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Résumé. 

Lo rapport statistique sur le recensement de la population de la Suède en 1910 est divisé en 
quatre volumes. Le premier volume traite principalement la superficie et la population par divi
sions administratives. Le deuxième renferme une répartition détaillée de la population par sexe, 
par âge et par état civil. Lo troisième volumo donno la répartition de la population par profes
sions. Le quatrième volume (le présent rapport) contient les renseignements sur les ménages, les 
confessions, les lieux de naissance, les nationalités, les infirmités, aussi bien qu'un court aperça 
des opérations du recensement. 

Le nombre total des ménages était de 1 471 568, dont 331 978 ménages composés d'uno seulo 
personne. La population non-comprise dans les ménages (militaires casernes, aliénés dans les 
asiles, etc.) montait à 47 374. Lo nombre moyen de personnes par un ménage était de 3'72, 
c'est exactement le même chiffre qu'en 1900; auparavant, ce nombre moyen allait toujours en dé
croissant. 

Quant à la confession, une forte majorité du peuple suédois appartient à l'église luthérienne. 
En 1910, on a recensé 104 réformés, 146 anglicans, 6 211 méthodistes, 8 504 baptistes, 383 autres 
dissidents protestants, 3 070 catholiques romains, 1 vieux-catholique, 137 grecs (catholiques ou orien
taux), 6 1152 Israélites, 22 mormons, 24 autres et sans confession. 

La statistique concernant les lieux de naissance fait connaître que la population de la Suède 
devient toujours plus mobile. Par 1000 habitants, 562 étaient nés dans la commune do leur ré
sidence, 255 dans une autre commune du même département, 174 dans un autre département, 9 
étaient nés à l'étranger. Ainsi, le nombre relatif, par 1 000 habitants, de ceux qui étaient nés 
dans le département de leur résidence était 817 (en 1860: 928; en 1900: 838). Le nombre total 
des habitants nés à l'étranger était 47 900. Bien qu'ayant augmenté à l'époque de chaque recen
sement, la proportion do ceux nés à l'étranger est toujours assez faible. Quant à ce l'ait, il no 
faut pas oublier quo les recensements en Suède portent sur la population de droit; ainsi, on ne 
tient pas compte des étrangers d'un court passage (p. e. des marins étrangers dans les ports, des 
voyageurs étrangers dans les hôtols, etc.). Par la même raison, les habitants de nationalité étran
gère, c'est-à-dire les sujets étrangers recensés en Suède, sont peu nombreux; on n'en a compté, en 
1910, que 21 708. De ce nombre, 11 859 étaient nés à l'étranger (11 234 dans leur patrie, 625 dans 
quelque autre pays) et 9 849 — principalement femmes mariées et enfants — étaient nés en 
Suède. 

Indépendamment de la question de la nationalité politique (sujétion), le recensement fait di
stinction des nationalités ethnographiques ou races qui outre la race suédoise habitent la Suède. 
Sous ce rapport, on a compté 7138 lapons, 25 290 finnois, 488 bohémiens. Lo tableau 11 in
dique la distribution géographique de ces races. Ce n'est que dans une seule commune que les 
lapons constituent la majorité; même dans l'ancicnno province do Laponie, en entier, ils ne forment 
qu'un quatorzième (7'0 %) de la population totale; dans le département de Jämtland, leur nombre 
no monte pas à 1 p. c. do la population. C'est donc tout-à-fait une erreur de désigner, commo 



VIII 
cela a lieu souvent sur des atlas étrangers, tout l'intérieur de la Suèdo scptentrionalo, jusqu'au 
62m o degré de latitude, comme étant occupé par les lapons. — Les finnois se trouvent pour la 
plus grande partio dans les régions du nord et de l'est du département de Norrbotten. 

A l'égard des infirmités, lo recensement en tient compte de cinq espèces, à savoir: idiots, alié
nés, sourdB-mucts, aveugles, épilcptiqucs. Voici les nombres relatifs par 10000 habitants: idiots 
17'8G, aliénèB 24-00, sourds muets 9'47, aveugles 6'1G, épileptiques 2'78. Dans son rapport sur le 
recensement en 1900, le Bureau central de Btatistiqne de la Suèdo a exprimé son opinion que les 
données sur les idiots et les aliénés probablement étaient incomplètes, tant en 1900 que, plus en
core, aux recensements antérieurs. Evidemment, à cet égard, les données do 1910 sont meilleures; 
à cotto circonstance surtout, on doit attribuer le fait que ce dernier recensement a accusé un plus 
grand nombre d'idiots et d'aliénés qu'auparavant. Pour les autres infirmités, les chiffres do 1910 
indiquent une légère diminution. 

lies tableaux 20—22 forment uno ospèco d'appendice au bulletin du recensement. Le tableau 20 
indiquo la population municipale (»mantalsskriven folkmängd»), qui sort de base à l'assiette de 
certains impôts; généralement, la population municipale est un peu moins nombreuse que la po
pulation do droit. Les tableaux 21 et 22 donnont la répartition, celui-là par départements, celui-
ci par ftgo, des personnes dites »introuvables» (»obefintliga»), c'est-à-dire ceux qui ont été rayés 
des registres de population pendant les années 1901— 1910. La matière demande une explication. 
La méthnde suédoise de compter la population suivant des registres courants exige une prescrip
tion viB-à-vis les personnes qui disparaissent sans notification légale de leur migration. Aussi, en 
1865, on a1 prescrit do rayer des registres paroissiaux ceux qu'on n'a pas pu trouver à l'occasion 
du dressement des rôles d'impôt. Cotte prescription a été si efficace qu'une nouvelle loi de 1894 
a dû on modérer les effets. Les p e r s o n n e s en q u e s t i o n no s o n t p o i n t c o m p r i s e s d a n s 
les c h i f f r e s de la p o p u l a t i o n (de d r o i t ) ; toutefois, il est vraisemblable que plusieurs d'elles 
vivent encore au-dedans des limites du royaume. 



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

Redogörelsen för 1910 års folkräkning är, såsom Statistiska centralbyrån ett 
par gånger haft till fälle att framhålla, fördelad i fyra häften eller avdelningar. 
Tre av dessa äro förut utkomna av trycket. Den första delen redogör för areal 

1*—174018. Folkräkningen. 19/0. IV. 



2* FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLL. 

och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden och motsvarar i det hela den 
andra avdelningen av 1900 års befolkningsstatistik. Den andra delen innehåller 
en detaljerad redovisning för befolkningens fördelning efter kön, ålder och civil
stånd; en summarisk redogörelse för sagda fördelning fanns intagen i den redan 
tidigare offentliggjorda befolkningsstatistiska årsberättelsen för är 1910 (Bi
drag till Sveriges officiella statistik, litt. A). Ben tredje delen innehåller be
folkningens yrkesfördelning. Den fjärde och sista delen, som härmed i under
dånighet framlägges, innehåller de upplysningar, som vid folkräkningen inhäm
tats angående befolkningens fördelning efter hushåll, trosbekännelse, födelse
ort, nationalitet, stam och lyten, ävensom en redogörelse för folkräkningens ut
förande, i den män icke redan tidigare redogjorts härför. 

Ej ingående i lOlkrä.kningsberättelsen, men stående i nära sammanhang med 
de upplysningar som vid folkräkningen inhämtats särskilt om befolkningens 
åldersfördelning, äro tvenne av Statistiska centralbyrån förut offentliggjorda 
redogörelser, nämligen Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901 
1910 och Bofolkningsrörolsen: översikt för åren 1901—1910. 

A) Folkmängdens fördelning efter hushåll. 

I tabell 1 av folkräkningen 1910, del 1 meddelas för varje församling i riket 
uppgift om hushållens hela antal, medan tabellerna 1 och 2 i denna del inne
hålla en översikt över folkmängdens fördelning å hushåll ävensom en länsvis 
uppgjord klassifikatiou av hushallen efter deras storlek. 

Vid de lidigaro folkräkningarna t. o. in. 1880 blevo hushållen fördelade i 
grupper efter antalet till varje hushåll hörande personer från en och ända upp till 
femton personer; det jämförelsevis ringa antalet hushåll av mer än femton 
personer sammanfördes i en enda grupp. På grund av det dryga arbete, en 
sådan fördelning kräver, blev vid 1890 års folkräkning hushållens fördelning 
inskränkt till endast tvenne grupper, nämligen hushåll bestående av en person 
samt hushåll av två eller flera personer, varemot bearbetningen utsträcktes 
i en annan riktning, i det de till vardera gruppen hörande personer fördelades 
efter kön. Tid 1900 och 1910 års folkräkningar har det synts lämpligt att 
återupptaga den gamla, mera detaljerade fördelningen, dock med den jämkning, 
att hushåll räknande från o di med elva till och med femton personer blivit sam
manslagna till en grupp. .Dessutom liar bibehållits den i I£90 års redogörelse 
införda fördelningen efter kön av folkmängd levande i hushåll om två eller 
flera personer, av folkmängd i hushåll om endast en person .samt av personer 
som ej räknats till hushåll. ,. 

Den personal, som bildar hunliiiHct eller mallar/et, utgöres dels av de egent
liga familjemedlemmarna, föräldrar, barn och andra anhöriga, dels av de biträden 
eller tjänstehjon, som behövas vare sig ensamt för familjen eller för yrke och 
näringsverksamhet, allt under villkor att dessa personer enligt regel samman
leva och omedelbart åtnjuta sin dagliga kost av familjens överhuvud. Till 
hushåll äro därför ej hänförda kasernerad militär, hjon i fattigvårds- och lik-
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nande anstalter samt fångar, vilka i stället (1 tab. 1 köl. 8—10) samman-
först tinder rubriken: till hushåll ej räknade personer. 

Enligt 1900 års folkräkning utgjorde hela antalet hushåll i riket 1 368 304, år 
1910 hade det stigit till 1 471 568. Hushallens absoluta antal hår alltså under 
deceniet ökats med 103 264 eller 7.55 %. I likhet med vad som i ak t t ag i t s vid 
föregående folkräkningar, har hushallens antal tillväxt i något starkare pro-
portion än folkmängden, vilken under årtiondet 1901—l910 steg med 7.51 %. 
Under årtiondet 1881—I890 ökades hushållens antal med 9.83 %, men fölkmång-
den endast med 4.80 % och under artiondet 1891—1900 med respektive 8.11 % 
och 7.35 %. 

Med avdrag av de till hushåll ej räknade utgjorde medelstyrkan av hus-
hå l len , eller medeltalet personer inom varje hushåll: 

Mod den definition, som här o-van givits ät hushållet, voro det tydligen 
felaktigt att av hushållens medelstyrka vilja direkt sluta till medeltalet barn 
i varje familj, om också antalet Inom familjekretsen kvarvarande barn utgör 
en mycket inflytelserik faktor i fråga om niedelstyrkan av hushållen. En 
annan, starkt verkande faktor är antalet av de biträden inom hushållet, vilka 
avse dels personlig tjänst, dels deltagande i familjens näringsverksamhet. Detta 
antal liar så småningom gått ned, i det att av den stora tjänstepersonal, som i 
forna tider hörde till det gemensamma hushållet eller matlaget, allt flera ut
trätt ur detta förhållande för att bilda egna mindre hushåll eller matlag. Ej 
heller är det så vanligt som förr, att vuxna söner och döttrar stanna i hemmet 
för att biträda föräldrarna i deras arbete. I dessa förändringar hav man att 
söka de förnämsta orsakerna till, a t t de större familjegrupperna söndersplitt
ras i mindre, och att medelstyrkan av ett matlag vid varje folkräkning visat 
sig allt mindre. Innevarande folkräkning bryter emellertid vad städerna be
träffar den sjunkande tendensen i sifferserien. Dock har hushållens medel
styrka enligt statistiken måhända förut synts något mindre än vad den i verk
ligheten varit. Såsom redan i 1900 års berättelse påpekades, förekommer 
nämligen stundom i försämlingsböksutdragen och kanske oftare i rotelistorna 
för Stockholm, att familjemedlemmar, vilka hava en självständig verksamhet, 
upptagas: såsom bildande egna hushåll, medan de dock i själva verkot sam
manbo med den övriga familjen och deltaga i dess måltider. Vid denna folk
räkning hava emellertid särskilt utdragen för Stockholm varit föremål för 
komplettering och rättelse i nämnda avseende medelst de i folkräkningsber&t-
telsens tredje del omtalade, vid mantalsskrivningen avgivna personliga s. k. 
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yrkesuppgifterna, vilket givit till resultat (jfr. ta>b. 2), att oaktat den under 
årtiondet ökade folkmängden antalet hushåll i huvudstaden blivit färre. 

Hushålls- eller familjegruppens stora betydelse såsom grundval för sam-
hä.let påkallar en särskild uppmärksamhet å de ensamt levandes antal och 
förändringarna däri. Vid retrospektiva jämförelser i detta ämne bör emeller
tid beträffande siffrorna för år 1860 nämnas följande. Av 1860 års husför-
hörslängder i Göteborg kunde ej nödig ledning hämtas för en hushållsfördel
ning, vadan i Statistiska centralbyråns berättelse för åren 1856 med 1860, 
Andra delen, uppgift å hushållen ej meddelades för hela riket utan dels för 
landsbygden och dels för städerna utom Göteborg. Med begagnande av den i 
samma berättelse intagna procentiska fördelningen å hushal'sgrupper och »till 
hushåll ej räknade» av Göteborgs folkmängd enligt mantalslängden har emel
lertid gjorts en beräkning av hushållens antal och storlek i nämnda stad och de 
sålunda erhållna siffrorna lagts till siffrorna för övriga städer. Dessutom kan 
erinras om, att talen för 1870 avse i fråga om Stockholm och Göteborg den 
faktiska folkmängden i stället för den kyrkoskrivna. 

Med iakttagande av dessa beräkningsgrunder har man funnit antalet personer, 
levande i hushåll av blott en person, utgöra: 

I procent av hela folkmängden utgjorde dessa ensamt levande: 

De ensamt levande hava således vid varje ny folkräkning visat sig vara 
allt flera, dock har tillväxten under årtiondet 1901—1910 varit mindre än 
under närmast föregående decennium. Ser man förhållandena relativt, visar 
sig till och med, att antalet ensamboende minskats under sista årtiondet. I 
förhål.ande till hela folkmängden äro de ensamt levande, av lätt insedda or
saker, vida talrikare i städerna än på landsbygden; dock är skillnaden mellan 
stad och land även i detta avseende mindre skarpt utpräglad nu än för 50 år 
sodan. 
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Med avseende å hushållens gruppering efter storlek hava approximativa be
räkningar måst göras för ett par församlingar, där t. ex. tjänstefolk upptagits 
för sig utan samband med husbondefolket, eller andra oftrllstftndigheter före
funnits. Om man således ej får fästa allt för stor vikt vid de absoluta talen 
i detta avseende, giver dock nedanstående tab. A en god föreställning om befolk
ningens relativa fördelning å hushållsgrupper, vid olika tidpunkter. I stora 
drag visar densamma, huru befolkningen med åren förskjutits mot mindre hus
hållsklasser. 

Fördelningen efter hön med avseende å de olika hushållsgrupperna har för 
år 1910 utfallit på följande sätt: 

Inom vardera av grupperna såväl på landsbygden som i städerna voro kvin
norna alltså vid innevarande folkräkning i majoritet, vilket däremot år 1900 
ej var förhållandet med de ensamt levande kvinnorna i städerna. 

Vad slutligen beträffar antalet till hushåll ej räknade personer har vid 
nodannämnda folkräkningar detta antal, ävensom den procentiska andelen av 
folkmängden i dess helhet, befunnits utgöra (se nästa sida) : 

Tab. A. Folkmängdens relativa fördelning i % på hushållsklasser åren 1860, 
1880, 1900 och 1910. 

1) Angående den relativa fördelningen ûr 1880 fl, landsbygden och i staderna, se Hefolkningestatistiken 
tör ar 1880, del I I , Rid. XV. — 2) Fördelningen mellan gruppen hushàU av 11—15 personer och gruppen 
hushall av mor ttn 15 personer oren 1900 och 1910 nr approximativ. 
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I förhållande til) hela folkmängden har ifrågavarande personal i städerna min
skats oavbrutet. Även på landsbygden har förr iakttagits en minskning, men 
vid do tveime senaste folkräkningarna har visat sig en rätt betydande ökning. 
Det kan nämnas, att nu liksom vid bearbetningen av 1890 och 1900 års folk
räkningsmaterial de å 1'attigvårdsanstalter intagna blivit förda till ifrågavarande 
grupp endast försåvitt de icke i församlingsboksutdraget upptagits ordnade pfter 
familjer; i motsatt fall hava de även vid bearbetningen upptagits såsom delade 
& hushåll. Ökningen av de till hushåll ej räknade torde främst vara att till
skriva en större noggrannhet å prästerskapens sida i fråga om angivande i 
Vitdragep prv personer såsom fatfighjon o. dy). 

Efter kön förde.ade sig de vid 1910 års folkräkning till hushåll ej räknade 
personor på följande sätt: 

Mankönets övervikt i städerna är naturligtvis i första rummet beroende pä 
den där förlagda militären. 

B) Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse. 

Såsom på annat ställe i denna berättelse ojnnäuuies, infordrades icke, vid 
19J.0 4rs folkräkning uppgift om utträde ur sv miska kyrkan (försaiuliagsibokens 
kol. 14), varemot avskrift av saunma boks kol. 12 — om konfirmation, natt
vardsgång o. dyl. — skulle meddelas. l)e uppgifter i del förra hänseendet, 
som erhöllos för åren 1890 oeh 1900, torde nämligen kunna anses för så gptt. 
som värdelösa; genom den meddelade avskriften a\ konfirinationskolumnen har 
d&rempt möjliggjorts en uppdelning av befolkningen1) \ konfessionellt hänseende, 
som icke bör sakna sitt intresse oeh som, för hela riket utom Stockhplm, kan 
anses gunska tillförlitlig. Vad S lookholm beträffar, grundar sig, som på annat 
ställe omförmäles, folkräkningen på utdrag ur mantalsboken, oeh då nämnda 
bok ieke innehåller upplysningar «ni konfirmation o. dyl.. skulle uppgifterna 

M I), v. s. den nominellt till svenska kyrkan liömmie delon av hcFolkniujrcn. 
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i. fråga ifyllas,icke av rotemänmen utan i Statistiska, centralbyrån med ledning 
av de utav allmänheten själv lämnade s. k. personliga folkräkningsuppgifterna 
(vilka eljest avsågo huvudsakligen att fa yrkesbeteekningarna noggrannare). 
Så skedde ock, men dessa personliga uppgifter visade sig, vad de konfessionella 
förhållandena angår, ofta uppenbarligen felaktiga eller ofullständiga. En kom
plettering av dem med ledning av t. ex. huvudstadens kyrkoarkiv skulle ha varit 
ett särdeles tidsödande m-bete, sam ej kunde ifrågasättas. Uppgifterna för 
Stockholm ära därför, sedan de gjorts så pass fullständiga som med tillgängliga 
källor kunde åstadkommas, offentliggjorda i tab. 3; doek hav därvid medieval 
etil använts för att beteckna, att siffrorna för huvudstaden, oeh följaktligen 
även för riket i dess helhet, ej hava önsklig tillförlitlighet. Antagligen är sär
skilt kategorien av vuxna döpta, ej konfirmationsberedda (tabellens kol. 14—1(5) 
betydligt för högt uppgiven oeh antalet av dem, sam begått nattvarden (kol. 23— 
26), i motsvarande mån för lågt. 

