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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för ut- och 
invandringen år 1929. 

Stockholm den 26 juni 1930. 

Underdånigst 

RICKARD SANDLER. 
E. AROSENIUS. 

Arvid Carlson. 
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I fråga om innehåll och uppställning överensstämmer denna redogörelse i 
allt väsentligt med motsvarande berättelser för de närmast föregående åren. 
I tabellerna 1 och 2, där ut- och invandringen redovisas länsvis, har Argen
tina upptagits biand de särskilt nämnda länderna i stället för, som hittills, 
Brasilien. 

Hela antalet emigranter och immigranter år 1929, såväl i absoluta som re
lativa tal och under jämförelse med närmast föregående år, framgår av nedan
stående tal: 

Utvandringen år 1929 har således väsentligt gått tillbaka i jämförelse 
med året förut och är mindre än under något år sedan 1924. Invandringen 
åter är icke obetydligt större än vanligt under de senare åren, ja den 
största absolut taget sedan år 1921 ; nettoutvandringen blir också lägre än 
den varit sedan sistnämnda år. 

Emigrationens och immigrationens årliga växlingar från längre tid tillbaka 
utvisas av tab. A samt dessutom grafiskt av diagrammet å sid. 4, som angiver 
absoluta antalet utvandrare och invandrare under olika år alltsedan år 1875. 

Beträffande utvandringen till främmande världsdelar äro till jämförelse 
med prästerskapets (för Stockholms stad: mantalskontorets) uppgifter i tab. B 
(sid. 5) sammanställda de siffror, som av socialstyrelsen meddelats i Post- och 
inrikes tidningar och i Sociala meddelanden (n:o 2 för år 1930) efter upp
gifter från Kungl. Maj:ts befallningshavande i de län, där de viktigaste 
svenska utvandringshamnarna äro belägna, samt av norska och danska myndig
heter beträffande de svenska emigranter, som tagit vägen över Oslo, Trond-
hjem, Bergen. Kristiansand och Köpenhamn. 

Tabellen utvisar ett högre antal emigranter till länder utom Europa en
ligt prästerskapets uppgifter än enligt Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
och de norska och danska myndigheternas. Till detta överskott, som år 1929 
uppgick till mellan 4 och 5 procent, hava större eller mindre bidrag lämnats 
av de allra flesta län. Som sannolika orsaker till överskottet kunna följande 
förhållanden anföras: dels synes det troligt, at t en del personer, vilka ut-



3 HELA ANTALET EMIGRANTER OCH IMMIGRANTER. 

Tab. A. Emigranter och immigranter, åren 1851—1929. 

tagit flyttningsbetyg till utlandet och således i prästerskapets uppgifter 
blivit räknade som emigranter, sedermera av den ena eller andra anled
ningen inställt resan, utan att dock rättelse skett i nyssnämnda uppgifter; 
dels hava andra personer utvandrat utan att hava uttagit flyttningsbetyg 
och fördenskull utan att vid avresan kunna erhålla utvandringskontrakt, 
men rest på vanlig passagerarbiljett, och sedermera längre eller kortare tid 
efter framkomsten fått sig betygen tillsända från hemorten samt därigenom 
kommit med i prästerskapets redovisning (ehuru måhända för ett senare år 
än det verkliga utvandringsåret). 

1) Antalet immigranter åren 1871—1874 efter uppskattning. — ') Ett ». utmärker överskott av 
invandring. 
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I nedanstående tablå äro för de senaste åren, med fördelning på kön, 
sammanställda siffrorna rörande de utomeuropeiska emigranterna enligt de 
svenska, norska och danska myndigheternas uppgifter, till jämförelse med 
motsvarande siffror enligt prästerskapets redovisning. 

