åldern 
30 — 35 år samt ogifta män och kvinnor i åldern 80 år och 
däröfver de enda, där nämnvärd öfverdödlighet förekommer. 

I sifferuppställningen här närmast ofvan äro änJdingar 
och änkor ej särskildt uppförda (ehuru de naturligtvis ingå 
i de sammanfattande talen för hvartdera könet). I de yngre 
åldrarna äro för dessa grupper de absolnta talen alltför 
små att medgifva närmare slutsatser af resultatet för ett 
enda år. Inom de mera framskridna åldrarna ändrar sig 
detta förhållande. Inom grupperna öfver 35 år utgjorde 
år 1910 änklingarnes och änkornas dödstal, om i hvarje 
fall talen från 1900—1909 sättas = 1,000: 

Tab. T. Dödstalen efter kön, ålder och civilstånd, år en 1900—1909 och år 1910. 
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Äfven här äro årets tal i allmänhet fördelaktiga, om 
än ett par grupper såväl hland änklingar som bland änkor 
göra undantag härifrån. 

Vid behandlingen af frågan om dödligheten bland 
åldringarna bör ej förgätas den alldeles ovanliga pro
portion, med hvilken dessa i våra dagar ingå å våra 
dödslistor — en naturlig följd af den förut påvisade enorma 
proportion, i hvilken de ingå i folkmängden. Af samtliga 
aflidna i Sverige år 1910 hade ej mindre än 16-82 % öfver
skrida åttio ars ålder (bland männen 14-60 %, bland kvin-
norna ända till 19-02 %). Utan allt tvifvel äro dessa tal 
abnormt höga och torde ytterst sällan hafva i något annat 
europeiskt land uppnåtts. 

Af hundraåringar och däröfver hafva under redogörel-
seåret aflidit ej färre än 5, nämligen 2 män och 3 kvin-
nor.1) 

Uppgifter om dödligheten, med fördelning efter ålder, 
hafva nu i vårt land insamlats under mer än 150 år. Äfven 
i fråga om de olika åldrarna kan då vara af intresse att 
sammanställa de i hvarje fall lägsta iahttagna dödstalen, 
hvilken tablå sedan kan revideras i mån af hvarje nytt ars 
erfarenhet. För närvarande äro de antydda minima föl
jande : 

För två af de 17 femårsgrupperna (om gruppen öfver 
80 år räknas som en sådan) här således året 1910 att upp
visa gynnsammare resultat än hvad som någonsin fÖrut 
kunnat observeras. Förutvarande minima för dessa tvenne 
grnpper utgjorde, för gruppen 35—40 år 632 och för gruppen 
40—45 år 7-28 promille samt inträffade år 1909, från hvil
ket för synnerlig låg dödlighet bemärkta år flertalet öfriga 
minima förskrifva sig. Undantag härifrån bilda endast död-
lighetsminima för femårsgrupperna öfver 65 år, inom hvilka 
de lägsta dödstalen iakttogos år 1906, samt de båda ung-
domsgrupperna 15—20 och 20—25 år, hvilka hafva sina död-
lighetsminima förlagda så långt tillbaka i tiden som år 1861 
(se närmare härom G. Sundbärg, Fortsätta bidrag till en 
svensk befolkningsstatistik för åren 1750—1900, i Statistisk 
Tidskrift, häft. 150). 

Innan frågan läranas angående dödligheten åldersvis, 
böra ägnas några ord särskildt åt dödligheten inom förstå 
lefnadsåret, som i vår befolkningsstatistik alltid och med 
full rätt plägat tilldelas en utförligare behandling än öfriga 
åldrar. Under 1910 här dödligheten inom denna den spä-
daste åldern utgjort 75-1 i promille af antalet under året 
lefvande födda. Denna dödssiffra är den näst lägsta, som 
någonsin förekommit i vårt land. Endast 1909 ars tal var 
lägre. Medeltalet för åren 1900—1909 är 86-8, och såsom 
af Tab. U synes, här motsvarande dödlighet i äldre tider 
plägat vara vida högre. 

Inom hvarje län här dödligheten i förstå lefnadsåret, 
beräknad på ett tusen lefvande födda, utgjort i medeltal för 
åren 1900—1909 samt år 1910: 

Ärets gynnsamma ställning i förhållande till tioårs-
medeltalet återfinnes inom hvartenda län, ehuru naturligt
vis mera utpräglad i somliga län än i andra, jämförelsevis 
minst i Skaraborgs. Särdeles fördelaktiga hafva årets tal 
varit för Kronobergs, Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Det i och för sig lägsta dödstalet, 510 %., 
företes af Jönköpings län; det är ock det lägsta, som nå
gonsin blifvit antecknadt för ett svenskt län. 

d) Dödligheten bland äkta födde och hland oäkta. 
I detta ämnes behandling, som ägnades rä t t mycken upp
märksamhet i den äldre svenska befolkningsstatistiken, in-
trädde med 1860-talet ett afbrott. Från och med 1891 hafva 
uppgifterna härom ånyo bearbetats för de båda förstå lefnads-
åren. Särskildt för förstå lefnadsåret, för hvilket ett be-
kvämt jämförelseled gifves uti antalet födda, äro dödsriskerna 
angifna i Tab. U, som jämväl lämnar tillfälle t i l l jämförelse 
med äldre tiders förhållanden; äfven för årtiondet 1881—1890 
hafva numera dessa dödsrisker uträknats särskildt för äkta 
och för oäkta barn. Talen i nyssnämnda tabell gifva en tydlig 
föreställning om den utomordentliga besparingen af barnalif i 



XXXII Dödligheten bland äkta födde och bland oäkta. - Döde inom olika yrkesgtupper. 

våra dagar, jämfördt med en icke 3å synnerligen långt till
baka liggande tidrymd. Åren 1811—1820 bortrycktes 17 pro
cent af de äkta barnen före fylldt ett ars ålder; åren 1900—1909 
var detta fallet blott med 8 procent, således ej fullt hälften 
mot fordom. Men relativt taget är förbättringen ännu kraf-
tigare för de oäkta födda. Här här dödsrisken sjunkitfrån 
36 procent till mellan 13 och 14. Aret 1910 här för barn 
födda såväl inom som utom äktenskapet de näst lägsta siff-
ror, som hittills iakttagits. Äfven uti ifrågavarande afse
ende, liksom i allmänhet beträffande dödlighetsförhållandena, 
tedde sig år 1909 såsom det hittills gynnsammaste året. 

Skillnaden mellan dödsriskerna för äkta och oäkta barn 
är, såsom i 1906 ars berättelse närmare påpekades, i själfva 
verket något större än hvad den enligt dödssiffrorna synes 
vara. Dels möter nämligen någon gång svårighet i fråga 
om aflidna barn (t. ex. änkors barn) att i nppgifterna skilja 
mellan äkta och oäkta börd, och då i tvifvelaktiga fall 
barnen räknas såsom äkta, blir möjligen antalet sådana 
bland de aflidna upptaget något för högt. . Dels blifva flera 
oäkta födda barn, äfven sådana som aflida före ett ars ålder, 
efter födelsen legitimerade genom föräldrarnas giftermål. I 
materialet till dödlighetsstatistiken äro sådana barn räknade 
till de äkta, och bidraga således att höja dödssiffran för de 
äkta födda, medan de i statistiken öfver Jefvande födda äro 
upptagna bland de oäkta. Denna oegentlighet, som det 
skulle vara ganska svårt att aflägsna, synes dock, enligt de 

på försök gjorda uträkningarna för år 1906, icke vara af 
större betydelse. 

e) Döde inom olika yrkesgrupper. I likhet med hvad 
som skett i fråga om vigde män samt fäder till äkta födda 
barn här äfven i fråga om aflidne vuxne män (öfver femton 
ars ålder) från och med år 1901 en fördelning skett efter 
yrke; resultatet meddelas i Tab. 28. 

För kvinnkönet här motsvarande fördelning ej lämpligen 
kunnat ske, då ett stort antal aflidna kvinnor äro i död-
böckerna betecknade endast såsom »hustrur» eller >änkor>. 
Denna åtskillnad är iakttagen i Tab. 22, som återgifver för-
delningen efter ålder och civilstånd. För de aflidna barnen 
är i Tab. 21 i fråga om de båda förstå lefnadsåren utförd 
den viktiga åtskillnaden mellan äkta och oäkta födda; för 
en fördelning efter föräldrarnas yrke synas befintliga upp-
gifter icke vara tillräckliga. 

