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Résumé. 

Le rapport sur le recensement de la Suède en 1920 est divisé en plusieurs volumes. Le 
premier traitait principalement la superficie et la population par divisions administratives, ainsi 
que les renseignements sur les ménages. Le présent volume, le deuxième, contient les renseigne
ments sur les agglomérations de la population de nature de ville ou de densité considérable, les 
confessions, les races étrangères, les habitants nés à l'étranger on de nationalité étrangère et les 
infirmités. 

Qnant à la population agglomérée il y a 110 villes administratives avec 1744 813 habitants, 
dont 97 avec plus de 2000 habitants. Si l'on compte la population non seulement dans les villes 
administratives, mais encore dans les bourgs et les agglomérations dites »municipalsamhällen» et 
dans les autres places de densité considérable à la campagne avec plus de 2 000 habitants, y compris 
les faubourgs, on trouve un nombre de 160 villes avec paB moins de 2145 712 habitants, ou 
36'8 % de la population dn pays. 

Pour ce qui est de la confession, une forte majorité du peuple suédois appartient à l'église 
luthérienne. En 1920, on a recensé seulement 7 265 baptistes, 5 452 méthodistes, 6 469 Israelites, 

1) Personnes, abandonnant leur paroisse sans notification due, sont rayées dans les registres 
après deux ans; ces personnes sont nommées »obefintliga» (»introuvables»). 
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3425 catholiques romains, 281 grecs (catholiques ou orientaux), 192 anglicans, 130 réformés, 33 
mormons, 301 autres et sans confession. Ces chiffres ne regardent que ceux qui judiciairement 
n'appartiennent pas à l'église luthérienne. Le total des personnes appartenent aux sociétés de 
foi étrangères selon leur propre statistique est par exemple pour »la Société de mission suédoise» 
de 110 608, pour les baptistes de 61120 et pour méthodistes de 17 079 personnes. 

Concernant la question de la nationalité politique (sujétion), le recensement fait distinction des 
nationalités ethnographiques ou races qui outre la race suédoise habitent la Suède. Sous ce 
rapport, on a compté 30 247 finnois, 7 162 lapons, 6 469 israëlites, 773 bohémiens. Les tableaux 
8, 9 et 6 indiquent la distribution géographique de ces races. Ce n'est que dans une seule 
commune que les lapons constituent la majorité; même dans l'ancienne province de Laponie, en 
entier, ils ne forment que 5-9 % de la population totale; dans le département de Jämtland, leur 
nombre ne monte pas à plus que 067 p. c. de la population. C'est donc tout-à-fait une erreur 
de désigner, comme cela a lieu sonvent sur des atlas étrangers, tout l'intérieur de la Suède septen
trionale, jusqu'au 62me degré de latitude, comme étant occupé par les lapons. — Les finnois se 
trouvent pour la plus grande partie dans les régions du nord et de l'est du département de Norr
botten. — Les israëlites sont concentré sur les villes, où 91'7 % demeurent. Le nombre total des 
habitants nés à l'étranger était 57 832. Bien qu'ayant augmenté à l'époque de chaque recen
sement, la proportion de ceux nés à l'étranger est toujours assez faible. Quant à ce fait, il ne 
faut pas onblier que 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 hôtels, 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 
1920, que 22 811. De ce nombre, 13 767 étaient nés à l'étranger (12 225 dans leur patrie, 1542 
dans quelque autre pays) et 9 044 — principalement femmes mariées et enfants — étaient néB en 
Suède. 

A l'égard des infirmités, le recensement en tient compte de cinq espèces, à savoir; idiots, alié
nés, sourds-muets, aveugles, épileptiques. Voici les nombres relatifs par 10 000 habitants: idiots 
18'2, aliénés 26p8, sourds-muets 8-4, aveugles 5'2, épileptiques 2-5. Les données sur les idiots et 
sur les aliénés étaient probablement incomplètes aux recensements antérieurs. Évidemment, à cet 
égard, les données de 1920 sont meilleures; à cette 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 de 1920 indiquent une légère diminution. 

Les tableaux 34—37 forment une espèce d'appendice au bulletin du recensement. Les tableaux 
34 et 35 indiquent la population municipale (»mantalsskriven folkmängd»), qui sert de base à 
l'assiette de certains impôts; généralement, la population municipale est un peu moins nombreuse 
que la population de droit. Le tableau 36 spécifie le nombre des personnes qui pour le moment 
n'étaient pas à la place d'inscription dans les registres paroissiaux. Les tableaux 37 a) et 37 b) 
donnent la répartition, celui-là par département, celui-ci par âge, 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 méthode suédoise de compter la population 
suivant les registres courants exige une prescription vis-à-vis les personnes qui disparaissent sans 
notification légale de leur migration. Aussi, en 1865, on a prescrit de rayer des registres parois
siaux ceux qu'on n'a pas pu trouver à l'occasion du dressement des rôles d'impôt. Cette prescrip
tion a été trop efficace, et une nouvelle loi de 1894 a dû en modérer les effets. Les p e r s o n n e s en 
q u e s t i o n ne son t p o i n t c o m p r i s e s d a n s les chiffres de l a p o p u l a t i o n (de d ro i t ) ; toute
fois, il est vraisemblable que plusieurs d'elles vivent encore au-dedans des limites du royaume. 