Den transoceaniska utvandringen av kvinnor har nästan alltid varit större 
enligt prästerskapets redovisning än enligt de svenska, norska och danska 
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Tab. B. Den svenska utvandringen till främmande världsdelar år 1929, läns
vis, dels enligt uppgifter från Kungl. Maj:ts befallningshavande samt från 

Norge och Danmark, dels enligt prästerskapets uppgifter. 

myndigheternas uppgifter; i fråga om männen har däremot tidigare det mot
satta förhållandet ägt rum. En utförlig redogörelse för dessa förhållanden 
i vad de avse åren 1909—1914 återfinnes i sistnämnda års berättelse. Under 
de senare åren har den olagliga utvandring av män, som siffrorna utvisa, 
varit tämligen obetydlig, vilket, såsom i 1915 års berättelse påpekats, torde 
till stor del bero därpå, a t t från och med detta år genom tillmötesgående 
från de norska myndigheternas sida utvandring över norska hamnar utan 
vederbörligt flyttningsbetyg blev omöjliggjord för svenska emigranter. 

Ut- och invandringens relativa storlek under år 1929 inom de särskilda 
länen ävensom för landsbygden, städerna och hela riket meddelas, under jäm
förelse med motsvarande siffror för närmast föregående årtionde, i tab. C 
sid. 6). Utvandringen har under redogörelseåret i de allra flesta län under
stigit medeltalet för de tio föregående åren; endast Uppsala och Gotlands 
samt framför allt Jämtlands och Västerbottens län, vilka utvisa de i och för 
sig högsta utvandringstalen, bilda undantag. — De norrländska länen bru
kade sedan missväxtåret 1902 under en följd av år lämna en betydande del 

') Inräknat i utvandrare, för vilka hemort icke uppgivits. 



6 FOLKBYTET MED EUROPEISKA LÄNDER OCH FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR. 

Tab. C. Emigration och immigration länsvis, år 1929, jämfört med årtiondet 
1919—1928. 

av rikets emigration; under åren efter världskrigets utbrott var den norr
ländska utvandringen utpräglat låg, även i förhållande till hela rikets, men 
steg sedan åter. År 1929 utgjorde Norrlands bidrag till utvandringen i det 
närmaste 22 procent av det hela, d. v. s. något mer än Norrlands andel av 
hela Sveriges folkmängd, eller 17.8 procent. I jämförelse med tioårsmedel-
talet får den norrländska utvandringen år 1929 sägas vara tämligen hög. 
Invandringen har ej överstigit den genomsnittliga för det föregående årtion
det i något län med undantag för Västmanlands samt av anledning, som 
senare skall beröras, Jönköpings län. Detta län är också det enda, som för 
året utvisar invandringsöverskott. 

Särskiljer man folkbytet med europeiska länder från den folkrörelse, som 
avser länder i främmande världsdelar, visar tab. A, att växlingarna i utvand
ringens belopp från år till annat egentligen åstadkommas av den transoceani-
ska utvandringen. Inom denna spelar, trots de i senare tid införda restrik
tionerna, utvandringen till Förenta Staterna fortfarande den ojämförligt 

') Ett + utmärker överskott av invandring, eljest har omflyttningsresultatet varit nettoforlust. 
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största rollen (jfr tab. D). Sveriges folkbyte med nämnda land har under 
de senaste åren gestaltat sig på följande sätt: 

Den stora växling, som dessa tal förete, är bestämmande för utvand
ringsförhållandena i allmänhet. Vad som ovan yt trats om utvandringens 
omfattning i det hela, under det ena året mot under det andra, gäller därför 
väsentligen även i fråga om utvandringen särskilt till Förenta Staterna.1) 
Sista årets väsentligt minskade utvandring till detta land beror till stor del 
på den ytterligare skärpning av invandringsrestriktionerna, som trädde i 
tillämpning från juli månad 1929. 

Bland utomeuropeiska destinationsländer kommer närmast efter Förenta 
Staterna, ehuru ännu på tämligen långt avstånd, Kanada; den svenska ut
vandringen dit har år 1929 omfattat 1 882 personer, en siffra högre än varje 
föregående års undantagandes de två sista årens. Till återstående utomeuro
peiska länder har utvandringen år 1929 varit rät t obetydlig. 