Antalet år 1910 aflidne män öfver femton ars ålder här 
fördelat sig på de större hufvudgrupperna på det sätt, som 
utvisas af följande sammanställning: 

Tab. U. Dödstalen för vissa befolkningsgrupper samt dödsorsaker, åren 1751—1910. 
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Vid förstå påseende förefaller äfven detta resultat gan
ska ©tillfredsställande, då öfver 39 procent af hela antalet-
fatt föras på den obestämda sista gruppen. Vid närmare 
undersökning framträder dock förhållandet åtskilligt gynn-
sammare. Till den sista gruppen äro nämligen förda äfven 
f. d. yrkesutöfvare, hvilkas antal ju här med rätta kan 
väntas vara mycket stort. Också finner man af Tab. 28, 
att af femte gruppens 11,105 döda ej mindre än 6,313 äro 
f. d. yrkesidkare, hvilka i tabellen äro vederbörligen speci-
ficerade åtminstone på de fyra hufvudgrupperna af angifvet 
yrke här ofvan. Härtil l kommer att af dem, som aflida i 
den • tidigaste ungdomsåldern, en viss del utgöres af lung-
siktiga eller annars kroppsligt svaga individer, af hvilka 
mänga icke kunnat utbildas till något yrke och således, där 
de ej äro »hemmasöner> i jordbrukarefamiljer, under ingen 
omständighet kunnat hänföras till någon annan grupp än 
den obestämda slutgruppen. Det störa antalet dödsfall räk-
nade till denna grupp är alltså icke uteslutande beroende 
på otillräckliga uppgifter i dödböckerna. 

• Ofvan berörda förhållanden framträda tämligen klart, 
om man inom hvarje ålder för sig fördelar de dödes antal 
på olika yrken. Resultatet blifver då följande, i %: 

I åldern öfver 65 år hänföras alltså nära 54 % till 
den femte, obestämda gruppen; här är det naturligtvis 
man i förstå rummet återflnner f. d. yrkesidkare: I de 
yngre åldrarna åter behöfva ej mer än 17 å 25 % hänföras 
till den ej specificerade gruppen. Äfven detta är visser
ligen ett högt tal men dock ej tillräckligt att omintetgöra 
resultatets värde. 

Eördelas, efter förut använd metod, den femte gruppens 
dödsfall approximativt på de öfriga fyra, erhålles följande 
resultat: 

Medelfolhmängdcn af män i åldern öfver 15 år är ut-
räknad i det föregående (sid. XIII). Med begagnande af 
dessa tal kan alltså beräknas, att antalet aflidne här ntgjort, 
på 1,000 män öfver femton ars ålder i hvarje fall: 

För riket i dess helhet hafva motsvarande tal de se-
naste åren utgjort: 

Talen visa alltså en ganska stor jämnhet. 
Till jämförelse meddelas äfven här medeltalen för de 

fem åren 1901—1905, för såväl landsbygden som städerna: 

Det höga talet för den lilla gruppen af jordbrukare i 
städerna förtjänar icke närmare uppmärksammas, om det 
än, i betraktande af det störa antalet här ingående f. d. 
yrkesutöfvare, icke är i och för sig orimligt. Men i öfrigt 
råder en anmärkningsvärdt stor regelbundenhet. Indu-
striens dödstal är lägre än jordbrukets, hvilket dock med 
säkerhet kan till skrifvas den så mycket talrikare befolk-
ningen af åldringar inom jordbruksnäringen. Men i all
mänhet synes resultatet blifva, a t t i fråga om de större 
yrkesgrupperna någon väsentlig skillnad ej längre förefinnes 
i fråga om dödligheten. Detta förhållande är ej heller 
oväntadt, om man erinrar sig, att äfven mellan land och 
stad skillnaden nu för tiden är nästan försvunnen. Bland 
männen öfver femton år är landsbygdens dödstal år 1910 
enligt siffrorna här ofvan, 16-0 %. (visserligen något höjdt 
af de numeriskt stärka äldsta åldersklasserna) och städernas 
152 %.. Och landsbygdens hela dödstal under året är, såsom 
förut visats, 13-96 %., mot 14-30 •/.. i städerna. 

' At t dödligheten alltså numera föga varierar mellan land 
och stad och mellan de fyra hufvudgrupperna af yrkesarbete 
lämnar möjlighet t i l l ungefärliga beräkningar angående hela 
antalet aflidne inom hvarje grupp, hvilket från flera syn-
punkter är af intresse. Beräknas detta antal på sätt i 
närmast föregående berättelser är angifvet och med utpro-
portionering af de ytterst obetydliga differenserna, blifver 
resultatet: 

Med begagnande af medelfolkmängderna sid. XIII skulle 
dödstal här kunna uträknas, men då talen här ofvan äro 
baserade på direkta antaganden om dödlighetsintensi-
teten, kunna ingå nya slutsatser dragas. Däremot kunna 
ofvanstående tal användas för vinnande af en ungefärlig 
föreställning om den riaturliga folkökningen inom olika 
grupper, såsom sker i det följande i afdelningen omNativi-
tetsöfverskottet. 
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f) Dödsfall af farsoter. I afseende på de i denna be
rättelse meddelade dödsorsakerna må anmärkas, att de till 
befolkningsstatistiken ingående uppgifterna äro i detta hän
seende fullständiga ock grundade på läkares utsago i stä-
derna men mycket ofullständiga å landsbygden utom i fråga 
om folksjukdomar eller farsoter och våldsamma dödsfall, om 
hvilka dödsorsaker prästerskapet enligt regeln knnnat lämna 
uppgifter äfven utan läkares attest, som endast vid ett 
mindretal af dödsfall i allmänhet å landsbygden brukat före-
tes för prästerskapet. En förbättring af dödsorsaksstatisti-
ken är att förvänta först genom verkningarna af nåd. kun-
görelsen den 16 december 1910, d. v. s. med afseende å 1911 
ars material för statistiken. I föreliggande årgång, liksom 
i de tidigare, här bearbetningen af dödböckernas nppgifter 
om dödsorsaker inskränkts till uppgifterna om farsoter, våld
samma dödsfall samt själfmord. 

Hvad särskildt angår farsoterna, meddelas här en -kort-
fattad öfversikt angående de benämningar, som inbegripits 
under de i härvarande tabeller upptagna olika farsoter: 

1. Smittkoppor (variola); koppor. — 2. Mässling (morbilli). — 3. Skarlakans
feber (scarlatina). — 4. Difteri (diphtheria); strupdifteri (laryngitis diphtheritica); 
luftrörsdifteri; >croup (difteri)»; difteritisk strypsjuka, difteritisk strupsjuka; elak
artad halssjukdom. — 5. Krupp; strypsjuka, strupsjuka (laryngitis pseudomem-
branacea; laryngitis cronposa). — 6. Kikhosta (pertussis; tnssis convulsiva). — 
7. Influensa (influenza epidemica). — 8. Nervfeber; gastrisk feber; abdominaltyfns; 
tyfoidfeber; tyfoid; tarmtyfus (febris typhoidea; typhus abdominalis). — 9. Epi
demisk hjämfeber; epidemisk cerebro-spinalmeningit; epidemisk hjärn- och rygg-
märgsinflammation, epidemisk hjärn- och ryggmärgshinneinflammation, cerebro-spinal
meningit (meningitis cerebro-spinalis epidemica, meningitis cerebro-spinalis). — 10. 
Akut barnf örlamning (poliomyelitis onterior acuta). — 11. Frossa (febris inter-
mittens); malaria. — 12. Rödsot (dysenteria); dysenteri. — 13. Asiatisk kolera 
(cholera asiatica); kolera. — 14. Barnkolera; inhemsk kolera (cholera nostras); 
kolerin, barnkolerin. — 15. Diarri (diarrhoea); akut tarmkatarr; aknt tarminflam
mation; akut intestinalkatarr; akut enterokatarr (enteritis acuta; catarrhns intesti-
nalis acutus; colitis acuta; entero-colitis acuta; enteritis subacnta; entero-colitis 
•ubacuta); akut inflammation i mage och tarmar; aknt gastro-intestinalkatarr; akut 
gastro-enterit (gastro-enteritis acuta; catarrhns gastro-intestinalis acutus; catar
rhns ventricnli et intestinornm acntus; gastro-entero-colitis acuta; gastro-enteritis 

subacnta). —16. Påssjuka (parotitis epidemica); epidemisk parotit; epidemisk öron-
kSrtelinflammation. — 17. Skörbjugg (scorbntus). — 18. Barnsängsfeber; pner-
peralfeber; pnerperalsepsis (febris pnerperalis; sepsis puerperalis). 