TILL KONUNGEN. 

Redogörelsen för 1920 års allmänna folkräkning är, såsom statistiska 
centralbyrån redan en gång förut haft tillfälle framhålla, fördelad i flera 
häften eller avdelningar. Den första delen lämnar uppgifter om areal ocb 
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folkmängd för rikets administrativa, judiciella, kommunala och ecklesiastika 
förvaltningsområden samt redogör för befolkningens fördelning efter kön och 
civilstånd inom varje härad och tingslag ävensom för folkmängdens fördel
ning efter hushåll. Andra delen, vilken härmed i underdånighet framlägges, 
innehåller en delaljerad redogörelse angående befolkningens fördelning efter 
trosbekännelse, främmande stam, nationalitet, utländsk födelseort, lyten m. m. 
och motsvarar sålunda i huvudsak del IV av folkräkningen år 1910. Den 
innehåller emellertid dessutom en undersökning av folkmängdens storlek 
inom de svenska befolkningsagglomerationeraa, d. v. s. icke blott i samtliga 
administrativa städer, köpingar och municipalsamhällen inklusive förorter, 
utan även i andra stadslika orter med sammanträngd befolkning och yttre 
stadslik eller tättbebyggd karaktär. Berättelsen inrymmer vidare en under
sökning av förskjutningen sedan föregående folkräkningstillfälle av vårt 
folks geografiska fördelning inom landet. Slutligen lämnas en jämförelse 
mellan den kyrkobokförda och den mantalsskrivna folkmängden samt med
delas uppgifter om antalet s. k. obefintliga och om antalet personer, som 
vid folkräkningen tillfälligt voro från skrivningsorten frånvarande. 

I två eller flera följande delar kommer att lämnas en utförlig redovisning 
beträffande dels befolkningens fördelning efter ålder och efter inrikes födelse
ort, dels de bestående äktenskapens fördelning efter varaktighet och makar
nas kombinerade ålder, dels slutligen yrkesfördelningen i riket ävensom 
inkomsten under år 1920 och förmögenheten vid folkräkningstidpunkten inom 
varje särskilt yrke. Sistnämnda uppgifter om inkomsten och förmögenheten 
komma dessutom att klassificeras i vissa storleksgrupper. 

A) Folkmängden i de svenska befolkningsagglomerat ionerna 
(städer, köpingar och municipalsamhällen samt övriga stadslika eller tättbebyggda orter). 

Såsom närmare framgår av folkräkningsredogörelsens första del funnos i 
Sverige vid 1921 års början inalles 110 städer med en administrativ folkmängd 
av 1 744 813, motsvarande 29'6 % av rikets hela befolkning. Antalet köpingar 
utgjorde vid samma tidpunkt 41 med en folkmängd av 71522. Ovannämnda 
publikation upptager vidare municipalsamhällen till ett antal av 183, vilkas 
sammanlagda folkmängd uppgick ti l l 228 667; antalet är dock, såsom där 
närmare utvecklas, beroende på vilka orter man anser rätteligen böra räknas 
såsom municipalsamhällen. 

Vid en sammanräkning av befolkningen i Sveriges köpingar och muni
cipalsamhällen böra 1650 invånare, utgörande folkmängden i köpingarna 
Gamleby och Ahus, fråndragas, såsom eljest dubbelräknade, enär desamma 
ingå såsom delar i liknämnda municipalsamhällen. Det återstår alltså en 
folkmängdssumma av 298 539, fördelad på 222 orter på landsbygden, vilka 
lagstiftningen utmärkt med i någon mån stadsliknande karaktär.1) 

Denna karaktär framträder nu visserligen, vad ' lagstiftningen beträffar, 

') Räknas hit de tvä hela kommunerna Piakebäckskil och Grundsund, för vilka stadsstadgarna 
tillämpas, tillkomma 1 771 invånare. 
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ofantligt mera utpräglad i vissa av orterna än i andra — man jämföre t. ex. 
å ena sidan en köping, som bildar egen kommun och för vilken samtliga 
stadsstadgarna jämte lagen om stadsplan m. m. gälla, och å den andra ett 
mudicipalsamhälle, för vilket endast en av stadgarna förklarats gällande. 
Men även om man uteslutande fäster sig vid folknumerären, blir olikheten 
mellan de särskilda orterna avsevärd, såsom tab. B, kol. 4—7, närmare visar. 

Störst äro Lidingö köping med 9 440 invånare, Grårda m:e (7 225), Kiruna 
m:e (7 054), Sundbybergs köp. (6 920), Mölndals m:e (6 545), Lundens m:e 
(6 046) och Höganäs m:e (6 007). Motsatta ytterligheten representera Ting-
stads m:e med endast 52 inv. samt Pataholms köp. (88) och Kristianopels 
köp. (107). 