Enligt reglerna till 1894 års kyrkobokföringsförordning skulle för person, 
som icke var döpt, i församlingsbokens kol. 1 efter hans namn utskrivas orden 
icke döpt samt dessa ord understrykas. Det mötte därför ingen svårighet att 
med ledning av församlingisiboksutdragen uträkna antalet odöpta, såväl (namn
givna) barn under 15 är som äldre. Däremot har clet icke lyckats att särskilja 
dem, som blivit döpta av lekmän, enär praxis för anteckning om lekmannadop 
tydligen varit olika på olika hull.') 

Främmande trosbokilunare skola numera (fr. o. in. 1911) alltid bokföras 
i resp. territorial församling av svenska kyrkan. Men vid den tidpunkt, folk
räkningen avser, eller den .'51 december 1010, funnos ännu personer bokförda i 
13 främmande församlingar med egen kyrkobokföring, nämligen fyra romersk-
katolska, i Stockholm, Malmö, (iöteborg och Gävle, samt nio mosaiska, i Stock
holm, Norrköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona, Malmö, Göteborg 
och Sundsvall; om vilka samtliga församlingar se närmare i folkräkningsberät
telsens del I. Antalet personer, som år 1910 tillhörde dessa främmande försam
lingar, uppgives till 1640, nämligen 1 952 i de katolska församlingarna och 
Û 088 i de mosaiska. Emellertid omfatta dessa tal icke på långt när hela an
talet romersk-katolska, resp. mosaiska, trosbekännare i riket. I svenska kyr
kans församlingar voro nämligen upptagna dels alla katolska och mosaiska 
trosbekännare, vilka voro bosatta å andra orter än där resp. församlingar med 
egen kyrkobokföring förefunnos, och dels u t l ä n d s k a mosaiska trosbekän
nare i Stockholm oeh Göteborg, vilka icke tillhörde de därstädes bildade mosaiska 
försaimlingarna. Hela antalet romerska katoliker i rik el uppgives i tab. 3 till 
3 070 oeh antalet mosaiska bekännare till 0 112. 

Andra främmande! trosbekännare än romersk-katolska, oeh mosaiska voro utan 
undantag att söka. i församlingsboksutdrngen frän svenska kyrkans territorial-
församlingar (och vad Stockholm beträffar utdragen ur mantalsböckerna). Att 
emellertid kyrkoböckernas anteckningar om främmande konfession varit gan
ska ofullständiga, har centralbyrån redan framhållit i tidigare folkräkningsbe-

') I 1010 och 1915 â.rs förordniiiKfir iin^äiende kyrkobiickers f« rande huv», reçlernu hiirl'Sr blivit 
förtydligade. 
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rättelser, särskilt den för år 1900; och denna bristfällighet gör sig fortfarande 
kännbar. Man hade möjligen haft anledning att vänta en förbättring i berörda 
hänseende, sedan< genom lagen av den 16 oktober 1908 angående lindring i 
främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska kyrkan samt henne» 
prästerskap och betjäning, möjlighet beretts till skattenedsättning för medlem
mar av lagligen- erkända församlingar av främmande kristna och mosaiska 
trosbekännare1), intyg om dessa medlemmars namn och bostad skall avlämnas 
av resp. församlings föreståndare. — Förbättringen i fråga om uppgifterna kan 
dock endast väntas för sådana denominationer, som bildat av sliten erkända 
församlingar. Dessa religionssamfund äro, förutom de redan omnämnda ro-
mersk-katolska och mosaiska, följande: 

a) Metodwt-cpislcopal-lcyrkan, av vilken 85 församlingar blivit av staten er
kända under tiden t. o. m. år 1900.") Under åren 1901—1910 hava, enligt vad 
som upplyses i de till riksdagarna avgivna berättelser om vad i rikets styrelse 
sig tilldragit, ytterligare tillkommit följande församlingar: 

1 allt .«kulle såkdes vid 1910 års slut hava funnits 101 lagligen erkända 
metodist-episkopalförsamlingar i riket. De vid dessa församlingar anställda or
dinerade predikanter hava rätt att med laga verkan förrätta vigsel. Samman
lagda antalet församlingsmedlemmar uppgives i »Metodist-episkopalkyrkans 
årsbok» hava vid 1910 åns slut utgjort 17 401.3) Då tab. 3 endast upptager 6 211 

') Oavsett «ni iiin-nmlingcn hnft egen kyrkobokföring eller icke. 
s) Om dessa se Andni delen av 1JM.0 åra Mclulkuiiigsstatistik, sid. 107. 
3l Nämligen 1 2.12 »kvnrnlSende ]>å prov» nr h 16 liäij »kvarstående i full förening». Ilela antalet 

församlingar angiven i samma iirsbok till 125. varav således några ännu vid ifrågavarande tid
punkt icke voro erkända av staten. Efter år 1D10 hava emellertid ytterliga™ följande försam
lingar blivit erkända: 
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metodister, synes tydliga, att anteckningarna i församlingsböckerna (och i man
talsböckerna för Stockholm) om främmande trossamfund fortfarande äro myc
ket ofullständiga; och de kunna i själva verket svårligen vara annat, då åt
skilliga personer ingå i metodist samfundet eller andra främmande »trossam
fund utan att dessförinnan hava anmält utträde ur statskyrkan. 

b) Nya kyrkan eller Svedenborgska samfundet. Hit hava hört två församlin
gar, båda i Stockholm, av staten erkända resp. åren 1885 och 1887.1) Deras 
prästerskap har erhållit rätt att med laga verkan förrätta vigsel. Samfundets 
medlemmar uppgivas i tab. 3 till endast 81; enligt de uppgifter, som av de 
båda församlingarna på sin tid lämnades till den s. k. dissenterskattekommittén 
och vilka avsågo 1904 års slut, utgjorde församlingarnas sammanlagda med
lemsantal 254, varav endast 31 lagligen utträtt ur svenska kyrkan. 

c) En fransk-reformert församling i Stockholm, vars prästerskap har rätt at t 
med laga verkan förrätta vigsel. 

d) Engelsk-episkopala eller anglikanska kyrkan. Inom Sverige finnas två till 
denna kyrka hörande församlingar, en i Stockholm och en i Göteborg. Åt deras 
prästerskap är beviljad rättighet att med laga verkan förrätta vigsel, en rättig
het som år 1899 utsträcktes till anglikanska kyrkans prästerskap i allmänhet. 

e) Katolsk-apostoliska eller Irvingianska samfundet räknar i vårt land — enl. 
uppgifter till dissenterskattekommittén — 5 församlingar, bland vilka likväl blott 
två, en i Stockholm och en i Norrköping, blivit av staten erkända. I olikhet 
med de förut nämnda kyrkosamfunden har det katolsk-apostoliska aldrig erhållit 
rätt för sitt prästerskap att med laga verkan förrätta vigsel. Samfundets med
lemmar, som i tab. 3 upptagas till 215, utgjorde enligt uppgifter till dissenter
skattekommittén 937. 

f) Den grekisk-katolska eller ortodoxa kyrkan har i vårt land endast en för
samling, i Stockholm. Denna kyrkas bekännare i Sverige utgöras till största de
len av hit inflyttade utlänningar; av hela det uppgivna antalet, 137, voro ej färre 
än 100 utländska undersåtar (se härom närmare Statistisk tidskrift, haft. 160), 
bland vilka helt säkert många icke eller på sin höjd ofullständigt voro mäktiga 
svenska språket. En lättförklarlig följd härav är, att församlingsboksutdragens 
anteckningar om de grekiska katolikerna äro efter allt att döma mindre tillför
litliga. Utdragen lämna ej säker ledning att avgöra, huru många som tillhörde 
den ortodoxa kyrkan och hur många den s. k. unerade grekisk-katolska. (Såsom 
tillhörande det senare kyrkosamfundet hava i nyss anförda häfte av Statistisk 
tidskrift upptagits 2 personer, båda utländska — österrikiska — undersåtar; må
hända är rätta antalet större.) För övrigt finnes anledning att antaga, att ett par 
tiotal personer, som i folkräkningsmaterialet uppgivas vara grekiska katoliker, i 
själva verket tillhöra den romersk-katolska kyrkan. 

Efter den tidpunkt, folkräkningen avser, har statligt erkännande jämväl givits, 
år 1913, åt en församling i Stockholm av samfundet Christian science. Såsom 
tillhörande nämnda samfund hava vid folkräkningen antecknats endast 6 per
soner. 

') Sedermera liar erkännande lämnats ål en lïirsamling i Götchnrtr iir 1911 och åt ytterligare 
en församling i Stockholm ar 191(5. 
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Bland de i riket förefintliga f r ä m m a n d e t r o s s a m f u n d , v i l k a i c 
k e hava a v s t a t e n e r k ä n d a f ö r s a m l i n g a r , intages främsta rum
met »v baptisternas. Tidigare har funnits en baptistförsamling, som ipke alle
nast var av staten erkänd utan jämväl hade egen kyrkoskrivningsrätt, nämli
gen baptistförsamlingen i Våmhus; men denna församlings särställning avskaf
fades genom Kungl. brev den 9 okt. 1891. Hela antalet baptister enligt 
folkriikningsmaterialet uppgår endast till 8 504. Häri äro på grund av dis-
»enterlagens bestämmelser jämväl inräknade, till ett antal av 3 082, pdöpta 
barn (under 15 år) a>v baptistiska föräldrar. Enligl baptistsamfundets egen 
statistik uppgk'k däremot vid 1911 år.-s början antalet medlemmar ti)l 52 450, 
varlill kouimo Cl 154 söndagsskolebarn. Tydligen äro folkräkningsmaterialets 
anteckningar om baptisterna ännu o fullständigare än t. ex. motsvarande om 
metodisterna, ett förhållande, som torde sammanhänga med baptistförsainlin-
garnae avsaknad av statlig! erkännande. 

Av övriga främmande trossamfund må här eudast i korthet omnämnas ad-
venlister, enligt uppgift 37, och mormoner, enligt uppgift endast 24.. För öv
rigt må påpekas, att församlingsboksutdrageu så gott som aldrig meddela upplys-
ning öm personernas anslutning till sådana religionssamfund som Svenska 
missionsförbundet (de s. k. waldenströmarua) och Frälsningsarmén, vilkas 
medlemmar nominellt kvarstå i svenska kyrkan. Om dem kan således folk
räkningen ej ens lämna en statistik av det bristfälliga slag, som här uppgjorts 
rörande à® övriga sekterna. 

Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse i förening med kön och ålder 
är framlagd i tab. 4, där emellertid de synnerligen otillförlitliga uppgifterna 
om »ej konfirmerade» i Stockholm icke äro medtagna. Beträffande sagda 
kategori i övriga delar av riket omfattar densamma naturligen allra största 
delen av åldersgruppen under 15 år och är mycket talrik i åldersgruppen 
15—25 år; inom sistnämnda grupps yngsta äldersklassscr finnes ett stort 
antal personer, som ännu icke hunnit bliva konfirmerade, ehuru de bliva det 
att eller annat år senare. Först i fråga om gruppen 25—50 år kunna några 
mera bestämda slutsatser dragas av den relativa talrikhoten av de konfirme
rade. —- Vad angår fördelningen efter k ö n så voro av de 24 714 främmande 
trosbekänuare tabellen upplager 11430 män och 13 281 kvinnor; kvinnkönets 
övervikt är här något starkare utpräglad än hos befolkningen i dess helhet. 

Av vad å annat .ställe är nämnt om uppgifternas anskaffande (i församlings 
boksutdragen) torde tydligt framgå, att uppgifterna om odöpta och oj konfir
merade är 1910 äro alldeles inkommensurabla med uppgifterna från tidigare 
folkräkningar. För de främmande trosbekännarna kan däremot en sådan jäm
förelse göras, om den också, till följd av uppgifternas ovan påpekade brist-
fällighet, mister en god del av det intresse den eljest skulle äga. För de vik
tigaste främmande trossamfunden ställa sig siffrorna från de senaste folkräk
ningarna sålunda: 
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Närmare undersökningar rörande de särskilda trossamfundens tillväxt eller 
minskning ijro, i betraktande av siffrornas osäkerhet, av föga eller intet värde, 
åtminstone vad do protestantiska sekterna beträffar. Större tillförlitlighet tor
de böra tillerkännas uppgifterna om de romersk-katolska och de. mosaiska 
trosljekännarna, då dessa båda trossamfund dels äro väl avgränsade, dels intill 
senasjt^ tid haft åtminstone en stor del av sina bokännare skrivna inom för
samlingar med egen kyrkobokföring, såsom ovan är nämnt. 13åda samfunden 
i fråjr^ visa under den sist förflutna tioårsperioden en .stark ökning, uppgiv 
ende för de romersk-katolska trosbekännarna till 29 % och för de mosaiska 
ända till 56 %. Detta förhållande är icke heller oväntat, da under samma 
tioårsperiod invandringen tillfört Sverige, vid sidan av âterinflyttande sven
skar, i stor utsträckning även främmande element.') till stor del tillhörande 
just d,« båda nämnda trossamfunden. 

C) Folkmängdens fördelning efter födelseort. 

Rikets befolkning har efter födelseorter fördelat sig pä följande s-ätt vid do 
sex folkräkningar, vid vilka upplysningarna inhämtats i numera, bruklig form: 

') So Hrpm centralbyråns Översikt över befolkningsrörelson f»r âron 1901—1910, »ch bland de 
särskilda årsberättelserna den för år 1907. 
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Uttryckt i %„ av hela folkmängden är denna fördelning följande: 

Endast vid 1900 och 1910 års folkräkningar har vid bearbetningen av ma
terialet skillnad gjorts mellan dem, som voro födda inom samma kommun där 
de vistades, och dem, som voro födda inom annan kommun i samma län. Om 
särskilda uppgifter å de inom kommunen födda hade förelegat från de äldre 
folkräkningarna, skulle de antagligen hava utvisat ett högre relativt tal än 
de sista tvenne folkräkningsårens. Även ifrågavarande tal, 582 och 562 %o resp., 
äro ganska höga i jämförelse med dem, som framkommit vid de senaste folkräk
ningarna i utländska stater, så t. ex. voro i Danmark 484 och 469, i Preussen 
509 och 496 och i Schweiz 520 och 484 %„ av befolkningen födda i den kom
mun, där de vistades, varemot för Norge motsvarande tal stego ända till 670 
och 658 och för Finland till 791 och 752 %„. Vid dylika jämförelser bör emel
lertid ihågkommas. att i vissa delar av vårt land liksom i Norge och Finland 
kommunerna hava mycket stort omfång. 

Sammanställer man talen från de olika svenska folkräkningarna, så angiva 
de alldeles tydligt, hur befolkningen blivit allt mera rörlig och länen inom sig 
upptaga en allt större andel av andra orters infödingar. 

Förhållandena inom olika län synas av tab. B och, uttryckta i relativa tal, 
av tab. C. Med avseende å uppgifterna i detta hänseende ooh de slutsatser, 
som med ledning härav i det följande dragas, må erinras, att det omflyttnings
resultat, som här framträder, är det faktiskt förefunna den 31 december 1910, 
och att t. ex. en i Västerbottens län född person, som då var i Stockholm bosatt, 
mycket väl under föregående tid kan hava varit bosatt å en mängd andra orter, 
varom här icke någon upplysning föreligger. 

Det län, som emellertid enligt de faktiska, förhållandena vid 1910 års slut 
visar minsta antalet från andra län inflyttade, iir fortfarande Västerbottens, där 
av varje tusental invånare endast 50 äro födda utom länet. Därnäst kommer 
Skaraborgs län mod 88 och 18 län mod från 100 till 200, varefter liksom år 
1900 följa i ordning Göteborgs och Bohus län ined 205, Västmanlands län 
med 238, Uppsala län mod 272 och Stockholms län med 437 samt slutligen, 
på långt avstånd från de övriga länen, Stockholms stad med 589, vadan liär-
städes de inflyttade äro uära hälften flera än de infödda. Emellertid har i 
Stockholms stad antalet av de från andra håll inflyttade, relativt taget, något 
minskats under de sista årtiondena; år 1900 utgjorde det 594 pro mille och 
år 1890 ända till 598. Även i Gävleborgs. Västernorrland s och Jämtlands 



Tab. B. Antal invånare födda inom och utom kommunen och länet samt i länet kvarboende 
och därifrån utflyttade, år 1910. 
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län hava motsvarande tal sjunkit något, rneu fötiutoni i Norrbottens Iäln, som 
företer stagnation, visar sig eljest inom samtliga län en ökning av Öei relativa 
antalet inflyttade; i Stockholms län med dess stora förstadsbildnirigar till hu
vudstaden är denna ökning Starkast framträdande, nämligen från 323 till 437. 
Motsvarande tal för hela riket, vilket kan sägas utgöra ett slags medeltal för 
utta tonen, har såsom följd härav stigit från 162 %, är 1900 till 183 %. inne
varande folkräkning och utgör för landsbygden särskilt 129 och för sraderda 
348 %„. 