Folkbytet med europeiska länder är, som framgår av tab. A, till sin abso
luta omfattning mindre växlande under olika år. Under redogörelseåret 
har denna del av utvandringen varit väsentligt mindre än tioårsmedeltalet, 
medan invandringstalet stigit betydligt och nära nog sammanfaller med 
detta medeltal. I likhet med vad som varit fallet under flertalet av de 
senare åren har utflyttningen till dessa länder under år 1929 understigit 
inflyttningen. Utvandringen ti l l europeiska länder har nämligen omfattat 
1 862 personer, men invandringen icke mindre än 3 457. Denna stora steg
ring härleder sig, såsom omstående tablå visar, av en invandring från 
Ryssland på över 900 personer, till allra största delen — 872 personer2) — 
utgörande invånare av svensk stam och svenskt språk från orten Gammalsvensk-
by i Ukraina. I Ljungarums församling av Jönköpings stad äro dessa immi
granter redovisade, i ty at t dessa svenskbybor av de svenska myndigheterna 
vid sin ankomst där först anvisades boningsplats.3) 

På de europeiska länder, som i detta hänseende pläga vara viktigast, för
delar sig folkrörelsen under året på följande sätt: 

') En direkt jämförelse med amerikanska uppgifter om invandringen försväras genom den om
ständigheten, att den amerikanska statistiken redovisar invandringen efter s. k. fiskalår, ej kalenderår. 
Under det år, som slutade den 30 juni 1929, skola 8 877 immigranter hava anlänt från Sverige. 
— Till Kanada uppgives 3 297 svenskar hava invandrat under tiden 1 april 1928—31 mars 1929. 
2) I allt immigrerade 892 svenskbybor, av vilka dock 20 omedelbart återvände till Kyssland utan 
att hinna bli skrivna i svensk församling. — s) En fördelning av svenskbyborna efter kön, fö
delseår, civilstånd och yrke förvaras i statistiska centralbyråns arkiv. 
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I fråga om särskilt de skandinaviska grannländerna har folkströmmen 
under senare år haft den omfattning, som efterföljande tablå utvisar: 

Invandringen från Finland brukar nästan alltid överstiga utvandringen dit 
och har så gjort även under år 1929, ehuru skillnaden detta år är ganska liten. 

Emigranternas fördelning efter familjeställning och kön framgår av tab. D. 
Jämfört med föregående år visar gruppen vuxna ej gifta kvinnor en obetyd
lig minskning, från 24.22 till 23-80 procent, vilket även gäller gruppen 
vuxna ej gifta män. Gruppen gifta personer och barn visar däremot ökning 
under året. 

Emigrationen av vuxna ogifta kvinnor är i och för sig mera konstant än 
den övriga utvandringen. Under vart och ett av nedanstående år har den 
nått följande omfattning — med fördelning även efter ålder: 

Även här konstateras i allmänhet en ökning, då emigrationen är i sti
gande, och tvärtom, när den är i sjunkande. Vanligen är dock variationen 
avgjort mindre än för männen. En naturlig följd av denna större konstans 
är, att de ogifta kvinnornas andel inom hela utvandringen brukar stiga un-
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Tab. D. Relativa tal för emigranternas fördelning efter destinationsort samt efter 
familjeställning och kön, åren 1851—1929. 

der år av ringa emigration, men sjunka under stora utvandringstider. År 
1929 gäller ej detta, utan har den minskade utvandringen medfört procen-
tisk stegring endast beträffande gifta personer och barn. 

Proportionen i det hela mellan könen frän år till annat tager naturligtvis 
intryck av nyss ådagalagda förhållande, att kvinnornas utvandring är kon
stantare än männens. Under år med stark utvandring är därför kvinnornas 
antal vanligen jämförelsevis lågt, under år med ringa utvandring åter jämförel
sevis högt. I stort sett befann sig emellertid, såsom tab. D utvisar, kvinnornas 
proportion i tillväxt under en lång följd av år. Bland samtliga utvandrare 
svarade under 1860-talet endast 786 kvinnor mot varje tusental män; under 
1890-talet steg denna siffra ända till 970, d. v. s. nära nog lika många kvinnor 
som män, och under årtiondet 1911—1920 var siffran nära nog lika hög, eller 
965 kvinnor mot tusen män. Sedan inträdde, såsom av tabellen synes, ett 
stort bakslag; åren 1919—1928 utgjorde proportionen i genomsnitt endast 690. 
År 1929 är proportionen endast 589 kvinnor mot 1 000 män, vilket i och för 
sig måste betraktas som en låg proportion, ehuru högre än de tvenne när
mast föregående åren. 