Även den geografiska fördelningen av köpingarne och municipalsamhällena 
på skilda trakter av Sverige är mycket ojämn, såsom närmare framgår dels 
av tab. C i första delen av folkräkningsredogörelsen, dels av tab. A i före
liggande del. Inom samtliga län förekomma numera köpingar eller muni-
cipalsamhällen. Talrikast, eller till ett antal av 46 med 53115 invånare, 
äro de representerade i Göteborgs och Bohus län, där de i allmänhet kunna 
hänföras till två rätt olika typer: å ena sidan förstads- och industrisam
hällen i Göteborgs grannskap, å den andra fisklägen i skärgården. I de 
senare är befolkningen vanligen ej särdeles talrik, men däremot så samman
trängd, att tillämpningen av någon av stadsstadgarna — oftast hälsovårds
stadgan — blivit av behovet påkallad. Även Stockholms, Kristianstads och 
Malmöhus län innesluta många köpingar och municipalsamhällen, eller i 
ordning 22, 21 och 20 med resp. 51910, 19 386 och 32 346 invånare. Nästan 
halva antalet dylika samhällen i riket och över hälften av deras folkmängd 
komma alltså på nämnda fyra län. 

Hela antalet orter, som av den administrativa lagstiftningen utmärkts 
såsom städer eller av stadskaraktär, utgjorde enligt ovanstående vid folk
räkningstidpunkten 332 med en sammanlagd administrativ folkmängd av 
2 043 352, utgörande 34'6 % av rikets hela befolkning. Till jämförelse med
delas här nedan motsvarande tal även vid de två närmast föregående folk
räkningarna. 

Man finner, att folkmängden i samhällen av denna karaktär ökats avsevärt 
under de senaste två decennierna, eller till att omfatta successive 24-8, 30-1 
och 34-6 % av rikets befolkning. Ifrågavarande ökning har uppstått icke 
endast till följd av de ursprungliga samhällenas tillväxt, utan, såsom synes, 
även därigenom att en mängd nya orter inträtt i dessa samhällens led. En 
beräkning visar sålunda, att nämnda befolkning under tioårsperioden 1911— 
1920 tillförts vid pass 130 000 inv., dels genom införlivning av förorter, dels 
därigenom att 48 nya orter ryckt upp i värdigheten av municipalsamhälle, 
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köping eller t. o. m. stad. Emellertid skall man icke av denna orsak föran
ledas tro, att de tättbebyggda orterna utan laglig avgränsning härigenom så 
reducerats, a t t en undersökning av desamma skulle hava mindre intresse nu 
än förr. Förhållandet är snarare det motsatta; i stegrat tempo tillväxa de 
förutvarande orterna eller uppstå nya förstäder, villasamhällen, egnahems
områden, stationssamhällen m. in. Detta framgår tydligt av förevarande 
undersökning, utförd i sambatid med folkräkningen, vars ledare personligen 
genomgått församlingsboksutdragen för hela riket och identifierat utdragens 
orter, gårdar och så vi t t möjligt även lägenheter på de ekonomiska eller 
topografiska kartorna. Nästan alla orter i riket med en sammanträngd be
folkning på över 250 inv. torde på detta sätt hava funnits. Ifrågavarande 
orter utgöra så a t t säga en övergångsform mellan land och stad, belägna 
som de äro å landsbygden, men genom byggnadssätt, befolkningstäthet och 
näringsliv delvis erinrande om städerna; av denna grund böra de också in
räknas i den geografiska ti l l skillnad från den administrativa stadsbygden. 

Med stadsbygd i mera internationell statistisk och geografisk mening har 
man nämligen att förstå varje befolkningsagglomeration av avsevärdare stor
lek, som med någorlunda sammanhängande bostadszoner och ordnad bebyg
gelse utbreder sig över ett relativt hopträngt område och vars invånare till 
övervägande del idka annan näring än å k e r b r u k . 1 ) Stadsbygdens befolkning 
är i regel t i l l långt övervägande del industriell och handelsidkande. 

Enligt ovannämnda definition omfattar stadsbygden icke blott samtliga 
städer ur administrativ synpunkt, köpingar och municipalsamhällen, utan 
även andra stadslika orter med sammanträngd befolkning och yttre stadslik 
eller tättbebyggd karaktär. Till denna senare kategori kunna hänföras en 
mångfald stationssamhällen och handelsplatser, bruks- och industrisamhällen, 
grnvorter, fisklägen, villastäder och förorter. Däremot innefattas här ej i 
stadsbygden befolkningsagglomerationer av byarnas karaktär, vilkas invånare 
äro nästan uteslutande åkerbruksidkande. I flera fall kunna visserligen hus 
ligga intill hus efter bygatorna såsom Norrlands, Dalarnes, Smålands, Ölands 
och Skånes stora byar giva många exempel på; den yt t re bilden kan också 
undantagsvis bliva stadsliknande, även om gårdarna hava ett mera löst sam
manhang än städernas huskvarter. Invånarantalet kan vidare någon gång 
tävla med våra småstäders, men de, som bo i den stora byn, äro nästan alla 
jordbrukare och driva ej de sedvanliga stadsnäringarna. 