Anmärkas må, att endast sådana fall medräknats, hvilkas karaktär af farsot 
otvetydigt angifvits. I en mängd fall, där beteckningen »akut», »epidemisk» o. g. v. 
saknas, här alltså indikning bland faraotsdödsfallen ej skett; understundom kan 
naturligtvis befaras, att härigenom antalet blifvit för lågt upptaget. 

Komplikationer af farsot med annan dödsorsak hafva inräknaU under respek
t i v farsot. Vid komplikation af tvenne farsoter här fallet inräknats under den 
farsot, som i vanliga fall kan anses såsom i framstå rnmmet dödsbringande. 

Beträffande den frågan, huruvida nu följda praxis i 
någon mån afviker från tidigare — före 1903 — brukligt till-
vägagångssätt, må anmärkas, att så torde vara fallet i fråga 
om »hjämfeber», hvilken dödsorsak här uteslutits (där ej be
teckningen »epidemisk» befunnits vara bifogad) af den grund, 
att densamma i det störa flertalet fall torde vara af tnberkulös 
natur. Likaså hafva fallen af »tarmkatarr» inräknats (under 
diarré) blott för så vidt de uttryckligen betecknats såsom akuta. 
öfver hufvud äro siffrorna rörande »diarré» att anse såsom i 
hög grad ofullständiga beträffande landsbygden. 

Antalet konstaterade dödsfall af farsoter under 1910 
uppgår till 4,360. Detta är bland de lägsta siffror, som 
den femtioåriga bearbetningen af detta material haft att 
omförmäla. Endast åren 1907 och 1909 kunna uppvisa lägre 
siffror, resp. 3,921 och 3,286. I någon, ehuru mindre, mån 
torde de senare årens låga tal bero på uteslutandet af en 
del fall af »hjämfeber» och »tarmkatarr». 

På 100,000 inv. af medelfolkmängden här antalet döds
fall af farsoter utgjort: 

Tab. V. Dödsfall af farsoter, åren 1861—1910. 
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Årets ganska fördelaktiga ställning i förhållande till 
tioårsmedeltalet är särskildt atpräglad beträffande difteri. 
I fråga om hjärnfeber och tarmkatarr hänvisas till hvad 
som yttrats här ofvan. 

Inom de olika länen utgjorde frekvensen af farsotsdöds-
fall, på hundratusen inv. af hela medelfolkmängden, dels i 
medeltal för åren 1900—1909, dels för år 1910: 

är alltså skillnaden ej fullt så betydande. Dock är att lägga 
märke till det störa antal oäkta barn som dött i mäss
ling. Såsom förut i annat sammanhang framhållits, möta 
redan i fråga om de i förstå lefnadsåret aflidna, men ännu 
mer i de följande barnaåldrarna understundom svårigheter 
att i uppgifterna skilja mellan äkta och oäkta börd, och är 
antalet oäkta barn därför möjligen i Tab. 25 upptaget något 
för lågt. Särskildt i fråga om änkors barn hafva dessa alltid 
räknats såsom äkta födda, där ej motsatsen är uttryckligen 
angifven. Frekvensberäkningar utöfver förstå året hindras 
af att uppgifter saknas om barns legitimation. 

I Tab. 25 meddelas äfven farsotsdödsfallens fördelning 
a olika månader, och torde de meddelade data härutinnan 
tala för sig själfva. 

I fråga om de tal, som här meddelas angående farso-
ternas frekvens i Sverige, må till sist erinras, att då redo-
görelsen alltid afser den i riket kyrkoskrifna folkmängden, 
så ingå här äfven åtskilliga fall, som timat utomlands, i 
synnerhet bland sjöman. Vissa upplysningar härom med
delas i anmärkningarna till Tab. 25. 

g) Yåldsamma dödsfall (själfmord däri ej inräknade) 
eller dödsfall af olyckshändelser. Från och med 1903 
ars berättelse här bearbetningen af dessa uppgifter, lik
som beträffande farsoterna, varit utsträckt att omfatta 
äfven ålder och civilstånd, hvarjämte dels ytterligare 
några arter af våldsam död särskildt specificerats, dels 
i fråga om några af de vanligaste olyckshändelserna vissa 
yrkesgrupper för sig upptagits, för hvilka faror af sådant 
slag kunna bétraktas såsom för yrket karakteristiska. Så
lunda hafva sjöman och fiskare särskilts i fråga om drunk-
ning, bruksarbetare i fråga om förbränning och skållning, 
järnvägstjänstemän i fråga om olyckor genom järnvägståg 
o. s. v. 

Liksom i de närmast föregående hafva äfven i denna årgång 
bland de af olyckshändelser aflidna inräknats samtliga 
kvinnor (intill femtio ars ålder), hvilka dött på grund af 
fosforförgiftning. För skälen till denna klassificering är ut
förligt redogjordt i 1903 ars berättelse (sid. XXXII). — I 
tabellerna och texten upptagna tal för tidigare år hafva 
jämväl här omändrats i nämnda riktning. 

På hvarje hundratusental af medelfolkmängden hafva 
dödsfallen af våldsam anledning (själfmord oafsedt) uppgått 
till följande antal: 

Påfallande stor är frekvensen af farsotsdödsfall under 
år 1910 i Stockholms stad. I öfrigt öfverstiger den endast 
i Älfsborgs och Värmlands län det normala. I återstående 
22 län är den- lägre. Dock skiljer sig 1910 ars tal endast 
föga från tioårsmedeltalet i Stockholms, Hallands samt 
Göteborgs och Bohus län. Mindre än half frekvens mot 
vanligt visa Jönköpings, Kronobergs, Gottlands, Väster-
norrlands samt de båda nordligaste länen. Förhållandena 
äro väsentligt gynnsammare för landsbygden än för städerna. 

I likhet med förhållandet i de närmast föregående be-
rättelserna hafva farsotsdödsfallen fördelats efter femåriga 
åldrar, med särskilda uppgifter därjämte för förstå lefnads
året. Talen i Tab. 25 visa till hvilken öfvervägande grad 
dessa dödsorsaker samla sig inom de yngsta åldrarna. Af 
hela antalet hithörande dödsfall komma 1,404 ensamt på 
förstå lefnadsåret och 2,730 på de fem förstå åren (0—5 år); 
vidare 422 på åldern 5—10 år och 169 på åldernlO—15 år; 
för alla öfriga åldrar tillsammans är antalet 1,039. För 
utförandet af frekvensberäkningar inom de särskilda åldrarna 
torde böra afvaktas, att ett större material hinner insamlas. 

I nyssnämnda tabell äro farsotsdödsfallen fördelade äfven 
efter de aflidnes civilstånd. En beaktansvärd skillnad fram-
träder här mellan äkta och oäkta barn i fråga om döds
fallen af diarré och barnkolera. På hvarje tusental under 
året lefvande födde afledo af dessa sjukdomar 3'82 bland 
de äkta födde men 14-39 bland de oäkta födde, alltså nära 
fyra gånger flere i det senare fallet. Af öfriga farsoter afledo 
4-66 på tusen af de äkta barnen och 7-25 af de oäkta. Här 
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Frekvensen här alltså under år 1910 varit något lägre 
än tioårsmedeltalet, men högre än under åren 1907 och 1909. 

I fråga om fördelningen efter kön, ålder, civilstånd och 
dödsmånad äfvensom frekvensen inom olika landsdelar torde 
få hänvisas till Tab. 24 och 26. 

h) Själfmord. I 1903 ars berättelse påpekades, huru
som statistiken öfver själfmorden under en lång följd af år 
störts genom inräknande af ett betydligt antal dödsfall 
(kvinnor) på grund af fosforförgiftning, i fråga om hvilka 
rubriken själfmord egentligen ej kunde anses tillämplig. 
F rån och med nämnda berättelse äro däremot samtliga fall 
af fosforförgiftning hos kvinnor intill femtio ars ålder 
frånräknade själfmordsgruppen och öfverförda till tabel-
len öfver vådadödsfall, och här såväl i tabellafdelningen 
som i texten denna förändring genomförts, där ej uttryck
ligen annorlunda säges, beträffande tal, som afse tidigare 
år än 1903. 