En anmärkningsvärd omständighet, som tab. D giver upplysning om, är för
ändringen under senare tider av antalet barn, som av de emigrerande medföras. 
Bortsett från växlingar under enstaka år, har detta antal i senare tider un-

l) Inräknat änklingar. — 2) Inräknat änkor. — 3) För åren 1861—1890 avses här utvandringen 
till andra länder än Amerika. — 4) För åren 1861—1890: utvandringen till Amerika. — 6) För 
åren 1856—1868 äro gifta män och kvinnor, som rest ensamma, inräknade bland ogifta. — 
7) Inräknat änklingar och änkor. 

+2—301670. 
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Tab. E. Emigration och immigration efter ålder och kön år 1929 samt 
åren 1919—1928. 

dergått en märkbar minskning. Medan t. ex. under 1880-talet mot varje 
hundratal gifta kvinnor svarade i medeltal 211 och ännu under 1890-talet 208 
barn, har motsvarande siffra för åren 1919—1928 nedgått till 121 och för år 
1929 ända till 91. Till en del, men svårligen helt och hållet, kan företeelsen 
förklaras genom nedgången i barnantalet hos rikets befolkning över huvud. 

Immigranternas fördelning efter familjeställning och kön åskådliggöres i 
tabellbilagorna. Den övervikt, som kvinnkönet under vissa nära föregående 
år haft bland immigranterna, är nu försvunnen och proportionen år 1929 
har gått ned till vad som kan anses normalt. 

Tab. F. Utvandrade män under året närmast före värnpliktens inträdande.1) 

1) Beträffande motsvarande uppgifter för åren 1885—1918 se tidigare berättelser, särskilt dem för 
aren 1919 och 1921. — 2) Preliminär beräkning. 
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Tab. G. Relativa tal för emigranternas och immigranternas fördelning efter 
yrke, åren 1891—1929.1) 

Emigranternas och immigranternas åldersfördelning framgår av tab. 3—7 
(absoluta tal) och tab. E (relativa tal). Av dessa tabeller framgår bl. a., i 
huru hög grad emigrationen rekryteras från ungdomsåldern och den yngre 
medelåldern (15—35 år). Vad beträffar 19-åringarnas andel i den manliga 
utvandringen, utgjorde densamma år 1913 endast 12-06 %, däremot 18.00 % 
år 1914 (eller samma år som värnpliktsålderns sänkning beslöts), 21-l7 % är 
1915 och ända till 24.86%; år 1916; under de följande åren har den varit lägre 
och är nu år 1929 så pass låg som 8.00 %. 

Angående utvandringen under olika kalenderår av män i åldersåret när
mast före värnpliktens inträdande hänvisas i övrigt till tab. F. Vid början 
av redogörelseåret utgjorde antalet män i åldersåret före värnpliktens inträ
dande enligt en preliminär beräkning 59 000, av vilka änder året utvandrade 
endast 555, motsvarande 9.4 %,. 

För de emigrerades och immigrerades levnadsyrken redovisa tab. 9—12 (med 
absoluta tal) och tab. G (med relativa tal). Angående den vid bearbetningen 
använda yrkesnomenklaturen hänvisas till 1921 års berättelse. 

Uppgifterna om ut- och invandrarnas yrken lämna, trots allt arbete som 
från statistiska centralbyråns sida nedlagts på att få dessa uppgifter så full
ständiga som möjligt, fortfarande en del övrigt att önska; även år 1929 har 
ett tämligen stort antal såväl av utvandrarna som av invandrarna fått föras 
till gruppen sutan närmare, angivet yrke». Vad eljest angår yrkesfördel
ningen under år 1929 kan framhållas, att jordbruksgruppens andel av ut
vandrarna allt mera avgjort börjat överstiga — i likhet med äldre tider, 
men i olikhet mot åren 1915—1923 — industrigruppens. Bland invandrarna 
är jordbruksgruppen också betydligt talrikare företrädd än den brukat vara 
under de senaste åren, ja överträffar t. o. m. ovanligt nog industrigruppen i 
antal, vilket står i samband med den omnämnda invandringen från Ryssland. 