Å andra sidan finnas områden, relativt tät t befolkade och av övervägande 
industriell prägel, där befolkningen dock är för vitt spridd och bostäderna 
ligga för långt åtskilda för a t t orten för närvarande skall giva ett yttre 
tättbebyggt intryck, ehuru invånarna driva stadsnäringar. Från denna syn
punkt kan det sättas ifråga beträffande exempelvis Persbergs och Ammebergs 
gruvsamhällen, huruvida de rätteligen hava sin plats här. De kunna endast 
delvis sägas hava stadslik karaktär, enär bebyggelsen är väl spridd eller 
består av flera från varandra skilda aggloméra tioner, som var för sig knap-

') Jfr Helge Nelson: Geografiska studier över de svenska städernas och stadslika orternas läge. 
Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 14. 
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past äro av den storlek, att de böra räknas såsom ett tättbebyggt samhälle. 
En liknande bebyggelsetyp representerar exempelvis insidan av den mitt 
emot Sundsvall liggande Alnön. Här är på ett avstånd av 13-5 km. och på en 
areal av vid pass 8 kv.km. samlad en rad sågverk och byar med en sam
manlagd folkmängd av ungefär 4 500, vilken folkmängd dock under den se
naste tioårsperioden varit stadd i oavbrutet sjunkande. Ehuru den genom
snittliga folkmängdstätheten sålunda uppgår till 500 à 600 inv. pr kv.km., 
kan man knappast betrakta bygden som en enhetlig agglomeration, utan 
snarare som en serie smärre dylika. Åtskilliga av våra sågverk, järnbruk 
och övriga fabriksorter skulle av den i exemplen framhållna orsaken möj
ligen ej kunna räknas såsom stadslika eller tättbebyggda orter, ehuru så 

Tab. A. Folkmängden länsvis i städerna och de stadslika eller tättbebyggda 
orterna å landsbygden, den 1 jan. 1921. 

l) TillfMje avrundningen i tab. 2 blir summan av ko). 2, 3, 4 och 5 ej follt densamma som. 
kol. 6. 
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här blivit gjort i en del fall, särskilt då orten är större eller stadd i ut
veckling. 

Resultaten av den utförda undersökningen äro framlagda i tabellerna 1—3, 
av vilka den förra innehåller dels i huvudtabellen en nominativ förteckning 
över landsbygdens tättbebyggda orter, av icke administrativ natur, med en 
undre gräns för folkmängden på 500 inv. och med angivande av ortens ka
raktär och läge, dels i bilagan en mera summarisk förteckning över de tätt
bebyggda, mindre orterna, i allmänhet i storleksintervallet 250—500 invånare. 
Rena jordbruksbyar äro dock i överensstämmelse med ovannämnda defini
tion icke medtagna, och för övriga, från näringsgeografisk synpunkt sett 
mera blandade byar, är invånarantalet angivet med frånräknande av jord
bruksbefolkning. — Det ligger i sakens natur, att vid en statistisk under
sökning rörande stadslika eller tättbebyggda orter den beräknade folkmängds
siffran i en del fall blir till viss grad approximativ. Största svårigheten 
vid en dylik undersökning, att exakt kanna avgränsa samhällena i periferien, 
skulle undanrödjas genom att i samband med folkräkningen anordna en allmän 
bostadsräkning, såsom också äger rum i ett flertal andra länder, men av 
kostnadshänsyn här aldrig ifrågasatts. Huru detaljerade kartor som än an
vändas, blir det nämligen ej sällan vanskligt att bestämma, om enstaka 
lägenheter eller grupper av dylika ligga tillräckligt nära huvudorten för att 
böra sammanräknas med denna. Visserligen har ledaren personligen besökt 
ett flertal av orterna i fråga eller sökt inhämta upplysningar av personer 
med lokalkännedom, men det oaktat uppstå naturligen ibland tveksamma 
fall, varvid i brist på bättre grund de i lägenheterna boende personernas 
yrken eller näringsfång fått vara avgörande. Man kan ej undgå, att grän
sen för samhället under sådant förhållande ibland blir i viss mån något 
godtycklig, och för att antyda detta hava invånarantalen i tabellen avrundats 
till jämna 50- eller 100-tal.1) 