Hela antalet själfmord i riket under år 1910 uppgick 
enligt Tab. 27 till 980, däraf 593 å landsbygden och 387 i 
städerna. På hvarje hundratusental af medelfolkmängden 
här årliga antalet själfmord utgjort som följer: 

Tab. X. Relativa antalet själfmördare, på 100,000 inv., inom 
hvarje grupp åren 1900—1909 och år 1910. 

vera äro de höga frekvenssiffrorna för kvinnor i åldrar öfver 
55 år. 

Beträffande sättet för själfmordets begående meddelas 
detaljerade upplysningar i Tab. 27 och likaså angående års-
tiden. Af samtliga själfmord bland männen folio 52'7 pro
cent på den varmare årshalfvan (april—september), af själf-
morden bland kvinnorna 61-1 procent och af hela antalet 
fall 54'4 procent. 

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående an-
ledningarna t i l l själfmorden äro allt för ofullständiga att 
genom bearbetning af desamma någon upplysning af värde 
skulle kunna vinnas. 

i) Öfriga dödsorsaker. I det föregående här redogjorts 
för dödsfall af farsoter samt af våldsamma dödsorsaker och 
själfmord. Längre sträcker sig icke — med den nuvarande 
bearbetningen — kunskapen om dödsorsakerna, när afses 
landet i dess helhet. För städerna äga vi visserligen upp-
gifter om dödsorsaken äfven i öfriga fall, men sedan omkring 
femtio år tillbaka här behandlingen af detta material varit 
öfverlämnadt ensamt åt Medicinalstyrelsen. 

För landet i dess helhet kan alltså göras endast nedan
stående uppdelning af de döde, allteftersom döden föran-
ledts af: 

Antalet själfmord är, såväl relativt som absolut taget, 
det högsta, som den svenska befolkningsstatistiken under 
något år haft a t t anteckna. Tab. X visar, att redogörelse-
årets höga själfmordsfrekvens återfinnes hos båda könen 
samt inom nästan alla åldersgrupper. At t särskildt obser-

Beräkningarna angående dödlighetsintensiteten inom olika 
åldrar reserveras till den sedvanliga tioårsredogörelsen. 

En uppdelning af dödsfallen efter dödsorsaken och på 
årets olika månader ter sig sålunda: 

Förestående tal torde icke erfordra några kommentarier 
utöfver hvad härom under särskilda afdelningar redan visats 
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samt här nedan följer angående den tötala dödligheten un
der årets olika tider. Frekvensen af farsot bör naturligen 
anses såsom mera växlande än af öfriga dödsorsaker. 

k) Dödligheten efter årstid. Dödlighetens fördelning 
på olika månader framgår, hvad de absoluta talen beträffar, 
af Tab. 29. De relativa talen äro för vinnande af utrymme 
samt för möjliggörande af direkt jämförelse införda i Tab. R 
(sid. xxvn), som äfven innehåller de relativa födelsetalen för 
olika månader. Af sistnämnda tabell framgår, att under år 
1910 hvarenda månad utom november företer mindre än nor
mal dödlighet. Jämförelsevis ogynnsammast efter november 
var förhållandet i april, som endast obetydligt understeg 
motsvarande genomsnittstal; gynnsammast åter förhållandet 
i januari. I och för sig hade augusti det lägsta dödstalet, 
medan det högsta företräddes af april. Under fem må
nader af år 1910 var städernas dödstal lägre än landsbyg-
dens, nämligen under januari, februari, april, november och 
december. 

Efterses äfven här för hvarje fall de hittills i vår be
folkningsstatistik konstaterade minima af dödstalen, befinnas 
desamma hafva infallit under följande år och utgjort, pr år 
och ett tusen in v. af medelfolkmängden: 

Året 1910 här alltså fyra månadsrekord. Förut var 
minimum för januari 15-25 promille (år 1902), för mars 15-47 
(år 1906), för juni 14-19 (år 1906) och för juli 12.42 (år 1909). 

Dödligheten efter årstid inom olika åldrar är framställd 
i Tab. 30. Äfven angående denna kombination galler, att 
den närmare bearbetningen sparas till den blifvande redogö-
relsen för årtiondet 1901—1910 i dess helhet. 

H) Nativitetsöfverskottet eller den naturliga 
folkökningen. 

a) Hela nativitetsöfverskottet i vårt land uppgick 
under år 1910 till 58,413, eller 1062 för hvarje tusental af 
medelfolkmängden. Under hvart och ett af de tio närmast 
föregående åren här det absoluta och relativa öfverskottet 
af födde utgjort: 

Öfverskottstalet för året, 10-62 promille, är alltså lägre 
än hvad det varit något år sedan 1905 samt understiger 
något medeltalet för årtiondet som, enligt hvad Tab. A, sid. 
il, utvisar, uppgick till 10-84 promille. Sveriges nativitets
öfverskott, som under årtiondena 1871—1890 utgjorde 12 
promille och därutöfver här sedan dess minskats, medan 
annars i Europa förhållandet åtminstone intills på sista ti-
den vanligen varit det motsätta. Också torde öfverskottet 
i Sverige, som i äldre tider vanligen öfversteg det euro-
peiska medeltalet, numera mestadels falla något nedanför 
detsamma. 

Orsaken till denna förändring är födelsetalets stärka 
tillbakagång i vårt land, hvarjämte dödstalet hos oss redan 
hunnit den punkt, att ytterligare framsteg endast med svå
righet kunna göras, medan i de flesta andra länder, med 
deras högre dödstal, funnits så att säga bättre utrymme för 
väsentliga förbättringar. Detta galler mer än någonsin för 
år 1910, som trots årets sällsynt ringa dödlighet utmärker 
sig för ett ganska lågt nativitetsöfverskott till följd af en 
nativitet, som varit lägre än tillförne försports. 

Städernas öfverskottstal här år 1910 varit något lägre 
än landsbygdens, nämligen 10-29 •/«. mot 10-72 %.. Eljest 
här under de senare åren alltsedan år 1904, med undantag 
dock för år 1905, förhållandet varit omvändt. Före år 1904 
var städernas öfverskottstal städse det lägre. Af de särskilda 
länen hade som vanligt Norrbottens län att uppvisa det högsta 
öfverskottstalet, 21-03 %. Det lägsta talet företedde Skara-
borgs län med endast 7-35 %.. Relativt sedt står (jottlands 
län äfven denna gång, liksom året förut, bäst, med 58 procent 
högre öfverskott än i medeltal för det närmast förflutna 
årtiondet, ehuru det fortfarande här att uppvisa ett bland 
de lägsta talen eller endast 7-76 %.. Relativt sämst står där-
emot Hallands län med 11 procent lägre tal än vanligt. För 
öfrigt var 1910 ars öfverskottstal inom flertalet län eller sam-
manlagdt femton lägre och inom återstående tio högre än 
tioårsmedeltalet. 

Af de 26 större städema (Tab. D, sid. v) visa denna 
gång Malmö och Borås de högsta öfverskottstalen eller båda 
15-7 %o. Efter vanan företer Uppsala det minsta eller blott 
5-5 promille. Af hela antalet större städer uppvisa tio 
högre födelseöfverskott än genomsnittet för närmast före
gående årtionde och sexton städer lägre. — Af de mindre 
städema (se Tab. 5) utmärka sig följande för betydande 
öfverskott, nämligen Örnsköldsvik, Säter och Tidaholm med 
21 samt Luleå, Falköping, Lysekil, Falkenberg, Ulricehamn 
och Amål med 19—18 promille. I Sigtuna, Strängnäs, Trosa, 
Gränna och Nora var de aflidnes antal större än de föddes, 
såsom i småstäder ej sällan händer. I Östhammar var an
talet dÖda alldeles lika med antalet lefvande födda. 

En statistisk proportion af synnerligen stor betydelse är 
den som angifver, huru mänga födde, som svara mot t.- ex. 
hvarje hundratal aflidne. I vårt land här under senare år-
tionden denna proportion i allmänhet fallit mellan 160 och 
170 lefvande födde mot hundra döde, alltså ungefär 5 födde 
mot 3 döde. I denna proportion här ingen nedgång inträdt 
utan kanske snarare någon höjning. Dock här denna höj
ning icke hållit jämna steg med den samtida utomordentligt 
kraftig» ökningen i flertalet af Europas öfriga länder. 
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Mellan Sveriges olika Jan hafva i förevarande hänseende 
länge rådt störa och äfven ganska konstanta skiljaktigheter. 
Huru förhållandena gestaltat sig under år 1910 visas af 
nedanstående tal, under jämförelse äfven med årtiondet 
1900—1909. Antalet lefvande födde mot hvarje hundratal 
aflidné här utgjort: 

Till och med år 1907 hefann sig Västerbottens län nästan 
alltid i spetsen med det relativt största antalet födda i för
hållande till antalet döda, men fr. o. m. år 1908 undan-
trängdes länet från förstå platsen af Norrbotténs län. Sist-
nämnda län hade år 1910 ej mindre än 259 födda mot hvarje 
hundratal döda, hvarefter i ordningen följde Västerbottens 
och Västernorrlands län med resp. 233 och 212. Äfven de 
båda öfriga norrländska länen kunna uppvisa ganska höga 
tal, ehuru inom dem såväl som inom samtliga öfriga län an
talet födda understeg dubbla antalet döda. Lägsta siffran 
företer Stockholms stad. 