Av nyssnämnda tabeller synes jämväl, huru stor del av den inom vafcrje lan 
födda (och i riket kvarvarande) befolkningen vid foïkrakningstilïfarfet ïfefanns 
kvarboende inom födelselänet, och huru många avflyttat till andra län. I taib. Î) 
(sid. 18*) liar häröver ävensom över den faktiska sainmansätttiingen aV varje 
fens folkmängd efter födelseorter utförts en detaljerad beräkning, som giver an
ledning till en mängd olika jämförelser, å vilka emellertid här icke är tillfälle aft 
närmare ingå. Av övre avdelningen i denna tabell finner man sålunda;, exempel
vis för Stockholms stad, att av 10 000 invånare därstädes 4114 äro födda 
inom huvudstaden själv, 899 i Stockholms län, 540 i Södermanlands län, 466 
i Kalmar län o. s. v. ända ned till endast 31 i Jämtland® län, s<na «åledes 
famnat minsta bidraget av alla till huvudstadens befolkning; vidare 229 å 
utrikes ort och slutligen 36, för vilka födelseorten ej är uppgiven, meri Vilka 
antagligen dock äro födda inom riket. Av nedre avdelningen av samma tabell 
framgår däremot, att av 10 000 i Stockholm födda och i riket ännii kvar
varande personer 6 891 voro bosatta j Stockholm, vadan alltså 3 109 befunnits 
utflyttade till andra inländska orter, och bodde av dessa 1 418 i Stockholms 
län, 188 i Södermanlands, l.r)6 i Uppsala liin o. s. v. ända till endast 21 i Hal
lands. Att Stockholms län fått mottaga den största kontingenten av die från 
Stockholms stad utflyttade, är, då. ju detta län ligger huvudstaden närmast, 
helt naturligt och ett förhållande, som framträtt även vid föregående folk
räkningar. Ar 1910 iir emellertid autalet i Stockholms län bosatta stockhol
mare särdeles stort, vilket har sin förklaring i den under de senare åren på
gående utflyttningen från huvudstaden till de närbelägna lörstadssamhällena, 
vilka tillhörde länet. 

För vinnande av större översiktlighet. har i tab. E (sid. 21*) utförts ett sam
mandrag av innehållet i tab. II. Därvid har åtskillnad gjorts mellan grannlänen 
(jfr anm. till tal). E) och övriga främmande län, varjämte Stockholms stad i varje 
fall upptagits för sig, enär flyttningen dit bar en viss annan karaktär och jäm
väl ett eget intresse i jämförelse med flyttningen till andra inrikes orter. 

Vad först vidkommer hiflj/lliihiitai till varje län från de närmast omgivande 
länen eller (/raiintiincn, befinnes Stockholms län hava mottagit den största kon
tingenten, eller 22-4 "/<> av sin hela befolkning, under förutsättning att även 
huvudstaden räknas såsom grannlän. Närmast i ordningen kommer Stockholms 
stad med 18-2 ';•'• av befolkningen; dock kan härvid framhållas, då möjligen 
olika uppfattning kan förekomma om vilka län böra räknas som grannlän till 
Stockholm, att nämnda uttryck här tagits i en tämligen vid omfattning, inne
slutande Stockholms. Uppsala och Södermanlands län. Efter huvudstaden följa 



Tab. C. Relativa antalet födda och boende utom egna länet, åren 1860—1910. 
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Uppsala län med 17-9 % av befolkningen (om Stockholms stad räknas som grann
län), Västmanlands län med 16-2 % och Södermanlands län med 13-1 % (om Stock
holms stad räknas som grannlän); alltså de län, som äro belägna vid Mälaren, vil
ket vattendrag sedan gammalt förmedlat en livlig förbindelse mellan de olika 
strandbygderna. Först i sjätte rummet kommer ett län å annat håll, nämligen 
Kristianstads län med 11-6 % av befolkningen från grannlänen, därav största delen 
från Malmöhus län. Minsta inflyttningen från grannlänen har Västerbottens län 
mottagit, eller endast 3-0 %; därnäst komma Norrbottens län med 33 % och Gott-
lands — till vilket Kalmar län räknats såsom grannlän — med 3-6 %. 
- Inflyttningen från mera avlägsna delar av riket (kol. 5 i tab. E) är ojäm

förligt störst i Stockholms stad, av vars befolkning ej mindre än 10-6 % äro födda 
ej blott utom själva staden utan även utanför den i tabellen uppdragna om
nejden. Närmast, ehuru på rätt långt avstånd, kommer med 21-3 % Stockholms 
län, vilket tack vare de inom länet belägna förstadssamhällena får upptaga 
en del av den tillströmning, som egentligen är riktad mot huvudstaden. Vi
dare följa Göteborgs och Bohus län med 10-5 %, Uppsala med 9-3 %, Norr
bottens med 8-5 %, Gottlands med 8-4 % och Malmöhus med 8-2 %. Norr
bottens län har för sin stora andel av den långväga inflyttningen att tacka 
gruvbrytningen, Göteborgs och Bohus läns kontingent har mestadels kommit 
Göteborgs stad till godo, medan beträffande Uppsala län tillströmningen före
trädesvis riktar sig dels till universitetsstaden Uppsala, dels till länets nord
ligaste industribygd. Minsta inflyttningen från avlägsna län förete Väster
bottens län med 1-8 %, Kristianstads län med 2-5 % och Jönköpings län med 3-1 % 
av folkmängden. Vid en jämförelse med förhållandena år 1900 visar det sig, att 
den långväga inflyttningen relativt minskats i Stockholms stad samt inom Kop
parbergs län och alla de norrländska länen, vilket senare torde stå i samband med 
förhållandena inom trävaruindustrien. Eljest har de från avlägsna orter in
flyttades antal ökats, och särskilt är denna stegring märkbar för Stockholms, 
Malmöhus och Gottlands län. Vidare upplyser kol. 2 i samma tabell, att även 
vid denna folkräkning äro västerbottningar, skaraborgare och värmlänningar 
minst uppblandade med främmande eloment, i det att resp. 9ö'0, 91-2 och 89-8 % 
av befolkningen är född inom länet, medan Stockholms stad och Mälarlänsvn 
representera den motsatta ytterligheten. 

I kol. 6—9 av tab. E betraktas förhållandena från den motsatta synpunkten, 
eller från utflyttningens. Man finner där, h uni stor del av varje läns infö
dingar (noggrannare uttryckt: av dem bland länets infödingar, vilka icke emi
grerat utom riket) som kvarstannat inom födelsebygden, huru många som be
givit sig till grannlänen, till Stockholm och till andra delar av landet. Av alla 
svenskar befinnas i detta fall liksom vid förra folkräkningen norrbottningarna vara 
de mest stationära, i det att av dem 95-5 % äro bosatta inom det egna länet, ett för
hållande som lätt kan förklaras, då dels länets storlek i alla fall medgiver ganska 
vidsträckta flyttningar inom detsamma, dels näringarnas och samfärdsmedlens 
utveckling därstädes även under senaste decenniet erbjudit rikliga tillfällen 1 ill 
arbete och utkomst. Närmast norrbottningarna komma i detta hänseende infödin
garna i Göteborgs och Bohus län samt därnäst i de norrländska länen utom Norr-
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botten,ävensom i Malmöhus o:h Gottlands län. Rörligast är även i detta hän
seende befolkningen i Mälardalen; dock spela här de korta avstånden en roll, 
som möjligen verkar missledande å uppfattningen av omsättningens storlek. 
Såsom är att vänta, finner man, då det gäller utflyttningen till grannlänen, 
de högsta talen hos Mälarlänen, åtminstone ifall huvudstaden inräknas bland 
deras grannlän. Närmast komma Kristianstads och Älvsborgs län, vilka av
givit stora bidrag till folkökningen i närbelägna städer, såsom Malmö, Hälsing
borg, Göteborg och Uddevalla. Stockholmarna flytta i stort antal såväl till 
grannskapet som till mera avlägsna orter; att vid denna folkräkning ett ovan
ligt stort antal infödda stockholmare påträffats i grannlänen, beror på den redan 
berörda utvecklingen av förstadssamhällena i huvudstadens närhet. Mycket 
obetydlig är däremot utflyttningen från Norrbottens län till dess enda grann
län, Västerbottens, samt från Gottlands län till det såsom grannlän räknade 
Kalmar län. 

Flyttningen till Stockholm visar en mycket växlande intensitet i olika delar 
av landet. Främst komma här naturligtvis Stockholms, Uppsala, Söderman
lands och Västmanlands län, men därefter Kalmar län, som till huvudstaden av
låtit 6-2 % av sin infödda befolkning. Sedan följa Östergötlands, Örebro och 
Gottlands län, vartdera med omkring 5 %, och Skaraborgs län med något över 
4 % av sin befolkning. Rätt obetydlig är däremot flyttningen till Stockholm 
från Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län samt Skåne, och ännu mindre 
är den från Halland och från de tre nordligaste länen. Från Gävleborgs 
och Västernorrlands län är flyttningen till Stockholm ej heller betydande, men 
har dock under det gångna årtiondet märkbart ökats, och över huvud utgör 
flyttningen till Stockholm icke så liten andel av hela den inrikes utflyttningen 
från Norrland. 

Även med avseende å den flyttning, som uppsöker från hembygden mera 
avlägsna delar av riket förutom Stockholm, visar sig ganska olika livlighet 
i olika trakter. Såsom det rörligaste elementet framträda stockholmarna, av 
vilka mer än 13 % befunnits boende å orter, som icke kunna räknas till huvud
stadens grannskap. Närmast stockholmarna följa skaraborgarna och värm
länningarna. Låga siffror för den långväga inrikes flyttningen finner man 
däremot hos invånarna i de tre nordligaste länen, i Älvsborgs, Göteborgs 
och Bohus och Kristianstads län, vilka ju även, såsom nyss uppvisats, endast 
i ringa grad deltaga i tillströmningen till huvudstaden. Orsaken ligger utan 
tvivel däri, att dessa landsdelars bebyggare på närmare håll finna orter med 
rikli gare arbetstillfällen. Ty över huvud gäller den regeln, att om också 
flyttningen mellan länen påverkas av åtskilliga yttre omständigheter såsom 
länens läge, geografiska konfiguration o. d., är det dock framför alll de eko
nomiska faktorerna, som bestämma flyttningens omfång och riktning. 

Av rikefs folkmängd år 1910 voro, såsom redan nämnts, 562 på 1 000 födda 
inom den kommun, där de vistades. För landsbygden är motsvarande tal 
608 %0, för städerna 422 %0, alltså mycket lägre, och något annat är ju ej att 
vänta, då som bekant städerna i långt högre grad än landsbygden mottaga 
inflyttningar. Dock har skillnaden mellan landsbygd och städer i detta av-

2*-1740i». Folkräkningen WtO. IV. 
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Tab. D. Relativa sammansättningen av länens folkmängd efter födelseorter 
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samt relativa fördelningen efter boningsorter av de i varje län födda år 1910. 
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seende åtskilligt utjämnats sedan föregående folkräkning. Däremot torde det 
möjligen verka överraskande att finna högre tal för mankönet än kvinnkönet, 
rean. 580 %0 mot 544 %»; kvinnkönet skulle alltså vara det rörligare, och i 
själva verket överväga kvinnorna inom tillströmningen till städerna. Vad de 
särskilda länen beträffar, finner man nu liksom år 11)00 det största antalet 
inom kommunen födda inom Västerbottens län (841 %0), där socknarna äro 
mycket stora, och där för övrigt omflyttningen över huvud är mycket ringa. 
Närmast Västerbottens komma Norrbottens och Kopparbergs län, båda med 
stora socknar. Lägsta siffran finner man i Stockholms län (329 %0), varest 
socknarna äro små. I fråga om flyttningen mellan kommunerna gäller likaväl 
som om flyttningen länen emellan —• och kanske i ännu högre grad — att om
rådenas storlek och belägenhet an. m. spelar en stor roll, i följd varav slut
satser angående omflyttningens intensitet endast hava ett relativt värde. I 
allmänhet finner man emellertid den största omflyttningen inom länen i samma 
trakt, där omsättningen mellan länen är livligast, nämligen i Mälardalen, och 
därjämte i Östergötlands och Malmöhus län, där städerna och övriga industri
orter utövat stark dragningskraft på den kringliggande bygden. 

Jämföras slutligen 1910 års siffror i allmänhet med motsvarande för närmast 
föregående folkräkningsår, så visar det sig visserligen, såsom redan av det 
föregående har framgått, att befolkningen blivit rörligare, men i det stora hela 
återfinner man för båda åren samma karakteristiska drag i fråga om befolk
ningens fördelning efter födelseort eller den inre omflyttningens resultat. E t t 
årtionde är tydligen, även i våra dagar, för kort tid att härutinnan åstadkom
ma några väsentliga rubbningar. Bland de modifikationer, som inträtt, kunna 
anmärkas följande: relativt sett har inflyttningen till Stockholm minskats något 
och inflyttningen från rikets södra delar till Norrland har minskats t. o. m. 
absolut taget; utflyttningen från Norrland och Mälardalen till Stockholm har 
ökats, och likaså utflyttningen från Stockholms stad till grannlänet. Den sist
nämnda förändringen är kanske den, som framträder skarpast. — I förhållande 
till alla inom hela riket födda och bosatta har antalet av de inom varje län födda 
och i riket fortfarande kvarboende ökats sedan år 1900 för Stockholms stad och 
län. Malmöhus och Göteborgs och Bohus län samt Norrland. Delvis såsom en 
följd härav hava dessa landsdelar under det gångna decenniet ökat sin procen-
tiska andel av rikets folkmängd. Men de hava dessutom jämte Hallands och 
Oottlands län större andel av rikets folkmängd än dess infödingar utgöra av 
rikssumman; det samlade resultatet år 1910 av den inrikes omflyttningen är 
för dem med andra ord alltså positiv. 

Samtliga inom riket födda och härstädes kvarboende personer uppgingo till 
,r> 470 117 eller, om man inräknar de å okänd, men sannolikt inrikes ort födda, 
till 5 474 503. Härav hade 3102 481 sitt lagliga hemvist inom den kommun, 
där de voro fikida, och 1 140 005 i andra kommuner inom länet; alltså bodde 
sammanlagt 4 512 486 personer kvar i födelselänet. Däremot hade —• obe
räknat de 4 386 personer, vilkas födelseort var okänd — 957 631 personer tagit 
sin bostad inom annat län, nämligen 459 738 inom något av grannlänen, 305 465 
inom från hembygden mera avlägsna orter (oavsett Stockholm) samt 192 428 



Tab. E. Födda eller boende i egna länet, grannlänen, Stockholm eller annorstädes, år 1910. De i länen födda och 
länens folkmängd i tiotusendelar av rikets folkmängd, åren 1860—1910. 
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21* ') Såsom grannlän äro räknade, till Stockholms stad: Stockholms, Uppsala och Södermanlands län; till Uppsala län: Stockholms, Södermanland», 

Västmanlands och Gävleborgs län, o. s. v., sa at t lan på omge sidor om do stora sjöarna betraktas Bom grannlän. — Räknas Stockholms stad såsom 
»grannlän» för de närmast liggande länen (Stockholms, Uppsala och Södermanlands) bliva talen i kol. 3: för Stockholms län 2 238, för Uppsala län 
1785 och lör Södermanlands län 1306, samt i kol. 7: Stockholms län 2380, Uppsala 2700, Södermanlands 2231. — 2) I samman för hela riket äro sär
skilda relativa tal ej angivna för de i Stockholm födda, utan ingå dessa beträffande Stockholms, Uppsala och Södermanlands lan bland de i «grann
länen» födda och för övriga län under kol. »annan ort». 
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inorn staden Stockholm. Räknas Stockholms stad såsom grannlän i förhål
lande till de närbelägna länen (Stockholms, Uppsala och Södermanlands), 
blir fördelningen sådan, att 522 116 flyttat lill grannlänen och 435 515 till 
avlägsnare orter. Av varje 1 000-tal i riket kvarlevande bodde således 825 
i födelseland, varemot de övriga 175 utflyttat till annan ort inom riket. Un
dersöker man förhållandet särskilt för landsbygden oeh för städerna, visar 
sig, alt av 1000 på landsbygden födda hade 102 utbytt hemlänet mot annat 
län, medan av 1 000 i städerna födda detsamma, var fallet med ej mindre än 
241. — Av männen hade 170 bland 1 000 flyttat lill annat län, men bland 
kvinnorna 180 bland 1000. De absoluta talen återfinnas i tab. 0. Samma ta-
Iwll upplyser bland annat vidare att de infödda skaraborgarna iiro du mest rör
liga absolut taget, då över 05 tusen av dem utbytt sitt födelselän mot annan bo
stadsort; närmast följa i detta avseende stockholmare, älvsborgare oeh östgötar. 

Av 4 509 216 vid folkräkningen befintliga personer, som fötts å landsbygden 
(olmriiknat 1 388 personer med okänd födelseort), hade 1 010 536 flyttat till 
annan landskommun inom samma län, 292 507 hade flyttat till det läns städer, 
i vilket de fötts, 405 054 till annat läns landsbygd oeh 335 780 till annat läns 
städer, vadan således 3 535 815 personer levde kvar inom liinet å landsbygden; 
av dessa bodde ieke färre än 2 525 309 kvar inom sin födelsekommun. I stä
derna voro födda 900 871, av vilka 84 522 hade flyttat till samma läns lands
bygd, 22 380 till andra sfäder inom samma län, 102 277 till annat läns lands
bygd oeh 114 520 till annat läns städer. Av dessa i städerna födda bodde så
lunda 577 472 kvar i sin födelsestad och över huvud voro 599 552 vid folkräk
ningen stadsbor inom det. län, där de fötts. I allt hade av d? å landsbygden 
Tedda 628 347 flyttat till städerna, och av de i städerna födda hade 186 799 
flyttat till landsbygden. 

Uttryckta i relativa tal, visa sig dessa flyttningar hava varit följande, där
vid till jämförelse även äro återgivna talen för åren 1890 och 1900: 

Av 1 000 å landsbygden födda 

A v 1 000 i städerna födda 
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Av de å landsbygden födda hade således 137 %0 flyttat till städerna, men av 
de i städerna födda hade 207 %„ flyttat till landsbygden, ett förhållande, som 
kan förefalla sällsamt, om man ej tillika ihågkommer den stora skillnaden i folk
mängd som gör, att den mindre del av landsbygdens invånareantal, städerna få 
mottaga, i själva verket till numeriiren är mycket större än den relativt stora 
andelen av städernas folkmängd, som går till landet. Vid en dylik jämförelse 
bör också ihågkommas det för varje år allt vanligare förhållandet, att en hel 
del barn födas å barnbördshus i städerna av mödrar från landsbygden. Barnen 
antecknas därvid såsom födda i den församling, vari barnbördshuset är belä
get, och öka således antalet födelser i städerna och skenbart även antalet flytt
ningar från städerna till landsbygden, ehuru de genom sin härstamning egent
ligen alliid tillhört denna senare. 

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

Vid denna folkräkning har det lyckats nedbringa antalet under rubriken 
okänd födelseort till 4 386, eller till ungefär hälften mot år 1900. Fortfarande 
är denna siffra störst för Göteborgs och Bohus län. speciellt Göteborgs stad, 
där vid den uppläggning av nya kyrkoböcker, som skedde 1883, det i en mängd 
fall var omöjligt att konstatera förhållandet härutinnan. I motsats till exem
pelvis förhållandena i Stockholm hava dock här uppgifterna sedan föregående 
folkräkningar betydligt förbättrats i detta avseende. 