Antalet i tab. 1 upptagna stadslika eller tättbebyggda orter utan laglig 
avgränsning utgör icke färre än 805. Flera av orterna böra dock rätteligen 
sammanslås antingen med varandra eller med närbelägna städer, köpingar eller 
municipalsamhällen, varom mera i det följande. En fördelning av orterna i 
fråga på storleksgrupper utfaller i enlighet med vad tab. B, kol. 8—9 närmare 

l) Även tidigare hava för vårt land beräkningar utförts av folkmängden inom stadslika orter â 
landabygden, ehuru ej så fallständiga och omfattande som na. I samband med 1900 och 1910 års 
folkräkningar har dåvarande ledaren, numera byråchefen Aroseniua, i tvenne i årgångarna 1903 
och 1911 av Statistisk tidskrift tryckta undersökningar, t i l l vilka härmed hänvisas för 
närmare detaljer, gjort beräkningar av folkmängden inom flertalet dylika orter med över 1 000 
invånare. Åtskilliga geografer hava under seuare tid upprättat folkläthetskartor enligt prick
metod, pä vilka kartor det är möjligt att inom vissa gränser avläsa folkmängden inom ett om
råde. Särskilt m& framhållas fil. lic. Sven Norlindhs karta över Norrland, avseende år 1910 
samt docenten Sten de Geers över Sverige år 1916. Den senare kartan är den fullständigare, 
då den avser hela landet, men lider dock av den tekniska olägenheten, att skalan, särskilt 
beträffande de tätare befolkade södra och mellersta delarna av landet, måste anses väl liten 
i förhållande till den valda storleken för punkten. En överskådlig atlas, angivande de tätt
bebyggda orterna, med skillnad mellan vissa storleksgrupper, har utarbetats av docenten Anrick 
för Svenska turistföreningen (Stockholm 1923 och 1924). Slutligen må i detta sammanhang fram
hållas professor NelsonB avhandling: Geografiska studier över de svenska städernas och stadslika 
orternas läge (Lund 1918), samt professor Heckschers avhandling: Järnvägarnas betydelse för 
Sveriges ekonomiska utveckling (Sthlm 1907). 
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visar. Sålunda hava 32 tättbebyggda orter å landsbygden mera än 2 000 
inv. vardera och tillsammans 112 450 inv. Vidare kan framhållas, at t ytter
ligare 103 orter hava över 1000 inv. vardera och sammanlagt 137 300 inv., 
samt att storleksgruppen 500—1 000 har icke mindre än 270 representanter 
med tillsammans 178 050 inv. Av de i tab. 1 nämnda orterna upptaga fem 
stycken en landskommun eller församling i dess helhet, nämligen Karlsborg, 
Fiskebäckskil, Grundsund, Nya Varvet och Skutskär. Åtskilliga orter inne-

Tab. B. Städerna samt köpingar, municipalsamhällen och övriga stadslika 
eller tättbebyggda orter å landsbygden, fördelade i storleksgrupper efter folk

mängden, den 1 jan. 1921. 

1) Köpingarne Gamleby och Åhus äro ej upptagna här, dä de inga såsom delar av lik-
nämnda m:en. 

a) Kommunerna Grundsund och Fiskebäckskil ing& i denna kolumn och hava s&lunda ej räk
nats såsom m:en. 

2—242296. 
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sluta i sig den alldeles övervägande delen av resp. kommuns folkmängd; så 
bl. a. Gustavsberg, Söderfors, Motala verkstad, Viken, Billesholm, Smyge
läge, Stenstorp, Tillberga och Sandviken. 

Det stora flertalet av de i tab. 1 uppräknade orterna, eller ungefär två 
tredjedelar, äro rubricerade såsom bruk, industri- och fabriksorter; alla de 
övriga kategorierna — förorter, villastäder, egnahemsområden, stationssam
hällen, handelsplatser, byar, hamn- och lastageplatser, fisklägen och anstalter 
— upptaga sålunda blott en tredjedel. Förklaringen till detta förhållande 
är a t t söka däri, at t flertalet av våra stora bruk och fabriker icke blivit 
municipalsamhällen, enär något behov icke förelegat att där införa de sär
skilda förordningarna angående hälsovård, ordning etc , då brukens ägare 
självmant på ett tillfredsställande sätt uppfyllt föreskrifterna härom i kom
munallagen. Såsom exempel på större industriorter i avsaknad av den 
självstyrelse, som kommer köpingar och municipalsamhällen till del, kunna 
nämnas följande: Sandviken (10 800), Skutskär (6 050), Grängesberg (5 450), 
Finspång (3900), Fagersta (3 850), Hagfors (3 300), Munkfors (3 150), Skoghall 
(3 050), Skromberga (2 850) och Billesholm (2 700). 

Ibland möter svårighet att bebyggelsegeografiskt avskilja en stad eller 
stadslik ort från kringliggande landsbygd, då övergången från stad till land 
är mera obestämd. Städerna, åtminstone de större, sträcka sig nämligen 
mycket ofta med sina förstäder eller sin förortsbebyggelse utom den admi
nistrativa gränsen in i närgränsande socken eller socknar. Å andra sidan 
innesluta, åtskilliga av våra administrativa städer, särskilt efter en del in
korporeringar i nyare tid, en ej oväsentlig landsbygd och jordbruksbefolk
ning. De officiella folkmängdsuppgifterna giva med andra ord ej alltid en 
riktig bild av de olika samhällenas folkmängd, då dels deras områden i flera, 
fall bestämts så snävt, att en avsevärd del av befolkningen är bosatt utan
för ortens råmärken, dels vid nyare inkorporeringar ofta medtagits åtskillig 
ren landsbygd. 