Angående den naturliga folkökningen inom de olika 
yrkesgrnpperna här .intill 1901 ingen som helst möjlighet 
förelegat att därom bilda sig något omdöme. Förmedelst 
de upplysningar, som numera vinnas och som under före-
gående afdelningar meddelats, kan för år 1910 framläggas 
följande ungefärliga tablå, som naturligtvis icke kan till-
erkännas någon högre grad af noggrannhet men i alla hän-
delser torde gifva en föreställning om den riktning, i hvil
ken bÄr omhandla"de differenser gå. De absoluta talen äro 
följande: 

Och sammanställas slutligen med hvarandra talen för 
hela riket för de senaste fem åren, blifver resultatet föl
jande: 

Åtskiljas äfven land och stad, hvartill talen i det före-
gående gifva tillfälle, blifver det relativa öfverskottstalet, i 
promille af medelfolkmängden: 

Medeltalen för åren 1901—1905 utgjorde, med åtskillnad 
jämväl mellan land och stad: 

Tydligt framgår af det förestående, att industrien, som 
drager till sig de yngre arbetarne och gifver jämförelsevis 
talrika tillfällen till äktenskap, också karakteriseras af en 
betydligt större naturlig folkökning än jordbruket — i 
medeltal för åren 1901—1905 mer än dubbelt. Inom indu-
stribefolkningen synes numera de föddes antal regelbundet 
vara vid pass dubbelt så högt som antalet döde. Ännu mera 
betydande är öfverskottstalet inom gruppen Handel och sam
färdsel på landsbygden, hvartill torde i sin mån bidraga 
den höga äktenskapsfrekvensen och det störa antalet födel-
ser hos den numera så talrika järnvägspersonalen. Inom 
städerna råder en tämligen utpräglad skillnad mellan å ena 
sidan industribefolkningen och den till gruppen Handel och 
samfärdsel hörande och å andra sidan öfriga yrkes- och sam-
hällsklasser. 

Hvad särskildt angår år 1910, var öfverskottstalet 
högre än i medeltal under åren 1901—1905 inom alla grup-
per med undantag af industribefolkningen så i stad som på 
land och gruppen Allmän tjänst på landsbygden. Inom 
den sistnämnda gruppen är minskningen skarpt utpräglad 
och beror på födelsetalets sjunkande, hvarom förut är taladt; 
i städerna är samma grupps öfverskottstal högre än hvad 
tidigare plägat vara fallet. 

Förhållandena under årets olika tider med afseende å 
nativitetsöfverskottet ådagaläggas af' Tab. B,, sid. xxvir. 
Såsom vanligt visade äfven under år 1910 september det högsta 
öfverskottet, eller 14-89 pr år och tusen invånare. Sep
tember månad plägar regelbundet hafva mer än dubbelt så 
mänga födelser som dödsfall att inregistrera, och år 1910 var 
detsamma fallet äfven med augusti månad, medan juli nådde 
upp till i det allra närmaste dubbla antalet födelser mot 
dödsfall. Mot hvarje hundratal aflidne svarade nämligen 
lefvande födde: 
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För samtliga månadér utgör, såsom förut nämnts, medel-
talet för årtiondet 171 och för redogörelseåret 176, allt på 
hundra döde. 

b) Nativitetsöfverskott af hvartdera könet. Storleken 
af den naturliga folkökningen för hvartdera könet här sin be
tydelse för utjämningen af det kvinnliga öfverskottet inom 
folkmängden — hvilket öfverskott tidigare inom Sverige 
varit i ovanligt hög grad utprägladt. Förhållandet med 
afseende å de föddes öfvervikt öfver antal et aflidne af man-
och af kvinnkön här för senare tider i vårt land ställt sig 
på sätt som visas af efterföljande tal: 

Nativitetsöfverskottet här alltså i det hela taget ställt 
sig mer och mer gynnsamt för mankönet i jämförelse med 
kvinnkönet. Utan detta egendomliga förhållande skulle 
säkerligen utvandringen hafva förryckt proportionen mellan 
könen inom folkmängden i långt högre grad, än den verk
ligen gjoft. — I det föregående är ådagalagdt, att orsaken 
till den ofvan påpekade företeelsen är tvåfaldig: å ena sidan 
här de föddes antal alltmera fördelat sig till gunst för man
könet, å andra sidan här mankönets öfvertalighet bland de 
döde gatt ned till blott ungefär hälften mot förr, eller än 
mindre. 

I) Omflyttningen. 

a) Omflyttningen i allmänhet. Till landets särskilda 
församlingar hafva under år 1910 enligt meddelade upp-
gifter inflyttat 467,604 personer (jfr Tab. 4); häri äro jäm-
väl inräknade återupptagne obefintlige. Antalet utflyttade 
åter uppgifves, efter tillägg af afförde obefintlige, till 
481,465 personer. De utflyttades öfverskott utgör alltså 
13,861 personer. Fråndrages detta belopp från årets nativi
tetsöfverskott, hvilket, såsom förut meddelats, uppgick till 
58,413 personer, borde årets folkökning hafva utgjort 
44,552 personer, medan den folkökning, som uppgifvits, en
ligt hvad jämväl förut omförmälts, belöpte sig till 45,962 
eller till 1,410 flera personer. Beträffande orsakerna till 

denna divergens torde få hänyisas till den blifvande redo-
görelsen för folkräkningen. ' ' . 

Ser man till de särskilda länen, möter man stundom, 
om än mera sällan, inflyttningsöfverskott. Under årtiondet 
1900—1909, såsom helhet (jfr Tab. B, sid. ni), var detsamma 
fallet med Stockholms stad, Stockholms län samt Göteborgs 
och Bohus län. Under år 1910 här dock Stockholms stad, 
liksom under de två närmast föregående åren, fatt vidkän
nas utflyttningsöfverskott. Däremot visar Stockholms län 
fortfarande inflyttningsöfverskott, och för året finner man 
sådant jämväl i Södermanlands, Malmöhus, Göteborgs och 
Bohus samt Västmanlanda län. Största förlusten genom 
utflyttning (12-71 promille) här drabbat Blekinge län. Om-
flyttningsresultatet år 1910 afviker således ganska mycket 
från normala förhållanden. 

Af våra 26 större städer (Tab. D, sid. v) hafva under 
år 1910 sju fatt vidkännas utflyttningsöfverskott, nämligen 
Stockholm, Karlskrona, Kristianstad, Landskröna, Halmstad, 
Gäfle och Söderhamn; och utvisa tre af dessa städer i följd 
häraf ren folkminskning, nämligen Karlskrona, Kristianstad 
och Landskröna. I allmänhet här inflyttningen till städer-
na under senare tider haft att uppvisa lägre siffror än för 
ett par årtionden sedan, något som torde sammanhänga 
med det välkända faktum, att industrien begynt i stor 
skala uppsöka landsbygden; år 1910 här dock att uppvisa 
ett anmärkningsvärdt stort inflyttningsöfverskott, beroende 
dock detta till ej ringa del på vissa administrativa öfverflytt-
ningar från landsbygden till städerna (jfr sid. rv). 

Den samfällda omflyttningen fördelar sig i flyttningen 
inom landet och folkbytet med främmande länder, och bör 
alltså åt en hvar af dessa folkrörelser ägnas en särskild 
redogÖrelse. 

b) Flyttningen inom landet. Af Tab. B, sid. ni, 
framgår, att under årtiondet 1900—1909 flyttningen ensamt 
inom Sveriges gränser — alltså oafsedt emigranter och im
migranter — lämnat ett +• för Stockholms stad samt Stock
holms, Gottlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt 
Norrbottens län. I jämförelse med äldre tider är påfal
lande att finna Gottland bland dessa läns antal men att 
däremot sakna Gäfleborgs, Västernorrlands och Jämtlands. 
Under år 1910 däremot förekommer inrikes inflyttnings
öfverskott i ej mindre än 13 län, nämligen, Stockholms, 
Södermanlands, östergötlands, Gottlands, Kristianstads, 
Malmöhus Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Värmlands, 
Västmanlands, Kopparbergs, Jöimtlands och Norrbottens län. 