D) Utrikes födda samt utländska undersåtar. 

Antalet utrikes födda, som år 1860 uppgavs till 7 980 personer, hade år 1870 
stigit till 12 015, år 1880 till 18 582, år 1890 till 24 548, år 1900 till 35 627 och 
nu slutligen år 1910 till 47 900. Ökningen under det förflutna årtiondet ut
gjorde således 11 273, motsvarande 31-64 %, och får anses vara rätt stor. Fort
farande är Sverige ett av de land i Europa, där främlingarnas antal är lägst, 
vilket väl delvis är att tillskriva vårt lands avlägsna läge. Av någon betydelse 
i detta fall är också, att vi i Sverige räkna den rättsliga folkmängden, icke 
den faktiska, vilket gör, att en mängd utländska resande på hotellen och utländ
ska sjömän i hamnarna icke hos oss, såsom i flertalet andra länder, tagas med i 
beräkningen; även utländska säsongarbetare, såsom flertalet av de inom vårt 
land sysselsatta galiziska jordbruksarbetarne, bliva i regeln icke skrivna här i 
Sverige och komma ej med i räkningen. 

Med hänsyn till födelseorten fördelade sig de utrikes födda vid de sex se
naste folkräkningarna på följande sätt: 
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Tyskarna, soin förr voro de talrikaste främlingarna i vårt land, hava alltså 
under de senare folkräkningarna överflyglats av norrmän, finnar, danskar och 
amerikanare. En stor del av de utrikes födda är dock säkerligen av svensk 
härkomst, barn av svenska föräldrar som emigrerat. Detta torde särskilt vara 
fallet beträffande amerikanare och norrmän, vilka senare ökats starkt under det 
gångna decenniet. För ryssarna är tillväxten, åtminstone relativt taget, avse» 
värd. Närmare detaljer angående utrikes födelseorter år 1910 synas i tab. F . 

Antalet inom de särskilda främmande länderna födda vid de tre senaste folk
räkningstidpunkterna redovisas länsvis i tab. G (sid 28*). ökningen är störst 
för Stockholms stad och län, Malmöhus, Göteborg och Bohus samt Värmlands 
liin, medan däremot Jämtlands län företer minskning av det främmande ele
mentet. 

Av de 17 900 utrikes födda angivas 11859 såsom utländska undersålar, vil
ket uppgivits jämväl om 9 849 personer, som äro födda inom landet, vadan hela 
antalet främmande undersåtar, som äro i svensk församling kyrkoskrivna, skulle 
uppgå till 21 708. Kännedomen om de främmande undersåtlighetsförhållan-
dena är dock bristfällig, och troligen är antalet hithörande större än som upp
givit», oavsett att i åtskilliga fall frågan om, vilken stat en person såsom under
såte tillhör, torde vara ganska svår att rättsligen avgöra. Med avseende härå 
har, genom lagen av den 1 oktober 1894 om förvärvande och förlust av medbor
garrätt, bl. a. stadgats följande: Utländsk man eller utländsk ogift kvinna, som 
är född i riket och här oavbrutet haft sitt hemvist intill uppnådd ålder av tjugu-
två år, bliver svensk medborgare, så framt han eller hon icke under sista året 
hos Konungens befallningshavande i länet genom därom avgiven skriftlig för
klaring avsagt sig rättigheten att varda svensk medborgare och därvid tillika 
med behörigt bevis styrkt sig äga medborgarrätt i annat land. Rätt till av
sägelse, som nu är nämnd, äger ej rum för den, som är född av utlänning, vil
ken själv begagnat sig av sådan rätt. Då svensk medborgarrätt på grund av 
denna § förvärvas av utländsk man, tillkommer sådan rätt även hans hustru 
och äkta barn. — Att döma av uppgifterna i (de till Statistiska centralbyrån in
komna) församlingsboksutdragen synas i flertalet fall vederbörande icke be
gagna sig av rätten att avsäga sig svenskt slatsborgarskap, och det iir mycket 
vanligt att påträffa utländska familjer, diir sonor och döttrar över 22 år upp
tagas som svenska undersåtar, medan de yngre barnen såväl som de i utlandet 
födda föräldrarna angivas vara viss främmande makts undersåtar. 
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I Statistisk tidskrift haft. 160 finnes en utförlig redogörelse för »utländska 
undersåtar i Sverige år 1910», deras fördelning efter undersåtlighetsförhåliande 
till olika främmande länder i kombination med boningsorten länsvis och med 
födelselandet, deras fördelning efter födelselandet också i kombination med bo
ningsorten länsvis, vidare fördelning av hela antalet samt av de viktigaste 
främmande nationaliteterna efter kön, ålder i femårsgrupper och civilstånd 
samt efter yrke, familjeställning och trossamfund m. m. Till denna redogörelse 
kan alltså hänvisas, och må här blott i korthet ånyo framhållas följande. 

Av tab. 8 och 10 i föreliggande berättelse framgår, att det dels är våra största 
städer Stockholm och Göteborg, dels vissa gränsprovinser, Malmöhus, Västernorr-
lands, Norrbottens, Jämtlands och Värmlands län, som i främsta rummet dragit 
utlänningarna till sig. Talrikast äro de finska undersåtarna representerade, med ej 
färre än 5 538 personer, först i andra rummet komima numera norska undersåtar 
med 4 537, varefter följa tyska 3 400, danska 2 900 och ryska likaledes jämnt 
2 900. Å landsbygden voro 10 730 utländska undersåtar bosatta och i städerna 
10 978, vilken proportion ju ganska mycket avviker från den mellan rikets 'hela 
lands- och stadsbefolkning. Emellertid visar sig förhållandet vara mycket olika 
inom skilda nationaliteter. 

I tab. 9 rcdogöres för olika kombinationer av födelseort och statsborgarskap. 
Det är givet, att de utländska undersåtarna, försåvitt de voro födda utom 
Sverige, i regeln befinnas vara födda i det land, vars undersåtar de äro, t. ex. 
danska undersåtar i Danmark, tyska undersåtar i Tyska riket o. s. v.; dock äro 
undantagen från denna regel tämligen talrika, inalles 625, ett tecken bland andra 
på det livliga folkutbytet länderna emellan i våra dagar. De i Sverige födda 
utländska, undersåtarna utgöras till allra största delen av utlänningars hustrur 
och barn. En särställning intaga dock de i Sverige bosatta amerikanska med
borgarna; bland dem äro nämligen huvudpersonerna till största delen svensk
födda, som varit bosatta i Amerika men återvänt. Däremot påträffar man ofta 
bland deras barn eller övriga familjemedlemmar personer, vilka äro födda i 
Nordamerika. Bland samtliga utländska undersåtar uppgivas 11 121 vara av 
mankön och 10 527 av kvinnkön; mankönet överväger således här, i motsats till 
rikets övriga befolkning. Mankönets övervikt återfinnes hos var och en av de 
talrikast representerade utländska nationaliteterna utom den finska. 

Uppgifterna angående de utländska undersåtarnas religion äro i viss mån 
ofullständiga och osäkra. Frånsett 256 fall, där religionsbekännelsen ej kunnat 
utrönas, tillhörde det övervägande flertalet evangelisk-lutherska kyrkan, eller i 
allt 16 881 personer, varav 8 510 födda i Sverige och 8 371 i utlandet. Den 
mosaiska religionen är representerad med 2 802 personer, varav 2 011 ryska 
undersåtar; närmast i ordningen följer den romersk-katolska religionen med 
1 435 representanter. 

Angående under årtiondet 1901—-1910 i Sverige naturaliserade främlingar 
redovisas i tioårsöversikten över befolkningsrörelsen för nämnda decennium, tab. 
55, och uppgick hela antalet till 1 716 mot 1 093 under närmast föregående 
årtionde. I dessa tal ingår dock icke antalet medföljande hustrur och barn, 
varom inga uppgifter föreligga. 
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Tab. F. Födelseorter för utrikes födda av rikets befolkning den 31 dec. 1910. 
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I skarp matsats till det ringa antalet utlänningar i Sverige står det stora an
talet svenskar i främmande land. Då de flesta civiliserade stater anställa folk
räkning vart tionde år och då därvid vanligen även inhämtas uppgift om födelse
ort, kan man erhålla någorlunda noggrann upplysning om antalet svenskfödda 
personer i främmande länder vid folkräkningstidpunkterna. Nedanstående sam
manställning har alltså utarbetats med hjälp av de utländska folkräknings-
berättelserna. 

Främst bland de olika länderna stå naturligtvis Nordamerikas Förenta stater, 
med vid senaste folkräkningen ej mindre iln 665 207 personer. För (ivrigt fram
går av tablån bland annat, att sedan föregående folkräkning har antalet svensk
födda personer minskats i Norge och Danmark, medan ökningen för Kanada är 
avsevärd. Tillsammans skulle omkring 820 000 i Sverige födda personer vara 
bosatta i utlandet. Ifall man fäster sig icke vid födelseorten, utan rasen eller 
språket såsom det bestämmande, blir antalet svenskar utomlands ännu större. 
I Finland funnos nämligen vid sista folkräkningen 338 961 svensktalande, i 
Eyssland utom Finland omkring 6 500. Förenta Staterna räknade 546 788 in
födda av oblandat svensk härkomst och troligen voro dessa till stor del mäktiga 
svenska språket; detta lär väl däremot mera sällan vara fallet med personer av 
blandad svensk-amerikansk härkomst — till antalet 152 244 — eller av blandad 
svensk och annan ufländsk härkomst — till antalet 105 133. Emellertid torde 
man kunna antaga, att med inräknande av befolkningen i hemlandet uppgår an
talet av dem, för vilka svenska språket är gemensam egendom, till ungefär sju 
och en tredjedels millioner. 

1) Siffran för svenskfödda personer i Tyskland ar 1910 beräknad med ledning av uppgifterna om 
antalet svenska undersatar därstädes. •— 2) I uppgifterna för Kanada iiro svensk- och norsk-
fcidda personer sam m an fiirda vid alla tre folkräkningarna (resp. 7827, 10 256 och 49194). De här 
ovan angivna siffrorna för de svenskfödda äro beräknade under antagande av samma proportioner 
mellan svensk- och norskfödda som i Förenta Staterna. 
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Tab. G. Utrikes födda, länsvis, 

E) Personer av främmande stam. 
(Lappar, finnar, zigenare.) 

Såsom redan pu fal om do utrikes födda iir vidrört, åtnjuter Sverige förmå
nen av att inom sina gränser hysa en med avseende på nationalitet mycket ho
mogen befolkning. De- enda väsentliga undantagen från denna homogenitet 
äro de båda stammar av främmande ursprung, som jämte den svenska leva i 
do nordligaste delarne av vårt land, nämligen l a p p a r och f i n n a r . Där
jämte finnas särskilt i sydvästra delarna av riket åtskilliga z i g e n a r e eller 
t a t t a r e . — Angående j u d a r n a s antal hänvisas till det tidigare kapitlet 
om befolkningens fördelning efter trosbekännelse. 

T äldre tider har en icke så alldeles fåtalig befolkning av finsk stam funnits 
jämväl i vissa trakter av mellersta Sverige, särskilt i Värmlands och Koppar
bergs län; men numera kunna invånarna i dessa s. k. finnmarker knappast 
anses bilda något undantag från den svenska nationaliteten. I det senare lä-
not är det finska språket utdött och befolkningen i länets forna finnmarker 
har från och med år 1870 icke vid folkräkningarna upptagits såsom finnar. 
Även de s. k. Värmlandsfinnarna hava till språk och seder så .sammansmält 
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åren 1890, 1900 och 1910. 

med den kringboende befolkningen, att det från och med år 1890 ansetts alltför 
vanskligt att särskilja dem som en främmande stam. Blott så mycket kan 
sägas, att inbyggarna i Nyskoga, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga för
samlingar, tillsammans utgörande omkring 4 000 personer, torde vara av över
vägande finsk härkomst, vilket även är fallet med ett större eller mindre antal 
personer i några andra socknar, såsom Dalby, Norra Ny, Vitsand, Östmark 
och Lokvattnet. 

Om man således bortser från befolkningen i mellersta Sveriges forna finn
bygder,1) träffas det finska elementet i vårt land nästan uteslutande i Norrbot
tens län, det lapska i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Angående 
lappar och finnar i dessa de tre nordligaste liinen finnas folkräkningsresultaten 
redan offentliggjorda i Statistisk tidskrift för år 1913, haft. 4, och torde det i 
allmänhet vara tillräckligt att hänvisa därtill, då ju, som sagt, länen i fråga 
innesluta så gott som hela anlalet av såväl lappar som finnar i Sverige. Här 
må blott lämnas en kort sammanfattning, särskilt av uppgifterna för hela riket. 

) Ej att förväxla med dessa s. k. Värmlandsflnnar äro några personer av finsk stam, som vid 
folkräkningen anträffats i ett par andra värmländska kommuuer, och vilka inflyttat dit antingen 
från Norrbotten eller frän Finland. 
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Hela antalet lappar har vid de fem sista folkräkningarna fördelat sig så
lunda: 

Uppgifterna om lapparna i »övriga län» år 1890 torde vara ofullständiga. 
— I sin helhet giva siffrorna knappast stöd åt den åtminstone en tid ganska 
spridda föreställningen, att lapparna skulle vara en utdöende stam, men möj
ligen kunna de sägas bilda en stationär befolkning. — Undersöker man för
skjutningarna i lappbefolkningens antal i n o m o l i k a t r a k t e r , så finner 
man för det sista årtiondet en stark minskning inom den allra nordligaste sock
nen, Karesuando (eljest den enda hela socken i Sverige, där lapparna äro i ma
joritet), och även i Vilhelmina har lapparnas antal gått betydligt tillbaka. På 
övriga orter har antingen lappbefolkningen vuxit eller ock har minskningen 
varit utan betydelse. — K e l a t i v t t a g e t har däremot lapparnas andel 
av befolkningen gått tillbaka överallt. Inom Norrbottens län utgöra de nu
mera endast 2-7 % (mot 3-1 % år 1900), inom Västerbottens 1-1 % och i Jämtlands 
endast 0ö procent. Inom det gamla landskapet Lapplands område är propor
tionen mellan de olika stammarna: svenskar 84-8 %, finnar 8-2 % och lap
par 7 0 °A. 

Vid en jämförelse mellan siffrorna här ovan och dem, som i folkräknings-
berättelsens tredje del (se särskilt sid. 30) lämnats om befolkningens yrkesför
delning, finner man, att endast en mindre del av Västerbottenslapparne nu
mera lever av renskötsel. I Norrbottens och Jämtlands län utgöra nomaderna 
ännu flertalet av lappbofolkningen. 

För de jämtländska lappförsamlingarnas egendomliga ställning är redogjort 
i folkräkningsberättelsens andra del (sid. 119). 

Hel.i antalet Unnar i Sverige enligt 1910 års folkräkning uppgick till 25 290. 
Det bör ännu en gång betonas, att ordet hur tages i betydelsen av p e r s o n e r 
nv f i n s k s t a m och sålunda noga bör skiljas från tvenne andra begrepp, 
som stundom förknippas med samma, ord, nämligen å ena sidan finska underså
tar, å andra sidan personer födda i Finland. Flertalet av finnarna i vårt land 
äro svenska undersåtar och födda i Sverige. Bland de finska undersåtarna, i 
Sverige förekomma personer såväl av svensk som av finsk stam samt likaledes 
bland de svenska undersåtar, som iiro födda i Finland men nti bosatta i Sve
rige. — Måhända Lör även påpekas, att f i n s k s i a m och f i n s k t s p r å k 
icke ovillkorligen sammanfalla. Många lappar och icke så få svenskar hava 
utbytt sitt eget språk mot det finska, i själva verket har likväl ofta nog 
språket kommit att ligga till grund för kyrkoböckernas (och därmed för folkräk
ningarnas) uppgifter om st.tmskillnad. Kyrkobokföringsförordningen av år 
1H9I • vilken ännu gällde vid 1910 års slut. eller den tidpunkt, som folkräk-
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ningen avser — giver, på det ställe där den föreskriver att i försainlingsboken 
skall göras anteckning om främmande sitam, följande anvisning: »I brist på 
annan bestämningsgrund må stammens namn angivas med ledning av det inom 
hushållet använda talspråket». — På grund av denna anvisning hava exempel
vis åtskilliga personer av rent svensk härkomst, vilka antagit det finska språ
ket, blivit i kyrkoböckerna och följaktligen även vid folkräkningarna upptagna 
som finnar. Mera konsekvent synas personer av lapsk stam hava blivit betecknade 
som lappar, vare sig de i dagligt tal använt lapska, svenska eller finska språket. 
Angående detta ämne hänvisas för övrigt till den förut anförda uppsatsen i 
Statistisk tidskrift. 

Länsvis fördela sig finnarna i Sverige med 24 755 på Norrbotten och 535 på 
de övriga länen och Stockholms stad; år 1900 voro motsvarande siffror resp. 
21 940 och 198. Under årtiondet har således det finska elementet i Norrbotten 
vuxit med 12'8 procent,1) i de övriga länen med 170-2 procent och i hela riket 
med 14-2 procent. Pinnarna i de sydligare länen utgöras av personer, som in
flyttat dit antingen från finnbygderna i Norrbotten eller ock — i flertalet 
fall — från Pinland. Denna inflyttning har, såsom av siffrorna framgår, 
under det sistförflutna årtiondet varit relativt ganska betydande. 

I tab. 11 meddelas även några uppgifter om de båda främmande folkstam
marnas sammansättning efter kön, ålder och civilstånd. Denna samma-nsätt-
nmg avviker icke så litet från den, som förefinnes hos Sveriges befolkning i 
genomsnitt. Framför allt faller det i ögonen, att mödan i Sverige över huvud 
kvinnorna äro avsevärt flera än männen — på 1 000 män kommo 1 046 kvinnor 
år 1910 — visa de båda främmande stammarna övervikt för mankönet (på 
1 000 män kommo hos finnarna 955 kvinnor, hos lapparna 977). Hos finnarna 
liar detta förhållande ägt rum sedan länge; vad lapparna belräffar var vid 1900 
års folkräkning kvinnkönet övertaligt, ehuru i obetydlig grad, men numera 
finnes även hos dem ett överskott av män. — Barn (under 15 år) utgöra hos 
finnarna 392 på tusen av hela befolkningen, vuxna ogifta 2(55, gifta personer 
29G samt änklingar, änkor och frånskilda 47 %0. Pör lapparna äro motsva
rande tal: barn 306 %„, vuxna ogifta 324 %0, gifta 302 %„ samt änklingar, 
änkor och frånskilda 68 %„. Även dessa tal visa avvikelser från de för Sverige 
i allmänhet vanliga. Däremot överensstämma åtminstone relationstalen för 
finnarna ganska nära med dem, som gälla för Norrbottens län (och särskilt för 
länets landsbygd). Hos lapparna äro såväl barnen som de gifta proportionsvis 
fåtaligare än hos svenskarna, vuxna ogifta, änklingar och framför allt änkor 
talrikare. 