Med förort har man ju att förstå en ort, vars befolkning till avsevärdare 
antal har sin dagliga sysselsättning i ett närbeläget större samhälle eller 
till väsentlig del är beroende av näringslivet i detta. Bestämmandet av för
orterna och förortsbebyggelsen till våra städer, köpingar och municipalsam
hällen har til lgått på så sätt, at t församlingsboksutdragen även i detta syfte 
jämförts med tillgängligt kartmaterial. Resultatet är framlagt i tab. 2, som 
meddelar uppgift om folkmängden såväl i huvudorten som i de namngivna 
orter, vilka i varje särskilt fall räknats såsom förorter. För närmare 
detaljer hänvisas den intresserade läsaren ti l l nämnda tabell. Här må blott 
framhållas, at t ett flertal av våra städer, köpingar och municipalsamhällen 
genom inräknande av förortsbefolkningen får sitt invånarantal högst väsent
ligt ökat. Såsom exempel kunna särskilt anföras städerna Stockholm, Göte
borg, Malmö, Örebro, Sundsvall, Motala, Växjö och Ronneby, köpingarna 
Borlänge (Domnarvet), Bollnäs (Björkhamre), Morastrand, Ljungby och Bå-
stad samt municipalsamhällena Karlskoga (Bofors), Malmberget, Kramfors,. 
Kumla, Jannelund (Degerfors), Gällivare kyrkostad, Djupviken (Holmsund),. 
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Lilla Edet, Nyland, Vännäs och Tingstad. I en del av dessa fall visar det 
sig till och med, att stadsstadgarna tillämpas endast för en liten bråkdel av 
agglomerationen. Mest typiska exemplen härpå torde vara Domnarvet, vars 
stationsområde blivit köping under namn av Borlänge och omfattar endast 
1 711 inv. av agglomerationens 11 900, Bofors med 8 200 inv., Ararav i 385 bo 
i den del, som bildar Karlskoga municipalsamhälle, samt Kramfors träindustri
ort med 4 600 inv., av vilka blott 1090 utgöra folkmängden i municipal-
samhället, beläget närmast omkring agglomerationens järnvägsstation. 

Det möter naturligen någon gång svårighet att avgöra, om en ort rätte
ligen bör rubriceras såsom förort eller ej. Därest personlig kännedom eller 
inhämtade upplysningar ej varit tillfyllest vid dylikt avgörande, har befolk
ningens yrkesfördelning måst fälla utslaget. Ofta är ett förstadsområde så 
obetydligt eller till omfånget svårbestämt och bebyggelsen så spridd, a t t 
man ej kan tala om någon särskild förort. En hel del hus gränsa dock 
omedelbart till orten i fråga och deras invånare hava i densamma sin dagliga 
sysselsättning, varför även dylik bebyggelse sammanräknats med huvudorten. 

När förorter, som ju icke leva ett självständigt näringsliv, och förorts
bebyggelse inräknas i huvudorten, blir, såsom tab. B, kol. 10—11 närmare 
utvisa, antalet tättbebyggda orter i riket med över 250 inv. reducerat från 
cirka 1 130 till ej fullt 1000. Invånarantalet ökas däremot till vid pass 
2 670 000, motsvarande 45 % av hela rikets folkmängd, vilket alltså utgör 
befolkningen i Sveriges geografiska stadsbygd i detta ords vidsträcktaste 
betydelse. Fa t tas begreppet däremot i snävare bemärkelse, så att alla tätt
bebyggda orter med under 1 000 inv. fråndragas, återstår en folkmängd på i 
runt tal 2 340 000, fördelad på 306 orter. 

För at t den tättbebyggda orten skall kunna karakteriseras såsom stadsort 
(stad eller stadslik ort), brukar emellertid fordras ännu större folkmängd; 
gränsen för storleken är dock svår att draga och blir i viss mån konven
tionell. Efter internationell måttstock pläga endast tättbebyggda orter med 
över 2 000 inv. räknas såsom städer, de som falla under denna gräns som 
landsbygd. Vid 1920 års slut funnos, enligt vad tab. B: a visar, 8 köpingar, 
28 municipalsamhällen och 32 andra orter, vilka räknade var och en minst 
2 000 inv., och som sålunda efter internationellt språkbruk borde hava benämnts 
städer. A andra sidan hade, om normen i fråga blivit följd, 13 bland de 
officiella städerna förlorat denna rang. Hela antalet dylika orter skulle alltså 
uppgå till 165, med en sammanlagd officiell folkmängd av cirka 1 977 000. 