Hvad angår folkbytet med främmande länder här 
detta i vår befolkningsstatistik behandlats med större utför
lighet, och saken är i och för sig af den betydelse, att 
frågan härom lämpligen göres till föremål för en särskild 
afdelning, som följer här nedan. 
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K) Emigranter och immigranter. 
a) Hela antalet emigranter och immigranter år 1910, 

såväl i absoluta som relativa tal och under jämförelse med 
närmast föregående år, framgår af nedanstående tal: 

Den stegring i emigrationen, som efter 1908 ars ytterst 
ringa utvandring begynte år 1909, här sålunda fortsatt under 
år 1910. Äfven vid en jämförelse mellan 1910 ars siffror 
och de i Tab. Y angifna medeltalen för de närmast före
gående tio åren finner man, att såväl brutto- som netto-
utvandring varit något högre än vanligt, hvaremot invand-
ringen, af ungefär samma omfattning som närmast före
gående år, varit lägre än medeltalet för årtiondet. Under 
åren 1900—1909 uppgick nämligen emigranternas årliga an
tal till 4-75 %. af medelfolkmängden mot 5-06 •/., år 1910 och 
immigranternas antal till 1-60 %. mot 1-48 %. för år 1910. 

Beträffande utvandringen till främmande världsdelar 
äro, i likhet med föregående år, till jämförelse med präster-
skapets (för Stockholms stad rotemännens) uppgifter här i 
Tab. Z sammanstäl la de uppgifter, som meddelats af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i de län, där de viktigaste svenska 
utvandringshamnarne äro belägna, samt af Norska Statis
tiska Centralbyrån hvad beträffar de svenska emigranter, 

som tägit vägen öfver Kristiania eller Trondhjem. De sist-
nämnda båda uppgiftsserierna hafva jämväl varit öffent-
liggjorda i Post- och Inrikes Tidningars n:r 17 för år 1911. 

Af tabellen framgår, att antalet af dem, som utflyttat 
till land utom Europa, är såväl år 1910 som de föregående 
tio åren högre enligt prästerskapets uppgifter än samman-
lagda antalet svenska utvandrare, som redovisats i upp-
gifterna från Kungl. Maj:ts Befallningshafvande och från 
Norska Statistiska Centralbyrån. Detta öfverskott är emel
lertid år 1910 ovanligt lågt (2-6 procent), och för Uppsala, 
Gottlands, Värmlands, örebro, Västmanlands och Koppar-
bergs län samt alla: de norrländska länen med undantag 
af Norrbottens äro prästerskapets uppgifter de lägre. Be
träffande dessa norrländska län är skillnaden rät t afsevärd 
och är troligen att förklara så, att den olagliga utvandringen 
öfver Trondhjem varit starkare än förut. Största öfver-
skottet enligt prästerskapets uppgifter finnes i de sydligaste 
länen, därifrån åtskilliga utvandrare ti l l transoceaniska 
länder pläga taga vägen öfver danska eller tyska hamnar 
och således ej komma att upptagas i länsstyrelsernas rap-
porter, medan alla, som uttaga vederbörligt flyttningsbetyg 
(men heller ingå andra) upptagas i prästerskapets listor 
öfver de utvandrade. Utvandringen öfver norska hamnar 
berör förnämligast de fyra nordligaste länen, och i synner
het Jämtlands, hvars emigranter i allmänhet taga vägen 
öfver Trondhjem; därnäst Värmlands län, af hvars emigra
tion en stor del går öfver Kristiania. I allt omfattar den 
svenska utvandringen öfver Kristiania och Trondhjem 15-63 
procent af hela utflyttningen till främmande världsdelar (en
ligt prästerskapets uppgifter), medan den af länsstyrelserna 
redovisade utvandringen uppgår till 81-80 procent af samma 
utflyttning. 

In- och utvandringens relativa storlek under år 1910 inom 
de särskilda länen framgår af Tab. B och C, sid. n i och iv. 

Tab. Y. Emigranter och immigranter, i absoluta och relativa tal, åren 1851—1910. 
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Tretton län, bland dem Stockholms stad och län, Kopparbergs 
län och de norrländska länen med undantag af Jämtlands 
förete större utvandring under redogörelseåret än under år-
tiondet i medeltal, och för Norrbottens län uppgår talet till 
nära nog dubbelt mot det vanliga. Detta län här också att 
uppvisa det högsta utvandringstalet (9-25 %,) bland samtliga 
län; damast kommer (med 8-61 %.) Värmlands län, och i 
tredje rummet kommer Hallands län, som under det före-
gående årtiondet i medeltal haft den högsta utvandringssiffran. 
Invandringen för året här för de särskilda länen varit gan
ska växlande; för riket i dess helhet är den något lägre än 
tioårsmedeltalet. Nettoförlusten är, såsom redan visats, något 
högre än vanligt; störst är den i Norrbottens län (7-67 %,) 
och i allmänhet öfverskjuter den i de nordliga länen tioårs
medeltalet ganska mycket. Immigrantöfverskott förekommer 
ej i något län. 

b) Särskiljer man, som öfligt är, folkbytet med europeiska 
länder från den folkrörelse, som afser länder i främmande 
världsdelar, och i framstå rummet länderna på andra sidan 
världshafvet, visar Tab. T, a t t växlingarna i utvandringens 
belopp från år till annat egentligen åstadkommas af den 
transoceaniska utvandringen. Inom denna spelår utvandrin-
gen till Förenta Statema i vanliga år den ojämförligt största 
rollen. Sveriges folkbyte med den störa nordamerikanska 
förbundsstaten här under de senaste åren gestaltat sig på 
följande sä t t : 

Den för de senare åren utmärkande stärka inflyttningen 
från Finland och Byssland här aftagit, men fortfarande 
får dock Sverige från dessa länder mottaga ett rät t afse-
värdt immigrantöfverskott. 

I fråga om Norge och Danmarh, med hvilka vårt största 
folkbyte äger rum inom vår egen världsdel, här folkström-
men under senare år haft den omfattning, som efterföljande 
tabell utvisar: 

Tab. Z. Den svenska utvandringen till främmande världsdelar 
år 1910, länsvis, enligt uppgifter från Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande och från Norge samt enligt Prästerskapets upp

gifter. 

Den ofantliga växling, som dessa tal förete, är bestäm
mande för utvandringsförhållandena i allmänhet. Hvad som 
ofvan yttrats om utvandringens omfattning i det hela, under 
det ena året mot under det ändra, galler därför väsentligen 
äfven i fråga om utvandringen särskildt till Förenta Sta
tema. 

Af andra utomeuropeiska länder är det framför allt 
Canada, som drager t i l l sig ett nämnvärdt antal svenska 
emigranter. Under år 1910 uppgifvas 655 personer hafva 
från Sverige utflyttat dit, mot 333 år 1909. Men såsom 
märkligt för året må framhållas, att utvandringen till Bra-
silien äfven varit rä t t väsentlig, omfattande 275 personer, 
hvaraf största antalet (252) från Norrbottens län. 

I fråga om folkbytet med europeiska länder här under 
år 1910, liksom under åren 1903—1908 det fordom ovanliga 
förhållandet inträffat, at t detsamma lämnat ett öfverskott 
för Sverige, ehuru visserligen öfverskottet år 1910 varit rätt 
obetydligt. Utvandringen till dessa länder här nämligen 
omfattat 3,169 personer, men invandringen från dem 3,407 
personer, eller 238 flere. På de för oss i detta hänseende 
viktigare länderna fördelar sig folkrörelsen under året på 
följande sätt: 

F—121185. BefolkningutatiUik/ör år 1910. 
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Från Norge ägde under några år en ganska afse-
värd invandring rum, till stor del sannolikt återinvandring 
af tidigare utflyttade svenskar. Denna rörelse här under 
åren 1908 och 1909 varit på återgång; men för år 1910 är en 
folk vinst på Sveriges sida af 3 person er att anteckna. I 
förhållande till Danmark får Sverige städse vidkännas ut-
vandringsöfverskott, dock under de senare åren ej så stort 
som förr var vanligt. 

c) Emigrationens fördelning efter familjeställiiing och 
kön framgår af Tab. A. Jämfördt med föregående år här 
gruppen af gifta personer och barn ökats från 29-13 till 3234 
procent, medan gruppen vuxna ogifta lcvinnor minskats från 
26-31 till 24-99 procent. Den tredje gruppen, vuxna 
ogifte män — en grupp, som plägar ganska noga följa emi
grationens växlingar — här märkligt nog minskats från 
44-56 till 42-67 procent. 