Vad de gifta beträffar, faller det måhända i ögonen, att i tabellen upptagas 
åtskilligt flera gifta kvinnor än gifta män, så väl bland lappar som bland fin
nar. Förklaringen härtill ligger till någon del i samma orsak, som vållar att 
inom Sveriges befolkning över huvud det finnes flera gifta kvinnor än gifta 
män, nämligen att ett stort antal kvinnor i Sverige hava sina män bosatta i 
något främmande land (vanligen Nordamerika); men beträffande finnarna och 
lapparna i vårt land är den förnämsta anledningen till den påpekade olikheten 

') Hel» länets befolkning liar samtidigt, ökiils med 17'7 jiroeent. 
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att söka i de blandade äktenskapen (där t. ex. mannen är svensk och hustrun 
finska). Av statistiken vill det synas, som om giftermål mellan svensk man 
och kvinna av främmande stam vore vanligare än det motsatta förhållandet. 

Barn av blandade äktenskap hava i statistiken hänförts till f a d e r n s stam. 
Av lätt insedda skäl kunna emellertid de vid folkräkningen erhållna uppgif
terna om antalet personer av blandad härkomst ieke gärna bliva annat än mi
nima, och det är troligt nog, att rasblandningen i verkligheten är större än vad 
tabellens siffror synes giva vid handen. 

Antalet z i g e n a r e eller tattare1) upgives till 488, vilket ur ott betydligt 
större antal än vid föregående folkräkningar, ökningen är efter all sannolik
het mera att tillskriva en noggrannare kyrkobokföring än folkstammens verk
liga tillväxt. Emellertid är det troligt att en stor del av zigenarna i vårt land 
fortfarande äro ingenstädes kyrkoskrivna. 

F) Lyten. 

Liksom vid närmast föregående folkräkning begärdes vid folkräkningen år 
1910 uppgift om följande slag av lytta: idioter (sinnesslöa), sinnessjuka, döv
stumma, blinda och fallandesjuka. Hela antalet fall av dessa lyten, som funnits 
i folkräkningsmaterialet antecknade, har utgjort: 

För erhållande av antalet lytta personer böra härifrån dragas såsom mera än 
en gång räknade (jfr tab. 18): 

två gånger räknade: 

') Med tattare förstås vanligen den genom blandning mellan Kigcnare och infiidda »venskar 
uppkomna befolkningen, men n&gnn konsekvent genomförd akillnad uiellnn auviindniugcu av de 
li&da beteckningarna kommer icke till «ynea i folkräkningBmatoriaict. 
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tre gånger räknade: 

Efter vederbörligt avdrag (.r)59+2 X G = 571) från förutnämnda antal fall 
av lyten utgjorde således antalet lytta personer, i den mening hur är fråga om, 
32 716. 

Uppgifterna om de lytta i folkräkningsmaterialet hava nu senast liksom vid 
föregående tillfällen bearbetats efter kön, ålder och civilstånd, men därjämte 
har vid 1910 års folkräkning försök gjorts till en fördelning av dem enligt de i 
församlingsboks utdragen meddelade yrkesuppgifterna. Förstnämnda bearbet
ningar meddelas här liksom i motsvarande berättelse för ar 1900 i ett samman
hang för idioterna och de sinnessjuka samt särskilt för vart och ett av de övriga, 
lytena, medan yrkesuppgifterna, iiro sammanförda i en gemensam tabell (tab. 19) 
för samtliga lyten. 

Vid jämförelser med tidigare år bör, förutom vad som i detta avseende an-
föres under vart och ett av de särskilda lytena, även ihågkommas, att vid 1890 
års folkräkning en särskild undersökning verkställdes beträffande personer, in
tagna å hospital, vårdanstalter, institut för blinda och dövstumma m. fl. dylika 
inrättningar. Ehuru denna undersökning mestadels bekräftade pastorsämbete
nas uppgifter, medförde den i någon om än ringa- mån en komplottering av upp
lysningarna om lytena. 

a) och b) Idioter och sinnessjuka. Pin sammanställning av de nu erhållna 
uppgifterna om dessa båda lyten med motsvarande för tidigare folkräkningsår 
alltsedan år 1860 moddelas, under jämförelse även med folkmängden, här 
nedan. 

Vad angår folkräkningarna t. o. m. år 1890 lämnas i tredje delen av berättel
sen för samma år en ingående redogörelse för resultaten av uppgifterna om an
talet idioter och sinnessjuka i vårt land, och meddelas på samma ställe en korri
gerad beräkning av antalet idioter för åren 1860 och 1870. — I föregående folk
räkningsberättelser har upprepade gånger framhållits, att de av ett sådant mate
rial, som ligger till grund för folkräkningarna i vårt land, erhållna siffrorna 
för de själssjuka efter all sannolikhet blott ofullständigt återgiva antalet av 

3*—174016. 1'olh-äkninneii. 1!) 10. IV. 



3 4 * LYTEN. 

Tab. H. Lytta på 10000 invånare, länsvis, år 1910. 

ifrågavarande lytta, och, såsom omnänmes i berättelsen för ar 1900, bekräftades 
denna förmodan beträffande samma år av den undersökning, som Medicinal
styrelsen jämlikt nådigt brev den 14 juni 1901 lät verkställa i syfte att utröna 
hela antalet sinnessjuka och sinnesslöa (idioter) inom riket samt huru stor del 
av dem finge anses vara i behov av vård å anstalt. I sin den 8 december 1902 
avgivna redogörelse beräknar Medicinalstyrelsen för år 1900 antalet själssjuka 
av båda kategorierna till ungefärligen det dubbla, som var upptaget i folkräk
ningsmaterialet, och nu senast vid 1910 års folkräkning utvisar jämförelsen med 
Medicinalstyrelsens uppgifter för samma är1) vid ungefärligen lika antal sin-
nosslöa enligt de bada uppgiftsserierna ett till mellan 2 à 3 tusen uppgående 
högre antal sinnessjuka i riket än det vid folkräkningen funna. 

En fortgående ökning av själssjukdomarna är måhända, såsom de relativa 
talen här ovan synas utvisa, en för vår tid med dess rastlösa utveckling på olika 
områden av samhällslivet karakteristisk företeelse. Den starka stegring, de 
anförda talen utvisa, torde dock, som centralbyrån även i -tidigare folkräknings-

') HcrftttclNcu aneärnde KinucHHitikvårdeu i riket (Jliilr. t. SVITIKCM ofl". statistik. K) II) år 1910 
tab. 20. 
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berättelser framhållit, knappast fullt motsvaras av verkligligheten, utan åtmin
stone till viss grad böra tillskrivas olilja noggrannhet i uppgifterna samt den 
för olika tider växlande innebörd, man givit åt begreppen idioti och sinnessjuk
dom. Föreskrifterna om meddelande av uppgifter rörande dessa lyten och om 
anteckningar över dem i församlingsibokeu hava sålunda under de senare decen
nierna fiera gånger ändrats och skärpts och, såsom Medicinalstyrelsen i sin 
förutnämnda undersökning betonar, har begreppet sinnessjukdom under årens 
lopp alltmera vidgats och i det populära föreställningssättet (som legat till 
.grund för anteckningarna i kyrkoböckerna) kommit att omfatta även sådana 
psykiska rubbningar, som tidigare icke rymdes under beteckningarna »van
sinne», »galenskap» o. dyl. Den nära överensstämmelsen i mängt och mycket 
mellan grupperingen av de själslytta åren 1890 och 1900 synes dock utvisa, 
att siffrorna åtminstone för dessa båda är äro med varandra jämförliga; de 
skulle i sådant fall närmast häutyda pä ett stillastående. Vad angår särskilt 
den starka stegring i antalet sinnessjuka, siffran för det senaste folkräknings-
året utvisar, synes den åtminstone delvis äga samband med en ökad noggrann
het i församlingsbokens uppgifter därom jämsides med hospitalsväsendets raska 
Utveckling under senare är. 

I Statistiska centralbyråns cirkulär den 17 oktober 1910 angående folkräk
ningen gavs bl. a. den anvisningen, att i forsa mliugsboksutdragen borde såsom 
idiot angivas den, som från barndomen varit mindre vetande och aldrig ägt fullt 
förstånd, såsom sinnessjuk åter den, som förut ägt sitt förstånds fulla bruk. 
För uppfattningen av skillnaden mellan de bada begreppen meddelas i kyrkobok
föringsförordningens regler till församlingsboken närmare anvisningar, av vil
ka särskilt är att lägga märke till, att åldersgränsen för barndomen, d. v. s. den 
ålder, under vilken iråkad själssjukdom anses vara idioti men över vilken den 
rubriceras som sinnessjukdom, var enligt såväl 1894 som 1910 års kyrkobok
föringsförordning satt till 10 år.1) Förutom cirkulärets båda uttryck hava do 
till centralbyrån inkomna primäruppgifterna, nu liksom vid föregående till
fällen, innehållit åtskilliga specifika beteckningar, som torde åsyfta en större 
eller mindre grad av ifrågavarande lyten, varom mera här nedan. 

Vid bearbetningen av materialet hava i regel hänförts under de bada huvud
grupperna samma eller likartade beteckningar .'•om vid den föregående folkräk
ningen. Ktt principiellt undantag från denna regel utgör beteckningen »sin
nesslö», som för personer över 15 år vid 1900 års folkräkning fördes till de 
sinnessjuka, men här genomgående räknats till fallen av idioti. 

«Såsom idioter hava sålunda räknats, utom de som uttryckligen angivits så-som 
sådana eller under beteckningen »sinnessjuka från barndomen», även: 

a) de ogifta personer om vilka förekommit någon av följande anteckningar: 

At'tikit, iuuU'svii};. blödoint, enfaldig, fj'.intig, ïjâmg, fjilskig, t'nîiskig. iakuimig, fine, f&nig, hulv-
f&nig, halvidiot, klen fattning, klen till förståndet, kretin, mindre begåvad, miudru för sig, mindre 
vettig, nilstim Knip, nästan idiot, nbildbnr, sinnesslö. svaga själsgåvor, utan KiUniiigsg&ra, vanför till 
sjfil oeb kropp: 

') Numera, d. v. >. enligt I ill.'» ars kyrknliokloringsförordiiing. är åldersgränsen Undrad till 15 iir. 
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b) personer-under 15 år, om vjlka något av följande uttryck använts: 

Företåndsslö, först ändssvag, huvudsvug, menlös, minnesslö, sinnesklen, slö, slösint, svag. sva^shit, 
svag till förståndet, svag till kropp och själ,-svag till sinnet, svnnwodig,. tungsint : 

c) alla barn under 10 år, för vilka sinnessjukdom under t'n eller annan benäm
ning angivits i utdragen. Det ytterst ringa antalet fall av verkligt vansinne före 
sagda ålder skulle säkert fordra undersökning av fackinan för att kunna fullt 
konstateras. 

Såsom sinnessjuka i egentlig mening hava däremot räknats, förutom de per
soner (över 10 år), vilka uttryckligen betecknats såsom sådana, även: 

dels alla personer över femton år, vilka förekomma under någon av de här 
ovan under b) anförda beteckningarna ined undantag av minnesslö; 

dels alla personer över tio år, för vilka någon av nedanstående beteckningar 
förefunnits i utdragen: 

Abnorm, avitn, besynnerlig, dilleranl, äger ej fullt. förstånd, ej fullt uiirimil, ej normal, fjållig, galen, 
grubblande, klensinl, koling, konstig, »normal, oredig, rubbad, sinnesförvirrad, sinnesrubbad, ginnessvag, 
själssjuk, själssvag, skygg för människor, tokig, underlig, vansinnig, vanvettig, velig, virrig, vnrmig; 

dels slutligen alla gifta, änklingar, änkor och frånskilda, vilka betecknats 
med något av de uttryck, som eljest ansetts hänsyfta på idioti. Klart är näm
ligen, att om dessa personer verkligen varit idioter, skulle de aldrig fått tillfälle 
att inträda i iiktenskap. 

Med stöd av folkräkningens siffror, vilka torde kunna anses, om ock ofull
ständiga, dock sinsemellan jämförbara, moddelas i tab. I (sid. 35*) en översikt 
över frekvensen av idioti och sinnessjukdom inom olika åldersgrupper av vart
dera könet år 1910, för hela riket, landsbygden och städerna, samt i tab. H 
(sid. 34*) uppgifter om det relativa antalet av dessa (och övriga här ifråga-
rande) lyten för varje särskilt län. 

Frekvenstalen för såväl idioti som sinnessjukdom utvisa vid jämförelse med 
varandra ungefärligen samma inbördes förhållanden både för könen och inom 
de olika åldersgrupperna som vid den föregående! folkräkningen, men äro på 
grund av ökningen i de absoluta talen nästan genomgående ej så obetydligt 
högre än då. Vad särskilt angår idioterna, är liksom år 1900 antalet jämförelse
vis rätt mycket talrikare inom mankönet än inom kvinnkönet utom dels i den 
lägsta åldersgruppen, där uppgifterna äro påtagligt ofullständiga på grund av 
svårigheterna att få sjukdomen anmäld och konstaterad, och dels i ett par av de 
högsta åldrarna, där de absoluta talen äro så små, att tillfälligheter kunna spela 
in och förrycka uttrycket för frekvensen. Fallen av idioti äro, som brukat vara 
fallet vid folkräkningarna, relativt taget tämligen jämnt fördelade över olika 
åldrar efter den egentliga ungdomen och ända till den börjande ålderdomen, 
men avtaga i de, högre, och högsta åldersgrupperna ganska starkt i antal, om 
till följd av hög dödlighet bland idioterna eller obetydlig frekvens av lytet 
bland de i tidigare kulla.r födda eller måhända av båda dessa skäl är svårt att 
med säkerhet avgöra.. Förekomsten av idioti är även enligt nu senast erhållna 
folkräkningssiffror mera än dubbelt så hög å landsbygden som i städerna, och 
vid jämförelse.de särskilda länen emellan framträda liksom vid föregående till-



Tab. K. Dövstumma samt blinda på 10000 invånare inom varje ålder, år 1910. 
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fallen med höga siffror särskilt de småländska länen, Östergötlands, Älvsborgs, 
Värmlands och Kopparbergs län, medan låga siffror nu som då utmärka länen i 
Stockholms närhet, de skånska länen och vissa norrländska län. För Stockholms 
stad är siffran uppenbarligen allt fortfarande ganska ofullständig. 

Vad angår särskilt de sinnessjuka, synas de proportionsvis vara mera jämnt 
fördelade på könen än idioterna. Nu liksom åren 1890 och 1900 är frekvens-
talet för sinnessjukdom i städerna något större för kvinnkönet än för mankönet. 
över huvud taget synas sinnessjukdomarna vara vanligare bland män än bland 
kvinnor intill åldern 50—55 år, men sedan blir förhållandet småningom det 
motsatta, sannolikt till följd av högre dödlighet bland de sinnessjuka av man
kön. 

I fråga om de sinnessjuka framgår av siffrorna, att skillnaden mellan lands
bygd och städer på långt när icke är så stor som beträffande idioterna, och även 
utbredningen i de särskilda länen synes vara något jämnare. I allmänhet visa 
de trakt-er, vilka som ovan nämnts innesluta ett stort antal idioter, även ganska 
stark frekvens av sinnessjuka. Gynnsammast ställda äro, om man även här 
bortser från Stockholms stad, Stockholms, Uppsala, Malmöhus och Västman
lands län, medan särskilt Kronobergs och Värmlands län hava att uppvisa höga 
siffror för frekvensen av lytet. 

c) Dövstumma. Det uppgivna antalet dövstumma år .1910 är 5 229 personer, 
av vilka 160 uppgivits samtidigt vara idioter, 45 tillika vara sinnessjuka, 29 
blinda, 2 fallandesjuka och 4 lama, medan 3 angivits vara på en gång dövstumma, 
idioter och fallandesjuka, 2 på en gång dövstumma, idioter och blinda samt 1 
på en gång dövstum, sinnessjuk och fallandesjuk. 

Vid de olika folkräkningarna har det uppgivna antalet dövstumma, även vid 
jämförelse med motsvarande folkmängd, utgjort: 

Talen för de båda första åren i tablån äro, såsom i föregående folkräknings
berättelser även påpekats, mycket ofullständiga, i det de å inrättningar och 
välgörenhetsanstalter vårdade icke äro medräknade, varförutom uppgifter för 
Stockholms stad hedt och hållet saknas för år 1840. Från och med år 1870 visa 
uppgifterna endast obetydliga förändringar, för de trenne senaste folkräknin
garna snarast i riktning av minskning i lytets relativa förekomst. 

Åldersvis räknat har frekvensen av dövstumhet på 10 000 invånare utgjort 
åren 1890, 1900 och 1910 inom var och en av nedanstående åldrar: 
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Medan såväl i allmänhet taget som inom flertalet åldersgrupper siffrorna 
här ovan utvisa en relativ tillbakagång av dövstumheten, är däremot lytets ökade 
förekomst i den högsta åldersgruppen, omfattande dem, som överskridit 60 års 
åldern, myeket påtaglig. Förklaringen härtill synes framgå vid jämförelse av fre
kvenstalen för de särskilda femårsgrupperna i tab. K med motsvarande i 1890 
och 1900 ars berättelser. Det visar sig nämligen, att dövstumheten år 1910 före
kom talrikast i grupperna 55—(JO och GO—65 år, alltså inom kullarna med fö
delseåren 1845—1855. Ar 1900 var frekvensen störst inom samma kullar, vilka 
dä representerade åldersgrupperna 45—50 och 50—55 år och, om man går till
baka till år 1890, är förhållandet detsamma för de dåvarande åldersklasserna 
35—10 och 10—45 år. Den i tablån framträdande ökningen av lytets fre-1 

kvens inom den högsta åldersgruppen, som ju går jämsides med en minskning i 
den närmast under varande gruppen, synes sålunda sannolikt vara att tillskriva 
övergången från den ena åldersgruppen till den andra av nyssnämnda årskul
lar med deras uppenbarligen starka förekomst av dövstumhet. Et t ytterligare 
skäl för detta antagande är vidare, att frekvensen tydligt avtager enligt 1910 
års siffror först i åldersgruppen 75—80 år, vilket däremot var fallet enligt 
1900 års folkräkningsresultat redan fr. o. in. 05 år. Att de högre åldrarna i all
mänhet förete mindre tal torde möjligen vara att tillskriva en starkare dödlig
het hos de dövstumma. För de yngsta grupperna äro uppgifterna säkert ofull
ständiga, mm eljest erbjuda fallen av dövstumhet ju ej samma svårigheter att få 
konstaterade och anmälda som själslytena. 