Men vid en undersökning sådan som denna angående stadsorternas storlek 
bör tydligen med varje ort, vare sig den officiellt är stad eller icke, samman
räknas eventuella förorter. I så fall försvinna av ovannämnda 165 orter ej 
färre än 26 såsom självständiga agglomeratiouer, nämligen staden Djursholm, 
köpingarna Sundbyberg, Saltsjöbaden och Lidingö, municipalsamhällena Haga
lund, Nya Huvudsta, Råsunda, Bromsten, Lomma, Arlöv, Nyhem, Krokslätt, 
Gårda, Lunden, Mölndal, Hagen, Björkhamre, Skönsberg och Skönsmon samt 
de stadslika orterna Motala verkstad, Krokslätt (Fäsaberg), Bofors, Bre-
gården, Domnarvet, Kramfors utanför m:et och Malmberget utanför m:et. 
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Å andra sidan rycka följande 21 samhällen upp i ledet av stadsorter på över 
2 000 invånare: staden Torshälla, köpingarna Ljungby, Hörby, Hallsberg, 
Kungsör, Kopparberg, Borlänge (Domnarvet), Morastrand, Bollnäs, Ljusdal 
och Storvik samt municipalsamhällena Alvesta, Ahus, Åstorp, Lilla Edet, 
Kurnia, Jannelund (Degerfors), Vansbro, Djupviken (Holmsund), Kramfors 
och Gällivare. 

I fall alla självständiga agglomerationer om minst 2 000 inv. betraktas 
som städer och förorter, där sådana finnas, eller förortsbebyggelse samman
föras med huvudorten, erhåller man alltså enligt ovanstående ett antal av 
160, vilkas sammanlagda folkmängd i runt tal uppgår till 2 145 000. En 
gruppering av dessa stadsorter efter storleken ter sig, jämförd med den offi
ciella grupperingen vid folkräkningstidpunkten, sålunda. 

Ovanstående sammanställning visar tydligt, att man genom detta beräk-
ningssätt erhåller en avsevärt högre siffra — ungefär 400 000 inv. mera — 
för den svenska stadsbefolkningen än med den officiella indelningen. 

A andra sidan må erkännas, att flere städer och köpingar omfatta, förutom 
det stadslikt bebyggda området, även rätt vidsträckta mera lantliga delar. 
Detta visar sig särskilt vara fallet med städer, som genom inkorporeringar 
utvidgat sina gränser, såsom Stockholm, Gröteborg, Hälsingborg, Eskilstuna, 
Jönköping och Köping, men förekommer även annorstädes t. ex. i Sala, 
Lidingö och Nynäshamn. En beräkning har ådagalagt, att jordbruksbefolk
ningen i våra officiella städer vid folkräkningstidpunkten uppgick i runt tal 
till 50 000, varmed alltså ovanstående folkmängdssiffra bör minskas, om man 
vill erhålla den av stadsmannanäringar i stadsorterna levande befolkningen. 
Dylika reduktioner hava dock kanske ej så stor betydelse, då man ju kan 
taga för givet, att städernas områden icke annat än i sällsynta undantags
fall komma att minskas. Däremot torde det endast vara en tidsfråga, när de 
inkorporerade lantliga delarna bliva mera stadslikt bebyggda, må vara genom 
villasamhällen och egnahemskolonier, där folktätheten ofta är ganska ringa, 
men vilka det oaktat bestämt måste inräknas i den geografiska stadsbygden. 
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De 160 stadsorterna i riket hava i tab. 3 ordnats efter storlek. Tabellen 
visar exempelvis, att bland icke officiella städer främsta platserna intagas 
av Domnarvet-Borlänge 11 900, Sandviken 10 800, Kiruna 8 400, Karlskoga-
Bofors 8 200, Malmberget 7 850, Höganäs 7 200, Skutskär 6 050, Grängesberg 
5 450 och Bollnäs 5 350 inv. 

Beträffande stadsorternas sammanlagda folktal ävensom storleken av samt
liga befolkningsagglomerationer med över 250 invånare torde de svenska 
förhållandena bäst belysas, om de jämföras med följande tal för en del främ
mande länder, gäll ande för år 1920 eller närmast därintill. Anmärkas bör 
dock, att vid en dylik jämförelse siffran för de svenska befolkningskoncentra
tionerna snarast blir högt räknad. Redan ordet »agglomererad» är nämligen, 
såsom förut framhållits, åtskilligt subjektivt, och sannolikt har man på kon
tinenten större fordringar i detta avseende än hos oss. 

Huru städerna — i fall med stad avses varje självständig agglomeration 
om minst 2 000 inv., men inga andra — fördela sig på de olika länen, fram
går av tab. A, kol. 8—9. I ett län, Gotlands, skulle stadsbefolkningen bliva 
alldeles oförändrad, i samtliga övriga komme den att ökas, därav i några 
ganska avsevärt, t. ex. i Stockholms stad och län med sammanräknat 68 000 
samt i Göteborgs och Bohus län med 43 000. Vidare kan framhållas, att 
»städerna» i Gävleborgs län genom detta beräkningssätt ökas från 3 med 
56 589 inv. till 12 med 96 000 inv. och i Kopparbergs län från 5 med 27 575 
inv. till 11 med 62 000 inv. Karakteristisk framstår skillnaden mellan å ena 
sidan Jämtlands och Västerbottens län med deras ringa stadsbefolkning, och 
ä den andra Norrbottens län, där gruvsamhällena avsevärt ökat stadsorter
nas folkmängd. 