Emigrationen af vuxna ogifta kvinnor är i och för sig 
mera konstant än den öfriga utvandringen. Under hvart 
och ett af nedanstående år här den nat t följande omfatt
ning, — med fördelning äfven efter ålder: 

Äfven här konstatera^ i allmänhet en stark ökning, då 
emigrationen är i afgjordt stigande, såsom nu år 1910, och 
tvärtom när den är i sjunkande, såsom t. ex. år 1908, men i 
bägge fallen plägar dock variationen vara mycket mindre 
än för männen. En naturlig följd af denna större konstans 
är, att de ogifta kvinnornas andel inom hela utvandringen 
stiger under år af ringa emigration men sjunker under störa 
utvandringstider. Tab. A ådagalägger detta förhållande tyd
ligt nog. I det hela här emellertid, såsom äfven framgår 
af samma tabell, procenten af ogifta kvinnor bland ut-
vandrarne vuxit ganska starkt. Under 1860-talet ntgjorde de-
samma (om nu äfven det lilla antalet änkor inbegripes) 
20 '/. af samtliga emigranter, under 1870-talet 26 %, under 
1880-talet 28 %, under 1890-talet mellan 34 och 35 %; för 
åren 1900—1909 var procenten i medeltal mellan 31 och 32 %, 
år 1910 åter, såsom nyss är nämndt, endast 24-99 %. 

Proportionen i det hela mellan könen från år till annat 
tager naturligtvis intryck af nyss ådagalagda förhållande, 
att kvinnornas utvandring är konstantare än männens. Under 
år med stark utvandring är därför kvinnornas antal jäm-
förelsevis lågt, under år med ringa utvandring åter jäm-
förelsevis högt. Men i det hela här kvinnornas proportion 
befunnit sig i tillväxt, såsom nyss uppvisats särskildt i fråga 
om de ogifta. Bland samtliga utvandrare svarade under 
1860-talet endast 736 kvinnor mot hvarje tusental män; 
under 1870-talet steg denna siffra till 800, under 1880-talet 
till 818 och under 1890-talet ända till 970, d. v. s. nära 
nog lika mänga kvinnor som män; åren 1900—1909 utgjorde 
den i genomsnitt 799. Under åren 1894—1899 äfvensom åren 
1904 och 1908 — i allmänhet relativt emigrationsfria år — 
var kvinnornas antal till och med högre än männens. Verkan 
häraf stegras genom det förhållandet, a t t bland immigran-

Tab. Å. Relativa tal för emigranternas fördelning efter familjeställning, kön och yrke, åren 1851—1910. 
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terna männens antal alltid är större än kvinnornas. Under 
år 1910 däremot liksom under år 1909 här männens öfvervikt 
bland utvandrarne varit till och med ovanligt starkt utpräglad. 

En egendomlig omständighet,, som Tab. A gifver upp
lysning om, är förändringen under senare tider af antalet 
barn, som af de emigrerande medföras. Bortsedt från väx-
lingar under enstaka år, här detta antal i senare tider un-
dergått en märkbar minskning. Medan t. ex. under 1880-
talet mot hvarje hundratal gifta kvinnor svarade 211 barn, 
här motsvarande siffra för åren 1900—1909 i medeltal gatt 
ned till 191, och för år 1910 till 189, hvilket emellertid är 
en något högre siffra än för åren 1908 och 1909, då den 
uppgick ti l l allenast 183 och 173. 

d) Emigrationens och immigrationens åldersfördelning 
framgår af Tab. Ä. Afses först de tal, som utvisa de pro-
centiska andelarna för hvarje åldersgrupp, finner man, att 
under år 1910 tillhörde 48-15 procent af utvandrarne åldern 
15—25 år, mot 52-78 procent i medeltal för årtiondet. Sär-
skildt för åldern 20—25 år är andelen 24-74 procent mot 
27'33 procent i medeltal. Denna minskning kan befaras vara 
delvis en följd af ökad olaglig utvandring af värnpliktige. 

En grupp, som helt naturligt tilldrager sig särskild upp
märksamhet, är det åldersår, som närmast föregår det, under 
hvilket värnpliJcten intrader. För ett närmare belysande 
af dessa viktiga frågor hafva i Tab. ö samlats de hnfvud-
sakligaste data härutinnan från och med år 1885. 

Högsta absoluta antalet manliga utvandrare inom den 
ifrågavarande gruppen nåddes, enligt hvad tabellen visar, 
år 1887, då i det när måste 4,000 män af denna klass öfver-
gåfvo fäderneslandet, hvilket motsvarar nära nog en tionde
del af alla män, som under året tillhörde denna ålder. Från 
en dylik utomordentlig folkförlust här vårt land sedan dess 
varit befriadt. Under 1902 uppgick antalet hithörande ut
vandrare till 3,126, alltså det högsta antalet näst 1887 ars, 
men här under de följande åren varit lägre; år 1910 ut-

gjorde det 2,528, som är en rät t hög siffra. Naturligtvis 
tillkomma här ytterligare de utvandrare, som undandragit 
sig anteckning; med afseende härå bör emellertid ihågkom-
mas, att , då Kungl. Maj:ts tillstånd/ej erfordras för emigration 
under året före värnpliktens inträdande, finnes ej anledning 
att antaga, det någon större oredovisad utflyttning då äger 
rum. 

Jämföres antalet af män, som utvandrat under året 
närmast före inträdandet af deras värnplikt, med hela an
talet manliga utvandrare, uppkomma de tal, som med-
delas i sista kolumnen af Tab. ö . Detta procenttal är 
för året 15-05, d. v. s. lägre än de närmast föregående två 
åren, men högre än för öfriga år. Maximum, 16-61 %, nåddes 
år 1909 och minimum, 8-28 •/,, år 1888, (då emellertid hela 
årsklassen var alldeles ovanligt fåtalig). 

e) För de emigrerades och immigrerades lefnadsyrken 
redovisa Tab. 37—39 med absoluta tal och Tab. A, hvad 
emigranterna angår, med relativa tal. Därvid här tillämpats 
den yrkesfördelning, som för förstå gången användes i 1903 
ars Befolkningsstatistik, Tab. 39—41, och hvartill anledning 
gifvits af Riksdagens skrifvelse den 13 maj 1904; sedermera 
här endast den förändringen i yrkesgrupperingen vidtagits, 
att »drängar» och i allmänhet manliga tjänare å lands-
bygden (med undantag af betjänter) hänförts till jordbruks-
arbetare. Att uppgifterna om yrke, trots allt arbete som 
från Statistiska centralbyråns sida nedlagts på att erhålla 
dem så fullständiga som möjligt, fortfarande lämna en del 
öfrigt att öDska, framgår tydligt vid ett noggrannare a n 
gifvande på tabellerna och särskildt den omständigheten, 
att rätt mänga utvandrare mast föras på hufvudgruppen 
»Obestämdt yrke>. Denna hufvudgrupp här emellertid för 
år 1910 kunnat nedbringas rä t t väsentligt, tack vare de 
förbättrade yrkesuppgifter, som i samtliga kyrkoböcker 
åstadkommits genom nådiga förordningar angående upp-
gifter om befolkningens yrken för folkräkningen den 31 

Tab.Ä. Emigration och immigration efter ålder och kön, under år 1910 samt åren 1881—1890 och 1900—1909. 1) 
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december 1910; såsom framgår af Tab. Å, här gruppen 
»arbetare af obestämdt slag» härigenom nedgått från 23-49 % 
år 1909 till 15-45 %, eller det ojämförligt lägsta tal, som 
någonsin förekommit. Iögonfallande är det höga procent-
tal (34-63), hvarmed gruppen industri och bergsbruk bidragit 
till årets emigration. För förstå gången i Sverige se vi, huru
som bland utvandrarna denna grupp öfverflyglat jordbruks-
gruppen. Måhända här den ökning inom öfriga yrkesgrupper, 
som förorsakats j?enom ofvannämnda reducering af gruppen 
»arbetare af obestämdt slag» varit större för industriarbetarnes 
än för jordbruksarbetarnes grupp, men man torde ej miss
taga sig, om man tillskrifver storstrejken den förnämsta or-