I allmänhet, äro de dövntuninia avgjort talrikare bland männen än bland kvin
norna, och likaså äro do talrikare å landsbygden än i städerna. Förhållandena 
länsvis meddelas i tab. IF, varav synes framgå, att, medan lytet förut förekom
mit relativt mest utbrett i Kopparbergs län, är frekvensen nu störst i Kro
nobergs län, närmast följt av Västerbottens och därefter av Kopparborgs län. 
Lägre tal än riket i dess helhet visa bl. a. Stockholms stad och Mälnrlänen, 
Malmöhus. Göteborgs och Holms. Alvsbm-gs län samt do sydligare av de norr
ländska länen. 

cl) Blinda. Jämfört, med folkmängden har det uppgivna antalet blinda ut
gjort vid liedannämnda folkräkningar: 
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Talen för 1840 och 1850 äro behäftade med samma ofullständigheter som be
träffande de dövstumma. Om dessa tal således höjdes, borde bliudhetsfrekvensen, 
i olikhet med övriga lyten, förete en avgjord minskning. Att denna minskning 
under åren .1870—1890 ej kommer till synes, kan bero därpå, att de högre ålders
grupperna, inom vilka blindheten oftast förekommer, utgjort en oproportionerligt 
stor andel av befolkningen. Inom de större åldersgrupperna har sagda frekvens
siffra vid nedannämnda folkräkningstillfällen utgjort, på 10 000 invånare, såsom 
följande översikt utvisar. 

Förbättringen sedan föregående folkräkning gäller således mera uteslutande 
åldersgrupperna över 40 år och här i väsentligt högre grad kvinnkönot än man
könet, medan däremot i de lägre åldrarna t. o. m. en mindre ökning av blind
heten synes hava inträtt. Inom gruppen över 60 år har frekvensen befunnit sig 
i oavbrutet nedgående ända sedan 1860, då sagda frekvens utgjorde 17'9 på 
10 000 inbyggare, d. v. s. mera än dubbelt så myckel som nu senast år 1910. 

Närmare detaljer angående blindhetens förekomst inom olika åldergrupper 
återfinnas i tabell K. Frekvensen är numera större hos mankönet än hos kvinn
könot. Vad angår landsbygden i jämförelse med städerna, visa de senare, lik
som i fråga om dövstnmhet, i allmänhet en lägre frekvens. 

Om blindhetens utbredning inom olika län lämnas uppgifter i tab. H. De 
högsta siffrorna förekomma i Kronobergs, Kalmar och Gottlands län, vilka 
även vid föregående folkräkningstillfällen visat sig innesluta ett stort antal 
blinda, samt i Kopparbergs och Västerbottens län. 
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e) Fallandesjuka. Om de fallandesjuka liar man endast vid de tvenne senaste 
folkräkningarna sökt inhämta uppgifter; och utgör det uppgivna antalet med 
detta lyte behäftade, jämfört även med folkmängden: 

Talen återgiva sannolikt icke fullständigt förekomsten av lytet i landet, men 
torde i fråga om jämförbarhet med varandra vara användbara. Möjligen synes 
man därför av minskningen i antal kunna sluta sig till en mindre tillbakagång i 
förekomsten av fallandesjuka under senare år. 

De fatlandesjukas fördelning efter olika synpunkter framgår av tabellerna 
16 och 17 E) samt tab. H. 

Hela antalet fall av fallandesot enligt folkräkningsmaterialet år 1910 var, såsom 
ovan angivits, 1 535 och fördelar sig efter kön tämligen jämnt med 760 män 
öoh 775 kvinnor. För så vitt av de inkomna uppgifterna kan dömas, är antalet 
fallandesjuka mycket ringa i de tidigaste levnadsåren, ökas starkt fr. o. m. 
gruppen 10—15 år och börjar mellan 40 och 50 år åter avtaga. 

I betraktande av materialets ofullkomlighet har det ansetts olämpligt att ingå 
i ytterligare undersökningar rörande fallandesotens förekomst hos olika ålders-
ijrupper av befolkningen. Förhållandena länsvis framställas i tab. H. Högsta 
frekvenssiffrorna förekomma i Norrbottens ocli Kronobergs län, av vilka det 
sistnämnda även i avseende å andra lyten är, såsom förut visats, ganska ogynn
samt ställt. För låga siffror utmärka sig bl. a., liksom vid 1900 års folkräk
ning, Skånelänen samt Göteborgs och Bohus län. 

f) De lyttas yrken. De ur folkräkningsmaterialet erhållna yrkesuppgifterna 
för de lyMa hava här sammanförts i tab. 19. Såsom i tredje delen av förelig
gande folkräkningsberättelse (om befolkningens yrkesfördelning) utförligt fram
hållits, äro yrkesuppgifterna i vissa hänseenden ganska bristfälliga; och det 
är anledning att befara, att dessa brister kunna i högre grad än eljest framträda 
i fråga om de lytta. Särskilt gäller detta det ofta överklagade förhållandet, 
att personer stå i kyrkoböckerna upptagna med yrken, som de redan upphört att 
utöva. I följd av dessa brister synas yrkesuppgifterna för de lytta icke löna 
någon ingående bearbetning, men har det likväl ansetts kunna vara av ett visst 
intresse att framlägga talen sådana de äro, varvid yrkena ordnats efter det i 
folkräkningsberättelsens tredje del använda schemat. 

I talen ingå, såsom framgår av jämförelsen med för de särskilda lytena förut 
anförda siffror, icke samtliga lyfta personer utan endast sådana, som varit an
tecknade under någon bestämd yrkesbeteekning eller eljest enligt de vid den all
männa yrkesräkningen tillämpade principerna kunnat antagas under normala 
förhållanden verkligen utöva ett yrke. Gifta kvinnor äro därför här medräknade 
endast ifall yrkesbeteckning funnits särskilt angiven, och barn under 15 år 
hava med tagits bloft såvida de befunnit sig i en arbefsrluglig ålder och uppta
gits för sig själva i fftrsamlingsboksutdragef. Det fåtal minderåriga lytta. 
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med vilka det varit fallet, har förts till gTupp VI under beteckningen 
»utan yrke»; till väsentligaste delen utgöras emellertid de under denna 
grupp sammanförda av ogifta s. k. huvudpersoner (över 15 år) utan nå
gon som helst uppgift om yrke. Vuxna ogifta fatuiljcmodleniinar utan särskilt 
angivet yrke äro däremot, utom i fråga om barn till jordbrukare och fiskare. 
icke här medtagna såsom »yrkesutövare». 

Den mest framträdande-gruppen av här såsom »yrkesutövare» (i formell me
ning) upptagna lytta utgöres av personer utan närmare angivet yrke, f. d. yrkes
utövare, fattighjon, understödstagaro och dylika. Såsom av siffrorna för de 
särskilda lytena framgår, gör sig, allt efter lytets större eller mindre naturliga 
Underlighet för egentlig yrkesutövning, med hänsyn till ifrågavarande grupps 
storlek en gradation gällande, så att gruppen är proportionsvis störst inom de 
lyten, vilka, såsom är fallet med sinnessjukdom och blindhet, mest ned
sätta arbetsdugligheten, men däremot intager en relativt mindre betydande del 
av de lytta,' för vilka, såsom i fråga om de dövstumma, lytets beskaffenhet jäm
förelsevis mindre väsentligt är till hinder vid valet och utövningen av ett yrke. 
Av detaljsiffrorna under gruppen tilldraga sig framför allt uppmärksamheten, 
såväl genom sin storlek som därför att de säkerligen åtminstone någorlunda 
fullständigt återgiva det absoluta antalet, siffrorna för fattighjon och under
stödstagare; det sammanlagda antalet såsom sådana i folkräkningsmaterialet be
tecknade lytta visar sig utgöra av hela antalet fattighjon och andra understöds
tagare enligt den kommunala fattigvårdsstatistiken för år 1910 närmare 3 %, 
varibland övervägande delen kommer på idioterna och de sinnessjuka. — Bland 
de egentliga yrkesgrupperna är jordbruket med dess binäringar den, som räknar 
det största antalet lytta enligt folkräkningsuppgifterna. Hur pass stor del av 
skillnaden mellan denna och övriga yrkesgrupper, som bottnar i de verkliga för
hållandena, må lämnas därhän. — Inom industrigruppen äro siffrorna för de 
dövstumma och blinda av intresse genom den tydligt framträdande anhopningen 
av dessa båda slag av lytta inom vissa hantverk. Sålunda ingå bland de döv
stumma till stort antal skräddare, sömmerskor, skomakare och snickare och bland 
de blinda borstbindare och korgmakare, sannolikt beroendo därpå, att vid resp. 
dövstum- och blindskolor utbildning bibringas framför allt i dessa hantverk. 

G) Folkräkningens utförande. 

Källorna för 1910 års folkräkning bava i det hela varit likartade med dom 
för de närmast föregående folkräkningarna, i det att de utgjorts för hela riket 
utom Stockholm av utdrag ur församlingsböekerna samt för Stockholm av ut 
drag ur mantalsböckerna; dessa senare utdrag motsvarade de vid 1890 och 
1900 års folkräkningar för Stockholm använda s. k. rotelistorna. Härtill kom 
mo nu vid 1910 års folkräkning för alla, som jämlikt gällande mantalsskrivnings -
förordning voro skyldiga att avlämna skriftlig mantalsuppgift, jämväl särskilda 
skriftliga s. k. yrkesuppgifier, varom se närmare, i folkt-äknitigsboriitlolsen.s 
tredje del, sid. 4* och följande. 
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Föreskrifter rörande dessa yrkesuppgifter gâvos för hela riket utom Stock
holm och Göteborg genom nåd. förordning den 10 juni 1910, för Göteborg genom 
en motsvarande förordning deai 30 september 1910 och för Stockholm genom 
torordning den 18 november 1910. Beträffande utförandet i övrigt av 1910 år» 
folkräkning meddelades närmare föreskrifter genom nådigt brev den 30 septem
ber s. å. I överensstämmelse med Statistiska centralbyråns i underdånig skri
velse den 12 september 1910 gjorda hemställan föreskrives i sagda brev. 

»att folkräkningsuppgifterna skola för hela riket, utom Stockholms stad, jäm
likt nådiga kungörelsen den 4 november 18f)9 av vederbörande pastorer och för
samlingsföreståndare meddelas i form av utdrag nr varje församlings -försatn-
lingsbok; 

att för församling, där församlingsbokon föres icke efter bostad utan krono
logiskt eller alfabetiskt, skall utom utdraget ur församlingsboken även medde
las utdrag ur den till församlingsboken hörande fastighetslängden i de fall, där 
detta framdeles kan prövas nödigt; 

att omfånget av folkräkningsuppgifterna skall vara enahanda med det för 
1900 år9 folkräkning bestämda med de undantag, att avskrift av församliugs-
bokens kolumn 12 skall meddelas och att uppgifter om utträde ur svenska kyrkan 
icke behöva lämnas; 

att i utdraget ur församlingsboken skall moddelas utdrag ur boken över obe
fintliga, omfattande do under åren 1901—1910 till nämnda bok överförda och 
ej därifrån avförda personer; 

att Statistiska centralbyrån «kall äga dels att pröva, i vad mån utdrag ur 
d«n till församlingsboken hörande fastighetsilängden bör infordras, dels ock att 
vidtaga de åtgärder och meddela de närmare föreskrifter, som för folkräkningens 
ändamålsenliga förberedande och utförande kunna finnas erfoi-derliga; samt. 

att underdånigt förslag till bestämmelser rörande folkräkningen i Stockholm 
skall av Statistiska centralbyrån avgivas efter samråd med Överståthållaräm-
betet.» 

Genom övergångsstadgandena i den nya förordningen den 23 december 1910. 
angående kyrkoböckers fiirande blev föreskrivet, att personer, som under tiden 
I januari—1;') mars 1911 inflyttade till en församling med flyttningsbetyg ut
färdat under något föregående är, skulle i inflyttningtsboken upptagas under 
den 31 december 1910; sålunda skulle de medräknas vid folkräkningen, som 
ju avsåg förhållandet vid utgången av år 1910. Denna föreskrift åsyftade att 
undanröja ett missförhållande, som anmärkts vid tidigare, folkräkningar, näm
ligen att folkmängdssiffran uppgavs för lågt, på grund av att åtskilliga perso
ner, som före folkräkningsårets slut uttagit fl yUn ingabetyg från en församling 
till en annan, »gingo med betyget på fickan» och uruktläto att före. årsskiftet 
inskriva sig i inflyttningsförsamlingen; givetvis hade detta till påföljd, att do 
- - åtminstone i regeln — ieke blevo uppgivna till folkräkningen. Att full
ständigt råda bot för denna felaktighet var, med de bestämmelser som .1910 och 
1911 ännu gällde om kyrkobokföringen, ieke möjligt; men genom den .ovan an
förda bestämmelsen avhjälptes olägenheten antagligen till största delen. 

Såsom av ordalagen i Kungl. brevet den 30 september 1910 framgår, måste 
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särskilda anstalter träffas för folkräkningen i Stockholm. Avsaknaden av för
samlingsböcker i Stockholms territoriella församlingar gjorde detta till en nöd
vändighet, nu liksom vid tidigare folkräkningar; varjämte förordningen av den 
10 juni 1910 om yrkesaippgifter icke kunde utan vidare tillämpa» i Stockholm, 
bl. a. pä grund av det sätt, varpå mantalsskrivningen där är anordnad. Den 18 
november 1910 utfärdade Kungl. Maj:t förordning om avlämnande av uppgifter 
för folkräkningen i Stockholm; häri -stadgades bl. a. dels att de i förordningen 
angående mantalsskrivning i Stockholm om förmäl da uppgifter skulle vid man
talsskrivningen för år 1911 avlämnas i endast ett exemplar, dels att envar, som 
vore skyldig att avlämna skriftlig mantalsuppgift, skulle vara pliktig att, där 
sådan uppgift avlämnades till mantalsskrivningen för år 1911, tillika avgiva 
särskild folkräkningsuppgift enligt av Kungl. Maj:t fastställt formulär. Sam
ma dag bestämdos genom nådigt brev bl. a.: 

alt rotemännen i Stockholm skulle, var för sia rote, å blanketter, som av Sta
tistiska centralbyrån tillhandahölles, meddela dels utdrag ur mantalsboken och 
boken över kyrkobokförda rörande alla i nämnda böcker upptagna och där kvar
stående personer, som voro kyrkobokförda i församling i Stockholm, dels utdrag 
ur boken över obefintliga, omfattande de under åren 1901—1910 till nämnda 
bok överförda och ej därifrån avförda personer; 

att ifrågavarande uldrag skulle innehålla uppgifter om personernas namn, 
yrke, födelseår, födelseort, kön, civilstånd, kyrkobokioringsort, därest denna var 
en annan än den territoriella församling, som roten tillhörde, samt i förekom
mande fall lyten, främmande nationalitet och frånvaro; 

att utdragen skulle avse förhållandena vid utgången av år 1910, dock att den, 
som under tiden 1 januari—15 mars 1911 inflyttade med flyttningsbetyg ut
färdat under något föregående år, skulle räknas såsom vore han inflyttad under 
år 1910; 

att pastor i eller föreståndare för ieke territoriell församling skulle vara skyl
dig att till Statistiska centralbyrån insända utdrag ur församlingsboken i enlig
het med vad därom för riket i Övrigt var stadgat; 

att Slaiistiska centralbyrån skulle äga vidtaga de åtgärder och, efter samråd 
med Överståthallarämbetet, meddela de närmare föreskrifter, som för folkräk
ningens ändamålsenliga förberedande och utförande kunde finnas erforderliga. 

Överståthållarämbetets kungörelse om mantalsskrivningen och folkräkningen 
utfärdades den 15 december 1910, och i enlighet med det givna bemyndigandet 
avlät Statistiska centralbyrån den 9 januari 1911 ett cirkulär till rotemännen 
med närmare anvisningar rörande folkräkningen. Ur detta cirkulärs innehåll 
kan här anföras, att det lämnades i rotemäniiens skön att utskriva de äskade 
utdragen antingen direkt från manta.lsboken eller ock frfin de ovan berörda sär
skilda folkräkningsuppgifterna, (yrkesuppgifterna), sedan dessa, blivit vederbör
ligen kollationerade im>od mantalsboken; samt alt uppgifterna, om dop, konfirma
tion, nattvardsgång eller främmande trosbekännelse icke skulle ifyllas av rote
männen utan i Statistiska centralbyrån. 

Till samtliga kyrkoherdar och vederbörande församlingsföreståndare, utom i 
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Stockholm, avlät Statistiska centralbyrån, jämlikt det i nådiga brevet den 30 
september 1910 givna bemyndigandet, den 17 oktober s. å. ett cirkulär med när-
närmare föreskrifter angående den förestående allmänna folkräkningen vid årets 
utgång, och meddelades härvid att formuläret för de primäruppgifter, som av 
prästerskapet skulle insändas, hade av centralbyrån blivit bestämt att erhålla det 
utseende, som synes här nedan. Med cirkuläret följde ett formulär ifyllt med 
exempel att tjäna till ledning för tillämpningen av de givna bestämmelserna. 

Det sålunda fastställda formuläret ansluter sig på det närmaste till försåin-
lingsbokens utseende. För de kolumner i nämnda kyrkobok, vilkas innehåll 
»kulle upptagas i utdraget, är nummerföljden bibehållen; dessutom har tillagts, 
men utan nummer, en kolumn för angivande av hushåll eller matlag. En jäm
förelse mellan detta formulär och motsvarande vid 1900 års folkräkning använda 
visar endast följande olikheter: 

i överskriften angives väl namn â församling och län, men icke, såsom år 
1900, tillika ä kontrakt; denna sistnämnda uppgift ansågs överflödig, då kyrko-
boksutdragen icke längre insändas genom kontraktsprostarna utan direkt av 
kyrkoherdarna till Statistiska centralbyrån; 

i kol. 2 var tillagt nummer å yrkesmppgift; 
genom en liten omformnlering i rubriken till kol. 5 (födelseort) var tydligt 

angivet, att där skulle i förekommande fall angivas icke blott en viss stad utan, 
därest staden var delad på flora församlingar, namnet på fötlelseförsamlin
gen; 

såsom redan av Kung), brevet framgått., skulle avskrift av församlingsbokens 
kol. 12 (om konfirmation m. m.) meddelas, varemot uppgift (i kol, 14) om ut
träde ur svenska kyrkan icke nu behövde lämnas. 