') Angående motsvarande uppgifter för åren 1861—1890 se tidigare berättelser, senast den för 
år 1922. — 2) Inräknat inhyses- och backstugahjon. 
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Tab. 1. Emigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 
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och de länder, vartill utflyttningen uppgivits skola ske, år 1929. 
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Tab. 2. Immigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 
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och de länder, varifrån inflyttningen skett, år 1929. 
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Tab. 3. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1929. Hela riket. 
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Tab. 4. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1929. Hela riket. 
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Tab. 5. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1929. Landsbygd och städer. 
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Tab. 6. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1929. Landsbygd och städer. 
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Tab. 7. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civil-
stånd i femårsgrupper, år 1929. Hela riket. 



25 Tab. 8. Emigranter till och immigranter från särskilda länder, 
fördelade efter kön och civilstånd, år 1929. Hela riket. 

1) Inräknat Ukraina. — 2) Colombia, Peru, Ecuador, Uruguay samt »Sydamerika», ej n. a. — 3 Inräknat 
Forbundna malaj staterna. — 4) Algeriet, Tunis, Marocko. — 5) Inräknat Ost-Turkestan. — 6) Brittiska Ost-
afrik a, franska Kongo samt »Afrika», ej n. a. 



26 Tab. 9. Emigranternas yrkesfördelning, år 1929. 
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28 Tab. 10. Immigranternas yrkesfördelning, år 1929. 
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Tab. 11. Emigranternas yrkesfördel-

1) Inklosiye f. d. yrkesutövare och änkor. 
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ning (i sammandrag), länsvis, år 1929. 
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Tab. 12. Immigranternas yrkesfördel-

l) Inklusive f. d. yrkesutövare och inkor. 
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ning (i sammandrag), länsvis, år 1929. 
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Résumé. 

Comme tonte la statistique démographique suédoise celle de l'émigration et de l'immigration 
se base sur les registres nominatifs des pasteurs. 

On sait que le mouvement moderne de l'émigration date en général de la période décennale de 
1840/1850. Il ne se produisit cependant qu'un peu plus tard en Suède. Les périodes essentielles 
d'émigration tombent chez nous sur les années 1868—73 et 1879—93. Pour les variations de 
l'émigration dans les dernières décades d'années, voir le diagramme, page 4. 

Pendant l'année 1929 le nombre des émigrés montait à 11019 et celui des immigrés à 6 336, 
c'est-à-dire l'émigration nette revenait à 4 683. L'émigration a été moindre que dans l'année 
précédante; elle est aussi inférieure au nombre moyen décennal. L'immigration, par contre, a été 
plus forte que pendant toute autre année depuis 1921, ce qui dépend d'une immigration d'environ 900 
personnes d'origine suédoise de la Russie (de l'Ukraine). — Comme il ressort du tableau ci-dessous, 
c'est toujours vers les États-Unis d'Amérique que le gros des emigrants se dirige, pendant l'année 
1929, pourtant, dans un moindre degré que d'ordinaire; en outre, le Canada comme pays de desti
nation commence à jouer un rôle de pins à pins important. 

Parmi les émigrés il n'y avait que 589 femmes sur 1 000 hommes. 
Quant à la répartition des émigrés selon l'état de famille il faut noter que 900 (8'17 %) étaient 

enfants au-dessous de l'âge de 15 ans, 7 737 (70'22 %) célibataires au-dessus de 15 ans, 2149 
(19-50 %) mariés, 233 (2-11 fi) venfs, veuves ou divorcés. 7 452 (67'63 %) étaient originaires de 
la campagne et 3 567 (32'37 %) des villes. — Concernant la répartition par profession des 
émigrés il est à observer que, il y a quelques années, le nombre du groupe de l'industrie sur
passait le plus souvent celui de l'agriculture; à cet égard, les années récentes, p. a. l'année 
1929, signifient une réaction. De la somme totale des émigrés 41'23 % appartiennent à l'agriculture 
et 2119 % à l'industrie, 5'41 % au groupe des ouvriers de profession non-spécifiée, 8'22 ji sont 
domestiques, 8 00 % appartiennent au commerce et à la navigation, et 15 95 % enfin an groupe de 
»autres et sans profession indiquées 
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