Tab. Ö. Utvandrade mån under året närmast före värnpliktens 
inträdande. 

saken till denna ofantliga stegring af emigrationen inom 
industri och bergsbruk, tydlig nog redan år 1909. På-
minner man sig så, huru svårartade och långvariga arbets-
konflikterna voro inom framför allt grufhandteringen, här 
man förklaringen till at t antalet emigranter inom grufdrift 
och malmförädlingsindustri år 1910 uppgått till ej mindre än 
1,569 personer, eller ungefär lika med summan af dem, som 
under de fem åren 1904—1908 utvandrat inom denna grupp; 
af dessa 1,569 emigranter komma 552 på Norrbottens län. 
At t arbetsinställelsen inom spårvägsdriften med åtföljande 
arbetarafskedanden vållat ökning i emigrationen inom spår-
vägsbetjäningens grupp är tydligt nog, i det att under åren 
1909 och 1910 sammanlagdt 106 personer ur denna grupp ut
vandrat, medan öfriga år antalet plägat växla mellan 1 och 
6. Af dessa 106 komma 62 på Stockholms stad. Antalet 
utvandrade kvinnliga tjänstehjon är liksom närmast före-
gående år lägre än vanligt, ett förhållande som ej är öfver
raskande, då ju kvinnornas andel i utvandringen under båda 
dessa år varit utprägladt liten. 

Samma utförliga behandling, som här ägnats utvand
ringen, här för konsekvensens skull kommit äfven immi-
grationen till del. Angående resultatet hänvisas till Tab. 38 
och 39; den senare gifver ett bekvämt tillfälle till jätnförelse 
mellan in- och utvandringen, åtminstone inom vissa märk-
ligare grupper. 

f) Utländingar, som erhållit svensk medborgarrätt 
eller tillstånd att besitta fast egendom (Tab. 40). Upp-
gifterna härom hafva nu såsom förut erhållits af Justitie-
departementet af Eders Kungl. Majrts kansli. 

År 1910 erhölls svensk medborgarrätt af 184 personer. 
Detta antal är något mindre än motsvarande under hvart 
och ett af åren 1905—1909, men afgjordt större än under 
något annat föregående år. Det största antalet var denna 
gång från Finland och Ryssland. Därnäst hafva Tyska ri-
ket, Norge samt Danmark lämnat de största kontingenternå. 
Industri samt handel och samfärdsel var som vanligt de 
flestes näringsfång. 

Tillstånd att besitta fast egendom beviljades år 1910 å t 
53 utländingar. Inom 19 af rikets län äro de egendomar 
belägna, till hvilka utländingarne fatt besittningsrätt. 

Stockholm den 23 september 1912. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 
Henrik Malmgrcn. 
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Tab. 1. Folkmängden länsvis, år 1910. 
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Tab. 2. Folkmängden inom särskilda administrativa områden den 31 december 1910. 
[F:g, förs. = församling, kap. = kapell, k:g=köping, m:e = municipalsamhälle.] 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 3) Uppsala l. (Forts.). — 4) Södermanlands l. — 5) Östergötlands l. 3 



4 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 5) Östergötlands län (Forts.). — 6) Jönköpings län. 
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10 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 14) Göteborgs och Bohus län (Forts.). —15) Älfsborgs län. 
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12 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 16) Skaraborgs län (Forts.). 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 16) Skaraborgs län (Forts.). - 17) Värmlands län. —18) Örebro län. 13 



14 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 18) Örebro l. (Forts.). — 19) Västmanlands l. — 20) Kopparbergs l. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 20) Kopparb. l. (Forts.). — 21) Gäfleb. l. — 22) Västernorrl. l. 15 



16 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 22) Västernorrl. l. (Forts.). — 23) Jämtl. l. —24) Västerb. l. 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — 24) Västerbottens län (Forts.). — 25) Norrbottens län. 17 



18 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — Anmärkningar (Forts.). 



Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1910. — Anmärkningar (Forts.). 19 
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Tab. 3. Rikets folkmängd efter kön, 
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ålder och civilstånd, år 1910. 
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Tab. 4. Öfversikt af folkökningens särskilda faktorer, länsvis, år 1910. 
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Tab. 5. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad 
af vigde, födde och döde, in- och ntflyttade samt emigranter och immigranter, år 1910. 
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Tab. 5. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af 
vigde, födde och döde, in- och utflyttade samt emigranter och immigranter, år 1910. 
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Tab. 5. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af 
vigde, födde och döde, in- och utflyttade samt emigranter och immigranter, år 1910. 
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Tab. 6. Antal ingångna äktenskap jämte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1910. 
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Tab. 7. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket år 1910. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 8. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder 
[Borgerliga äkten-
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samt första giftet och omgifte, länsvis år 1910. 
skap inräknade.] 
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Tab. 9. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder, år 1910. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 



31 

Tab. 10. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder och civilstånd, år 1910. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 11. Antal vigde män, fördelade efter yrke samt efter gifte och ålder, år 1910. 
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Tab. 12. Antal vigde män inom hvart och ett af rikets län, med fördelning efter större yrkes
grupper, år 1910. 
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Tab. 13. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1910. 
[Borgerliga äktenskap inräknade.] 
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Tab. 14. Aktenskapsskillnader och genom skiljobref upplösta trolofningar, år 1910. 
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Tab. 15. Antal barnaföderskor jämte 
[A = Barnaföderskor, som nedkommit med äkta barn. 
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deras civilstånd och ålder, år 1910. 
Oä = Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn.] 
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Tab. 16. Antal fäder till under år 1910 födda äkta barn, med fördelning efter ålder. 
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Tab. 17. Föräldrarne till under år 1910 födda äkta barn, med fördelning efter bådaderas ålder. 

Tab. 18. Antal fäder till under år 1910 födda äkta barn, med fördelning efter yrke. 
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Tab. 19. Antal födda barn, fördelade 
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efter börder, lif, kön och civilstånd, år 1910. 
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Tab. 20. Antal födde 
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i hvarje månad, år 1910. 
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Tab. 21. Antal döde jämte deras 
[Dödfödde 
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civilstånd och ålder, år 1910. 
ej inräknade.] 
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Tab. 22. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1910. 



47 

Tab. 22 (Forts.). De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1910. 
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Tab. 23. Uppgifna dödsfall af farsoter och dödsfall i barnsbörd, länsvis, år 1910. 

[För närmare detaljer se Tab. 25, sid. 50 och 51.] 
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Tab. 24. Uppgifna våldsamma dödsorsaker (utom själfmord), länsvis, år 1910. 

[För närmare detaljer se Tab. 26, sid. 52 och 53.] 
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Tab. 25. Uppgifna dödsfall af farsoter och dödsfall i barnsbörd m. m. 
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för hela riket, efter kön, ålder, civilstånd och dödsmånad, år 1910. 



52 

Tab. 26. Uppgifna våldsamma dödsorsaker (utom själfmord) för 
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hela riket, efter kön, ålder, civilstånd och dödsmånad1), år 1910. 
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Tab. 27. Antal själfmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, år 1910.1) 
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Tab. 28. Antal döde män (femton år och däröfver), efter yrke och ålder, år 1910. 
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Tab. 29. Antal döde i hvarje månad, år 1910. 
[Dödfödde ej inräknade.] 
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Tab. 30. Antal döde efter ålder, i hvarje månad, år 1910. 
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Tab. 31. Antal Emigranter (från riket utflyttade) jämte deras civilstånd och de orter, 

hvartill utflyttningen uppgifvits skola ske, år 1910. 
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Tab. 32. Antal immigranter (till riket inflyttade) jämte deras civilstånd och de orter, 
hvarifrån inflyttningen skett, år 1910. 



60 Tab. 33. Emigranternas ålder, år 1910. 



Tab. 34. Immigranternas ålder, år 1910. 61 



Tab. 35. Emigranternas ålder, efter femårsgrupper, samt emigranter till olika länder 
efter kön m. m., år 1910. 

62 



Tab. 36. Immigranternas ålder, efter femårsgrupper, samt immigranter från olika länder 
efter kön m. m., år 1910. 



64 Tab. 37. Emigranternas lefnadsyrken, år 1910. 



Tab. 38. Immigran te rnas lefnadsyrken, å r 1910. 65 



66 

Tab. 39. Emigranternas och immigranternas lefnadsyrken, 



67 

år 1910. Fördelningen i Tab. 37 och 38, utförd (i sammandrag) för hvarje län. 
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Tab. 40. Antal utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta fast 
egendom, år 1910. 
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