Formulär (invant rid 11)10 tim folkräknintj (i lida riket utom Stockholm). 
(Storlek inom Hmerua 25 x 39 cm.) 
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För utdragen ur mautalsboken i Stockholm användes ett formulär (se nedan), 
vilket, som synes, i tillämpliga delar nära ansluter sig till formuläret för för-
samlingsboksutdragen. 

Till utdraget från varje församling och varje rote hörde, liksom år 1900, ett 
sammandrag av summorna, meddelat å ett särskilt blad. Genom denna anord
ning undvikas besvärliga siffcrtransporter och minskas risken av felsumme
ring. 

I olikhet mot förhållandet vid de närmast föregående folkräkningarna infordra
des denna gäng icke några längder från fängelser, hospital, blindinstitut o?h 
dylika anstalter över a dessa anstalter upptagna personer. För erhållande av 
en riktig folkmängdssiffra erfordras icke dylika längder, alklenstund i Sverige 
alla personer, som intagas å inrättningar av nämnda slag, fortfarande stå skriv
na i någon församling och följaktligen komma med vid folkräkningen. Den 
nytta, som dessa vid tidigare folkräkningar infordrade längder onekligen hava 
gjort genom att i någon om än ej särdeles avsevärd mån medföra en komplette
ring av uppgifterna om lyte och om frånvaro från kyrkoskrivningsorten, an
sågs, helst med tanke på församlingsböckernas numera förbättrade beskaffenhet, 
icke stå i rimligt förhållande till den ökade tid och kostnad, som en jämförelse 
av längderna och församlingsboksutdragen skulle ha krävt. 

Däremot blevo, såsom av det ovanberörda nådiga brevet av den 18 november 
1910 framgår, vid sistnämnda års folkräkning jämväl infordrade utdrag från 
de i c k e t e r r i t o r i e l l a f ö r s a m l i n g a r n a i Stockholm (dessa försam
lingar hava församlingsböcker såsom eljest i riket är brukligt). De båda i 
Stockholm befintliga församlingarna av främmande trosbekännare med egen 
kyrkobokföring, den romersk-katolska och den mosaiska, blcvo visserligen seder
mera på särskild begäran befriade från skyldigheten att insända församlings-
boksutdrag, men från Stockholms icke-territoriella församlingar av svenska kyr
kan (inräknat den tyska och den finska församlingen) inkommo dylika utdrag. 
Dessa församlingars medlemmar skulle visserligen, i den män de voro bosatta i 
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Stockholm, återfinnas i de av rotemännen insända utdragen ur mantalsboken, 
vadan några särskilda församlingsboksutdrag icke hade varit erforderliga för 
fastställande av huvudstadens folkmängd. Men då man kunde befara — vilket 
erfarenheten även bekräftade — att mantak-sboksutdragens anteckningar om 
kyrkobokföring (i annan än rotens temtorialförsamling) skulle visa sig ganska 
ofullständiga, bildade församlingsboksutdragen ett värdefullt komplement. 
Även i andra hänseenden än kyrkoskrivningen, exempelvis beträffande födelse
ort och främmande nationalitet, blevo mantalsboksutdragMi i stor utsträckning 
kompletterade med tillhjälp av utdragen frän de icke-territoriella församlingar
na.. Å andra sidan voro do senare utdragen i allmänhet icke i det skick, att folk
räkningens uppgifter om dessa församlingar kunnat uteslutande grunda sig pä 
deras utdrag. 

Frän de församlingar av främmande trosbekännare med egen kyrkobokföring, 
vilka äro belägna utom Stockholm, inkommo som vanligt församlingsboksutdrag. 
Kyrkobokföringsförordningen av den 23 december 1910 inskränkte visserligen 
dessa församlingars bokföring till de tre böckerna födelse-(och dop-)bok, vigsel
bok samt död- och begravningsbok och påbjöd, att alla främmande trosbekännare 
skulle bokföras i församlingsboken för vederbörande territorial församling; men 
vid den tidpunkt, folkräkningen avser, eller den 31 december 1910, ihade dessa 
bestämmelser ännu icke trätt i kraft, varför det var nödvändigt att infordra för
samlingsboksutdrag från de katolska och mosaiska församlingarna i riket utom 
Stockholm. 

Jämlikt cirkuläret den 17 okt. .1910 borde iörsamliugsboksutdragen med åt
följande yrkasuppgifter insändas till Statistiska centralbyrån så snart ske kunde 
efter den 15 mars 1911 och i varje fall så tidigt, att utdragen kunde inkomma till 
centralbyrån före mars månads utgång. Vid sistnämnda tidpunkt fattades emel
lertid ännu en stor del av utdragen, men inkommo de i .allmänhet under veckor
na närmast därefter. Utdragen ur mantalsboken skulle, jämlikt Kungl. brevet 
den 18 november 1910, insändas före utgången av april månad 1911 och in
kommo även till centralbyrån vid sagda tidpunkt eller kort därefter. 

Församlingsboksutdragen omfattade sammanlagt 31191 ark och utdragen 
ur mantalsboken och ur boken över kyrkobokförda 2 OK! ark, i båda fallen obe
räknat de å särskilda blanketter utförda sammandragen av summorna. 

Bearbetningen av folkräkningsmaterialet i Statistiska centralbyrån tog sin 
början i mars 1911. Då centralbyrån under den närmast följande månadon 
kunde begynna taga i bruk sin nya lokal i det forna riksdagshuset, behövde 
ämbetsverket icke denna gång. såsom tio år förut, förhyra särskild lokal för 
folkräkningen. Vid 191(5 års slut kunde bearbetningen anses islutförd. Avlö
ningen till folkräkningens personal uppgick i runt tal till 1.(52 150 kronor. 
Härtill kommer kostnaden dels för blanketter, riiknekort och dylikt, dels för 
tryckningen av de ulav folkräkningen föranledda publikationerna. Räk
nas, förutom folkräkningsberättelseus fyra häften, jämväl hit Dödlighets- och 
livslängd s tabell er samt Översikt nv befolkningsrörelscn för årtiondet 1901— 
1910, sä skulle tryckningskostnaden belöpa sig till omkring 32 000 kronor, oeli 
samtliga kostnader uppgå till omkring 191 000 kronor. Vid jämförelse med 
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kostnaderna för 1900 års folkräkning (varom se Befolkningsstatistik 1900:3) 
visa dessa siffror en betydande stegring i utgifterna för såväl tryckning som 
avlöning. Tryckningskostnadernas stigning är väl bekant redan från annat 
håll. Vad den ökade utgiften för avlöningar beträffar, har densamma berott 
på tre orsaker: l:o har själva folkräkningsmaterialet, i följd av folkmängdens 
tillväxt, blivit mera omfattande; 2:o) har bearbetningen, särskilt med avseende å 
yrkena, gjorts mera ingående än förut (se härom folkräkningsberättelsens del 
III, sid. 7*); 3:o har även avlöningen till personalen fått sättas ej oväsentligt 
högre än vid 1900 års folkräkning. .Tämföres återigen kostnaden med motsva
rande vid utländska folkräkningar, så skall fortfarande det svenska systemet, 
trots de extra kostnaderna denna gång för yrkesuppgifternas förbättrande, visa 
sig som det billigare. Statsverkets samtliga utgifter för folkräkningen motsva
ra nämligen inemot 4 öre pr individ, medan i främmande länder kostnaden bru
kar uppgå till det flerdubbla. 

H) Granskning av folkräkningens resultat. 

1) Föreskrifterna angående kyrkobokföring. 

Vid de svenska folkräkningarna angives, i motsats till förhållandet i flertalet 
andra länder, den rättsliga, ej den faktiska folkmängden; med den rättsliga folk
mängden förstus hos oss den kyrkoskrivna. Det blir då, för bedömande av det 
värde, som bör tillerkännas folkräkningarnas resultat, av betydelse att känna 
huvuddragen av den svenska kyrkobokföringen. En i\y förordning härom ut
färdades den 23 december 1910, men den trädde i kraft först med 1911 års ingång; 
vid den tidpunkt, folkräkningen avser, eller den 31 december 1910, gällde ännu 
kyrkobokföringsförordningen av den G augusti 1894, vars bestämmelser således 
varit normerande för folkräkningsmaterialets ( = församlingsboksutdragens) 
uppställning och innehåll. Beträffande nämnda bestämmelsers huvudsakliga 
innebörd torde få hänvisas till tredje avdelningen av Befolkningsstatistik 1900 
(sid. IV), där en utförlig redogörelse härför lämnats. Här må blott erinras om 
förordningens föreskrift angående a v f ö r a n d e t a v s. k. o b e f i n 11 i g a. 
»Från församlingsboken skola till boken över obefintliga överföras de personer, 
som icke från församlingen uttagit flyttningsbetyg och om vilkas vistelseort 
under tiden mellan tre på varandra följande mantalsskrivningar upplysning ej 
vunnits. Dessa personer skola därofter icke vidare upptagas i beräk
ningarna över rikets folkmängd.» — Donna bestämmelse är av utomordentlig 
betydelse för den svenska befolkningsregistreringen. Personer — särskilt ut
ländska författare — som icke känt till starlgandena om de obefintliga hava för
letts till den slutsatsen, att då befolkningens tillväxt (genom födelser och in
flyttningar) ju är lättare att kontrollera än avgången (genom dödsfall och ut
flyttningar), skulle Sveriges folkmängd vara för högt uppgiven. Huru härmed 
i verkligheten förhåller sig, vill centralbyrån här längre ned söka belysa. 

I Stockholms stads territoriella församlingar är, såsom redan flera gånger 
blivit berört, prästerskapet hittills befriat/från skyldigheten att föra församlings-

4*—] 7401(1. Folkräkningen. 1910. IV. 
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böcker; det följer härav, att prästerskapet iok© heller kan föra böcker över 
obefintliga. Detta arbete är däremot uppdraget åt rotemännen. Jämlikt 
nådiga förordningen den 28 maj 1897 angående mantalsskrivning i Stockholm 
har det varit roteman ålagt att föra dels en s. k. mantalsbok över alla i roten 
boende, i Stockholm mantalsskrivna personer, dels en bilaga till nämnda bok, 
benämnd boken över kyrkobokförda, och upptagande de i roten boende personer, 
vilka äro i Stockholm 'kyrkobokförda, men icke där mantalsskrivna, dels slut
ligen en annan bilaga, benämnd boken över obefintliga, och till vilken över
föras de i mantalsboken eller boken över kyrkobokförda uppförda personer, om 
vilkas vistelseort upplysning ej vunnits vid tre på varandra följande mantals
skrivningar eller under den mellanliggande tiden. Före varje års slut skall 
rotemännen till mantalsnänmden avgiva, för att av nämnden fördelas bland veder
börande pastorer och församlingsföreståndare, dels en för varje territoriell och 
icke-territoriell församling upprättad förteckning å alla de i församlingen kyrko
bokförda, som under det löpande året blivit till boken över obefintliga överförda 
och i boken kvarstodo vid tiden för förteckningens upprättande, dels, likaledes för 
varje församling, en uppgift å de i redan avlämnad förteckning för äldre år upp
tagna, vilka, efter det sistnämnda förteckning avlämnades, åter uppförts i man
talsboken eller i boken över kyrkobokförda eller befunnits hava avlidit, och bör 
tillika för varje person angivas det år, då han upptogs i förteckningen över obe
fintliga. 

2) Jämförelse mellan folkräkningen och mantalsskrivningarna samt mellan 
den vid folkräkningen funna och den beräknade folkmängden. 

Enligt folkräkningen uppgick Sveriges folkmängd den 31 december 1910 till 
5 522 403 personer, medan de ungefär samtidigt — i Stockholm och Göteborg i 
början av är 1911, å övriga orter under tiden mellan den 15 november och 
den 31 december 1910 — förrättade mantalsskrivningarna gåvo vid handen en 
folkmängd av 5 488 309 personer. Med avseende å sistnämnda siffra är att 
märka, att den icke innesluter befolkningen i Jämtlands läns lappförsamlingar, 
för vilkas egendomliga kommunaln ställning rndogöres i första avdelningen av 
folkräkningsberättelsen, sid. 119, anm. 4. Med tillägg av denna befolkning, 
som enligt folkräkningen uppgick till 853 personer, stiger den mantalsskrivna 
folkmängden till 5 489 162; skillnaden mot folkräkningens resultat blir då 
33 241 personer, eljest 34 091. 

Emellertid har det mött ganska stora svårigheter att erhålla en verkligen till
förlitlig uppgift å den mantalsskrivna folkmängden, varför de här återgivna 
siffrorna framläggas med en viss reservation. 

Jämför man de i tab. 20 återgivna siffrorna för den kyrkoskri vna och den 
mantalsskrivna folkmängden, skall man i regeln finna den kyrkoskrivna folk
mängden vara något, högre, och gäller detta såväl män som kvinnor och såväl 
städer som landsbygd. Bland de ganska fåtaliga undantagen från regeln är 
egentligen endast ett att lägga märke till, nämligen Stockholm. I sina årliga 
liefolkningsstntistiska berättelser för vanliga år (ej folkräkningsår) har Sta-
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tistiska centralbyrån ansett sig böra fr. o. m. år 1905 upptaga huvudstadens 
folkmängd i enlighet med mantalsskrivningens resultat i stället för kyrkoskriv
ningens. Förhållandet är nämligen, att numera förefinnes vad Stockholm beträf
far ingen på folkmängdssiffrorna avsevärt inverkande skillnad mellan kyrkobok
föringens och mantalsskrivningens föreskrifter om avförande av obefintliga, var
emot å andra sidan rotemännen otvivelaktigt äro i tillfälle att med större nog
grannhet än pastorsämbetena följa befolkningens växlingar. Uppgiften å den 
mantalsskrivna folkmängden i Stockholm bör .därför i regeln komma det rätta 
litet närmare än vad den kyrkoskrivna gör. Emellertid bliva, vid en samman
ställning som för hela landsorten upptager den kyrkoskrivna folkmängden, för 
Stockholm däremot den mantalsskrivna, ett litet antal personer dubbelräknade. 
Felet är dock så obetydligt, att det under vanliga år kan saklöst lämnas å sido. 
Men vid folkräkningsår, då rikets befolkning redovisats ej blott till antalet utan 
mied fördelning efter ålder, yrke, födelseort o. s. v., är det angeläget att undvika 
alla, även i sig själva obetydliga dubbelräkningar. Men de ansatser, som vid-
togos för att år 1910 få uppgiften om den kyrkoskrivna folkmängden korrekt, 
kan man nog antaga, att denna uppgift även för Stockholms vidkommande är 
bättre än uppgiften om den mantalsskrivna. 

För riket utom Stockholm bero differenserna mellan den kyrkoskrivna och 
den mantalsskrivna folkmängden förnämligast på två anledningar: l:o Den 
ovan påpekade bestämmelsen, att personer, som under tiden 1 januari—15 mars 
1911 inflyttade till en församling med flyttningsbetyg utfärdat under något 
föregående år, skulle i inflyttningsboken upptagas under den 31 december 1910 
och sålunda medtagas vid folkräkningen. Man kan beräkna1) den tillökning, 
som genom denna bestämmelse tillfördes den kyrkoskrivna folkmängden år 
1910, till omkring 13 000 personer. — 2:o På grund av de bestämmelser 
angående mantalsskrivning, som voro gällande ännu vid 1910 års utgång, blevo 
vid skrivningsförrättningarna utelämnade åtskilliga personer som utan att hava 
uttagit flyttningsbetyg antingen »bosatt sig å utländsk ort» eller ock endast 
»till annan ort sig begivit», därest vistelseorten var okänd och anledning icke 
fanns att antaga att hans bortovaro endast var tillfällig. TJr församlingsboken 
åter blevo dylika personer avförda såsom obefintliga först sedan under tiden 
mellan tre på varandra följande mantalsskrivningar upplysning om hans vistelse
ort icke vunnits.2) Då ett stort antal sådana personer utan tvivel funnos kvar i 
riket, har man rätt att betrakta den kyrkoskrivna folkmängdens antal såsom ett 
bättre uttryck för verkliga förhållandet än den mantalsskrivnas. 

I folkräkningsberättelsens andra del (sid. 2* o. följ.) är framlagd en jämförelse, 
med åtskillnad av olika eivilståndsgrnnper, mellan resultatet av folkmängdens 
förtändringar i följd av kända faktorer (födelser, giftermål, dödsfall, redovisad in-
och utvandring) under liden 1901—1910 och den vid folkräkningen sistnämnda 

') Genom att jämföra den uppgivna folkökningen med nativitetsöverskottet, den redovisade 
iiettoemigrntiotien eamt summorna av återupptagna oe;h avförda obefintliga. 

') Genom Kungl. förordn. den '27 okt. Hill och den ft dcc. 191F», hava sedermera mantalsskriv
nings- och kyrkobokföringsförordningamas föreHkrifter/rörande avförande av obefintliga bragts till 
full överensstämmelse med varandra. 
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år fastställda folkmängden.1) Sammanfattas siffrorna för vartdera könet, ut
faller jämförelsen sålunda: 

Den vid 3910 års folkräkning förefunna bristen, 18 671 personer, är större 
än motsvarande tal (12 378) år 1900, då för övrigt bristen uteslutande drabbade 
mankönet. Emellertid är ju även år 1910 bristen i kvinnkönets numerär syn
nerligen obetydlig. Såsom förklaring till folkbristen har man avskrivningen av 
obefintliga, uppgående enligt tab. 22 och 23 till 33 413 mankön och 9 998 kvinn-
kön eller sammanlagt 43 411 personer, varav helt säkert flertalet lämnat riket 
utan uttagande av något flyttningsbetyg. Detta antal är emellertid vida större än 
den förefunna folkbristen, vadan ytterligare någon eller några faktorer måste 
inverka på folkmängdssiffrorna. Härvid är i främsta rummet att ihågkomma 
den förut påpekade bestämmelsen, att personer, som under de första månaderna 
av år 1911 inflyttade till en församling med flyttningsbetyg utfärdat under 
något föregående år, skulle i inflyttningsboken upptagas under den 31 decem
ber 1910; härigenom tillfördes den kyrkoskrivna folkmängdssiffran en ökning 
av sannolikt omkring 13 000. Yidare är det tänkbart och t. o. m. troligt, att 
någon ofullständighet förefinnes i fråga om den oredovisade invandringen, även
som att dubbelräkning av de obefintliga här och var ägt rum; och slutligen har 
man att räkna med, att. åtskilliga under årtiondet 1901—1910 såsom obefintliga 
avförda personer, vilka sedermera begärt utflyttningsbetyg för flyttning ur lan
det, upptagits såsom emigranter och fråndragtts folkmängdssiffran utan att dess
förinnan hava inräknats bland de inflyttade.2) 

3) Frånvarande. 

Inräknade i den kyrkoskrivna folkmängden (men på grund av de förhållan
den, som ovan berörts, sannolikt endast delvis i den mantalsskrivna) äro de per
soner, som tillfälligt voro från skrivningsorten frånvarande. Deras antal, enligt 
anteckningar i de till 1910 års folkräkning inkomna församlingsboks- och man-
talsbokautdragen, skulle utgöra 25 074 (se tab. 21). Av lätt insedda orsaker 

') I nämnda berättelses tnl). A iir antalet under aren 11)01—11)10 avförda ooh ej sedan åter
upptagna obefintliga angivet till 33414 mankön, 10003 kvinnkön, summa 43417. Pä grund av 
nSgra under bearbetningens fortgång gjorda rättelser (dubbelskrivningar i utdragen-) upptages i 
föreliggande berättelse antalet endast till 3341;! mankön. 9 99S kvinnkön. summa 43411. 

a) I 1910 och lDlö ära kyrkobokföringsförordningar finnas bestämmelser Hgnado att förebygga 
ett dylikt förfaringssätt. 
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kunna emellertid dylika anteckningar aldrig väntas bliva fullständiga, var-
före det uppgivna antalet frånvarande sannolikt ligger betydligt under det 
verkliga. Detta förhållande inverkar dock icke på värdet av folkmängdssiff-
rorna, vilka i vårt land avse den rättsliga folkmängden. 

Vid de fem folkräkningar, då uppgifter om de frånvarande inhämtats, har det 
kända antalet sådana utgjort: 

Angående siffrorna för de äldre åren torde få hänvisas till motsvarande be
rättelser, särskilt till 1890 års Befolkningsstatistik, Tredje delen, sid. LUI. År 
1900 upptages ett vida mindre antal personer såsom frånvarande än år 1890; 
förändringen är säkert att tillskriva 1894 års kyrkobokförings Förordning och den 
allmänna revision av hithörande handlingar, som nödvändiggjordes genom före
skriften om de nya församlingsböckernas uppläggande. En mängd personer 
— särskilt sjömän och andra, vilkas vistelseort var okänd — blevo då, och med 
all rätt, överförda till de obefitliga. ökningen år 1910 i antalet kan tydas 
dels som ett tecken på befolkningens större rörlighet mot förr, dels möjligen ock 
som en yttring av prästerskapets större noggrannhet vid kyrkobokföringen. 

4) Obefintliga. 

Från de »frånvarande» böra noga skiljas de s. k. obefintliga, vilka ingenstädes 
äro inräknade i folkmängden, ehuru uppgifter om dem pläga meddelas som ett 
slags bihang till folkräkningsberättelserna. I tab. 22 äro de redovisade länsvis, i 
tab. 23 åter med fördelning efter kön, ålder och civilstånd. I båda fallen avse siff
rorna det antal personer, som under tiden mellan 1900 och 1910 års folkräkningar 
blivit överförda till boken över obefintliga och ej sedan därifrån avförts. Dette 
anta) utgjorde 43811; vid 1900 års folkräkning var motsvarande tal 44 271 
och vid 1890 års 45 241. Någon större skillnad i detta hänseende föreligger alltså 
icke mellan de senaste folkräkningarnas resultat; med avseende på 1890 års 
siffror är likväl att märka, att de för Stockholms stad endast upptogo de per
soner, som avförts vid 1891 års mantalsskrivning. 

I likhet med förhållandet vid de båda senast föregående folkräkningarna hava 
under rubriken »till sjöss» sammanförts alla obefintliga sjömän, om vilkas 
vistelseort ingen upplysning lämnats. 

Bland de obefintliga uppgåvos ej färre än 38 vara över 100 år gamla. An
tagligen voro de flesta av dessa för längesedan avlidna; några bland dem hava 
i 1900 års folkräkningsmaterial återfunnits såsom »å församlingen skrivna», och 

5* —174018. Folkräkningen. 1911). IV. 
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hava de helt säkert blivit kort efter sekelskiftet avförda till de obefintliga. 
Dessa anomalier påverka emellertid icke 1910 års folkmängdssiffror, då, såsom 
upprepade gånger betonats, de obefintliga aldrig äro inräknade i folkmängden. 

Stockholm don 10 januari 1918. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

E. AROHENIUS. 
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Tab. 1. Folkmängdens fördelning i hushåll, länsvis, den 31 december 1910. 2 



3 

1) Jfr berättelsens text. 



Tab. 2. Hushållens storlek, länsvis, den 31 december 1910. 4 



5 



6 

Tab. 3. Folkmängdens fördelning efter trosbekännelse, läns- och 

') Bland do konflrmorado under 15 iVr InsttV 30 gossar ooh 25 flickor, som ondast iiro konflrmationeborodda, samt 
mel'an Slookltolnu stud ooh Slockhol us kotisl<torlors o.urtVlo so lAilkr.lknius-'borii.U.olsons del I (sid. 240). 
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stiftsvis, den 31 dec. 1910. a) Tillhörande svenska kyrkan. 

95 gossar och 39 flickor, som ilro konfirmerade, men ej begått nattvarden. — 2) Om Bkillnnden 1 tolkmiingd 



8 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDENS FÖRDELNING EFTER TROSBEKÄNNELSE, LÄNS-

') Till BeparatUter äro hftr, förutom de sftsom sndnna betecknade, förda 10 leeaner, 9 tillhörande helKelsoförbundet, 6 
') Med do reformerta hava hilr sammanförts 5 personer tillhörande skottska kyrkan ooh 1 tillhörande skottska 
3) Rörande lotcoknlngcn grekiska katoliker to närmare 1 eriittelsens text. 
) SAsoin främmande trosbekännare vtan närmare bestämning och konfessionslösa äro här sammanförda 14 personer, 

•ionslös, 1 ateist, 4 tillhörande bramalttran, 1 buddal&ran och 1 niuhammedanismen. 



OCH STIFTSVIS, DEN 31 DEC. 1910 . B) FRÄMMANDE TROSBEKÄNNARE. 9 

tillhörande Christian science, 4 danska dissidenter, 1 kongrcgationalist, 1 gammolkatollk och 1 kväkare, 
frikyrkan. 

om vilka blott antecknats, at t de utträtt ur statskyrkan, 1 av frBmmande trosbekännelse, 1 frititakare, 1 konfes-
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Tab. 4. Folkmängdens fördelning efter tros-

') l snmmornn fi;r stiiderna injciV icko de Härddcs osäkra talen ior Stockholm rörande >döj>ta men ej 
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bekännelse, kön och ålder den 31 december 1910. 

konfirmerades och dem som begått imttvitrdeii. 



12 
Tab. 5. Födelseorter för rikets 



13 
hela befolkning den 31 december 1910. 



14 TAB. 5 (forts.). FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



HELA BEFOLKNING DEN 31 DEC. 1910. 15 



16 TAB. 5 (forts.). FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



HELA BEFOLKNIKG DEN 31 DEC. 1910 . 17 
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18 TAB. 5 (forts.). FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



HELA BEFOLKNING DEN 31 DEC. 1910 . 19 



2 0 TAU. 5 (forts.). FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



HELA BEFOLKNING DEN 31 DEC. 1910. 21 



22 TAB. 5 (forts.). FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



HELA BEFOLKNING DEN 31 DEC. 1910. 23 
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Tab. 6. Befolkningens flyttning i förhållande till 
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födelseorten; resultatet den 31 dec. 1910. 



26 

Tab. 7. Utrikes födelseorter för rikets 



27 

befolkning, länsvis, den 31 dec. 1910. 
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Tab. 8. Födelseorter för de till rikets befolkning 



29 
räknade utländska undersåtar, länsvis, den 31 dec. 1910. 
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Tab. 9. Utländska undersåtar i Sverige, för-
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delade efter födelseort och statsborgarskap. 



32 

Tab. 10. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade 



33 

efter statsborgarskap och boningsort. 
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Tab. 11. Lappar, finnar och zigenare bland Sveriges befolkning 
den 31 december 1910. 

a) Lappar och finnar, översikt. 

Anmärkningar. 



Tab. 11, b). Lappar och finnar i Norrbottens län den 31 dec. 1910. 
35 
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Tab. 11, c). Lappar och finnar i nedanstående åldrar. 

(Forts. från eid. 34). 

Frostviken 4 kv. . Oviken 7 ra. + 5 k r . , Myssjö 4 m. + 9 kv. , Hallen 1 kv. . Offerdal 1 m . + 1 kv. , S veg 2 m . + 
2 kv., Yt terhogdal 2 m. + 3 kv., Hede 1 kv. , Berg 1 m. + 1 kv. , Tannfts 1 kv. S u m m a 21 m. + 35 kv . 

1 Västernorrlands län: Torp 1 ra., Skönsmon 2 m. + 1 kv. , Aluö 1 m. + 3 kv. , T imra 3 m. + 2 kv., Inda l 2 
m., Sabra 3 m. -t- 2 kv. , Gudmundrå 1 m. + 3 kv. , Högsjö 2 m. + 3 kv., Nora 2 ra. + 1 kv. , Torsàker 4 m. + 
+ 8 k v . , Ytter lanniU 1 ra.+ 1 kv. . Dal 2 m . + 6 kv. . S ty rnäs 3 ra.+3 kv. , ö v e r l ä n n a s 1 k v „ E d 3 m . + 
2 kv. , Graninge 3 tn. + 2 kv., Resele 1 ra. + 1 kv. , Helgum 3 m. + 5 kv. , N ä t r a 4 m. + 1 kv. , AnundsJÖ 8 
tn. + 11 kv., Arnas 2 m. + 2 kv. , Grundsunda 1 ra. + 1 kv. , Härnösand 2 m. + 1 kv. , Sundsval l 1 kv . S:a 
64 m. + 61 kv. 

1 Qävlebaraa län: Hals ingtuna 1 m. , Högsta 1 m. , Ilsbo 1 ra., Arbrå 1 m. S:a 4 m . 
1 Kopparbergs län: Vika 1 m. + 1 kv . 
i Uppsala län: Hål lnas 1 k v. 
1 Stockholms län: Salom 1 kv. 
1 lilekinae län: Augerum 1 kv. 
6) Do övriga församlingarna ellor ettiderna med jinah befolkning äro: 
i Jämtlands län: Lookne 4 m . + 2 kv. , Undorsaker 1 ra., Östersund 2 m. S:a 7 m . + 2 k v . 
1 Västernorrlands län: Stödo 3 m. + 2 kv. , Torp 4 m., Borgsjö 1 m., Skön B m. + 10 kv. , Skönsmon 1 m. + 

2 kv. , Timra 1 kv., Tyndcrö 4 ra. + 2 kv., Gudmundrå 1 m., BJär t ra 2 kv. , Helgum 1 m. + 2 kv. , Härnösand 
2 kv. , Sundsvall 3 kv. S:a 20 m. + 20 kv. 

i Gävleborgs län: Gnarp 3 m., Gävle 1 m., Hudiksval l 1 kv. S:a 4 m. + 1 kv. 
1 Kopparbergs län: Garpenberg 2 ni. + 2 kv., Ludvika 1 m., Fa lun 1 kv . S:a 3 m. + 3 kv . 
1 Västmanland» län: Hnddunge 1 ra. 
i Örebro län: Almby 2 m . + 3 kv., Sköllersta 2 m. + B kv. S:a 4 m . + 8 k v . 
1 Värmlands län: Eda 1 ra. + 1 kv., Arvika 2 kv. S:a 1 m. + 3 kv. 
1 Åhsborgs län: Trol lhät tan 1 m. + 1 kv. , Vassända-Naglum 2 m. + 2 kv. , Norra Säni 1 kv . , Vänorsborg 

1 ni. + 1 kv., AmM 2 ra. S:a 6 m. + 5 kv. 
i (lätebnrns och Uohus län: Kitssberg 1 kv., Partillo 2 kv. , Malmön 5 m. + 4 kv. , Göteborg 12 m. + 5 kv . , 

Kungälv 1 m. + 3 Uv., Lysekil 3 in. S:a 21 in. + 15 kv. 
i Hallands län: Sliittrtkra 1 kv., Bredared 1 kv., Halmstad 1 ra., Varberg 1 kv. S:a 1 m . + 3 kv. 
i Malmöhus län: L imhamn 1 kv., Hälsingborg 1 m. + (i kv. , Ystad 1 m. S:a 2 ni. + 7 kv. 
1 Kristiiinstatls län: Kveröd 1 kv.. Kr is t ians tad 1 kv. S:a 2 kv . 
1 lilekinae län: Kurlskrona 1 m. + 2 kv. 
1 Ootllands län: lliitt.lo 1 Uv., Ilemsu 2 kv. S:a 3 kv . 
1 Kalmar län: Ljungby 2 in. 
t Östrruiilltindi län: Linköping 1 m., Norrköping 2 m. + 3 kv. S:a 3 m. + 3 kv. 
1 Nöilermanlaitils län: S t ig tomta 1 m., Kors 1 nu, Ton-sund 1 kv. S:a 2 in. + 1 kv. 
t Uppsala län: Vautra Ryd 1 kv.. Tciwta 1 kv. S:a 2 kv. 
1 Stockholms län: Hammarby 1 kv., Viito 3 m. + 1 kv., « p a n s a 2 kv., Bromma 1 m., Solna 1 ra. + 3 kv . 

Bramikyrkii 4 in. + 1 kv. . Nacki> 2 ni. 4-3 kv., Södertälje 4 i n . + 4 kv. S:a 15 m . + 15 kv . 
i Stockholms stad: S:a 150 m. + 187 kv. 
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Tab. 11, d). Lappar och finnar efter kön, ålder och civilstånd, i hela 
riket den 31 dec. l9l0. 

Tab. 11, e). Zigenare och tattare den 31 dec. 1910. 

1) Dessutom säkerligen åtskilliga, som c] Bro kyrkobokförcla. 
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Tab. 13. Idioter, fördelade efter kön och ålder, länsvis, den 31 dec. 1910. 
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Tab. 13. Sinnessjuka, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, 
den 31 dec. 1910. 
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Tab. 14. Dövstumma, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, 
den 31 dec. 1910. 
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Tab. 15. Blinda, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, 
den 31 dec. 1910. 
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Tab. 16. Fallandesjuka, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, länsvis, 
den 31 dec. 1910. 
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Tab. 17. Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket 
den 31 dec. 1910. 

(Personer behäftade med två eller tre av här redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet.) 

A) Idioter (alla ogifta). 



Tab. 17 (forts.). Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket, den 31 dec. 1910. 
(Personer behäftade med två eller flera av här redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet) 

B) Sinnessjuka 

44 



Tab. 17 (forts.). Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket, den 31 dec. 1910. 
(Personer behäftade med två eller flera av här redovisade lyten, äro upptagna under vartdera lytet.) 

C) Dövstumma. 
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Tab. 17 (forts.). Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket, den 31 dec. 1910. 
(Personel behäftade med två eller flera av här redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet.) 

D) Blinda. 
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Tab. 17 (forts.) Lytta, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket, den 31 dec. 1910. 
(Personer behäftade med två eller flera av här redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet.) 

E) Fallandesjuka 
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Tab. 18. Sinnessjukdom, dövstumhet, blindhet eller fallandesot förenade sinsemellan eller med annat lyte, 
i hela riket, den 31 december 1910. 
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1) Därav 11 män och 6 kvinnor angivna såsom krymplingar. 



Tab. 18. (forts.). Sinnessjukdom, dövstumhet, blindhet och fallandesot förenade sinsemellan eller med annat 
lyte, i hela riket, den 31 dec. 1910. 

4—
174010. F

olkräkningen. 
1911). 

IV
. 
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1) Därav 2 män och 1 kvinna angivna såsom krymplingar. 
2) Därav 1 man angiven såsom krympling. 
') Därav 2 män och i kvinna angivna såsom krymplingar. 
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Tab. 19. Lytta yrkesutövare år 1910. 
(Inräknat f. d. yrkesutövare och andra huvudpersoner.) 



TAB. 19 (forts.). LYTTA YRKESUTÖVARE ÅR 1910. 51 

4f—174016. Folkräkningen. 19I0. IV. 



52 TAB. 19 (forts.). LYTTA YRKESUTÖVARE ÅR 1910. 
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Tab. 20. Kyrkoskriven och mantalsskriven folkmängd länsvis och i de största stä
derna, år 1910. 



5 4 TAB. 20 (forts.). KYRKOSKRIVEN OCH MANTALSSKRIVEN FOLKMÄNGD, ÅR 1910 . 

1) Den kyrkoskrlvna folkmängden hänför alg till den 31 deoember 1910, enligt då, gällande administrativa indelning. 
Härvid äro dook tlU atadsbefolkningen rllknade invånarna — i allt 4 785 pers. — a visa» den 1 januari 1911 med Gävle 
och Hudiksvall införlivade områden, enar doaaa personer redan under år 1910 blivit utskrivna frän sina resp. sooknar och 
kyrkoskrivna i Gävle eller Hudiksvall (se härom närmare 1 Folkräkningsberättolsena del I). — -) Den mantalsskrivna 
folkmängden är angiven i enlighet med do mantalslängder, som upprättats i slutet av ar 1910, resp. början av år 1911. 
Invånarna a de 1 not 1 omförmälda omräden äro här räknade till landabygden. 
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Tab. 21. Frånvarande personer, länsvis, uppgivna vid folkräkningen 

den 31 dec. 1910. 
(Inräknade i folkmängden.) 
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Tab. 22. Obefintliga personer uppgivna vid folkräkningen den 31 dec. 
1910, länsvis. 

(Ej inräknade i folkmängden.) 
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Tab. 23. Obefintliga personer uppgivna vid folkräkningen den 31 
december 1910, fördelade efter kön, ålder och civilstånd. 



5 8 TAB. 28 (forts.). OBEFINTLIGA PERSONER UPPGIVNA VID FOLKRÄKNINGEN DEN 31 
DECEMBER 1910, FÖRDELADE EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND. 



TAB. 22 (forts.). OBEFINTLIGA PERSONER UPPGIVNA VID FOLKRÄKNINGEN DEN 31 59 
DECEMBER 1910 , FÖRDELADE EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND. 
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