Åtminstone förr har det varit ganska vanligt, att relativtabeller för olika 
företeelser uträknades länsvis, med skillnad mellan landsbygd och städer, i 
syfte att söka påvisa eventuella motsatser i landsbygdens och städernas för
hållande till företeelsen i fråga. Mot bakgrunden av det ovan sagda fram
står emellertid såsom tämligen tydligt, att dylika tabeller numera hava ett 
åtskilligt begränsat värde. Alltjämt tilltagande andelar av den administra
tiva landsbygdens befolkning börja nämligen i många län att bo i bebyggelse-
agglomerationer av stadslik karaktär. Till följd härav komma eventuella 
motsatser mellan land och stad ej alltid till synes i frekvenstalen utan ut
jämnas i stället lätt, i den händelse beräkningen äger rum på vanligt sätt. 

I tab. A, kol. 6—7 meddelas länsvis invånarantalet för samtliga befolk
ningsagglomerationer med över 250 invånare. Lägsta stadsbygdsbefolkningen, 
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eller mellan 21 och 25 %, uppvisa Gotlands, Västerbottens, Jämtlands, Krono
bergs och Skaraborgs län; högsta däremot Stockholms stad och län, Göte
borgs och Bohus län samt Malmöhus län. — Jämför man slutligen rikets 
historiska huvuddelar i detta avseende, visar det sig, att Norrland endast 
har 34-:> % av befolkningen bosatt i agglomerationer med över 250 invånare, 
för Götaland är talet nägot större, 43-5, och för Svealand har siffran stigit 
ända till 538, men så är också huvudstaden belägen i denna landsända. 
För riket i dess helhet var siffran 45-2, vilket tal i och för sig ingalunda 
förefaller högt, om man erinrar sig, a t t den av industri, handel och allmän 
tjänst år 1910 levande befolkningen utgjorde 51-6 % och vid innevarande 
allmänna folkräkning torde uppgå ti l l minst 55 %. 

Av det föregående har tydligt följt, at t när man utgår från den veder
tagna internationella måttstocken på stad, erhålles en avsevärt högre siffra 
för den svenska stadsbefolkningen än med den officiella indelningen. 
Denna starka stegring, ungefär 400 000, beror dels därpå att ett flertal av 
våra officiella städer genom inräknande av förortsbefolkning får sitt invånar
antal väsentligt ökat, dels på tillkomsten av icke mindre än 63 nya stads
orter. Tydligen är uppkomsten och tillväxten av de många stadslika orterna 
en för vår tid lika säregen företeelse, som de talrika stadsanläggningarna 
voro för lo'00-talet. De höga tomtprisen och andra ekonomiska förhållanden 
jaga den industriella stordriften i betydande utsträckning bort från stor
städerna och ut på landsbygden eller till småstäderna. Härigenom uppstår en 
decentralisation, som utan allt tvivel kommer a t t medföra betydande föränd
ring i de förhållanden, vilka stå i samband med storstädernas tillväxt. Upp
komsten av de talrika förorterna är en decentralisation av något annan art, 
som delvis betingas av utvecklingen av kommunikationsmedlen. Dessa hava 
under det nittonde århundradet i huvudsak verkat mera intermittent, d. v. s. 
koncentrerat sin inverkan på ett mindre antal punkter och därigenom be
fordrat de större städernas tillväxt, men under det nya seklet synas de börja 
verka i motsatt riktning. De hava med andra ord blivit mera böjliga och 
smidiga samt gynna därigenom mera än förut uppkomsten av förorter och 
andra småsamhällen. Med tillhjälp av järnvägar och spårvägar, bilomni-
bussar och andra motorfordon kan man numera för en billig penning för
flytta sig från sitt dagliga arbete i storstaden till bostaden i en förort eller 
ett villasamhälle, och i samma mån som tågens och bilomnibussarnas hastighet 
och antal växa, kommer rayonen för förortsbildningen säkerligen at t utvidgas. 
— Den moderna industriens elektrifiering är vidare en faktor, som under de 
två sista decennierna synbarligen varit av åtskillig samhällsbildande betydelse. 
Invid de nyanlagda stora kraftstationerna bo ofta blott ett par hundra per
soner; i stället hava en mängd järnvägsstationer, hamnplatser, mindre städer 
och andra orter med fördelaktigare handelsgeografiskt läge kunnat skörda 
vinsten av lätt tillgång på billig kraft. Dit hava alltså kunnat koncentreras 
en massa småindustrier, som i den mån de förut funnits, ofta lågo spridda 
vid smärre vattenfall ute i bygderna, och man torde häri hava en viktigare 
anledning till de stadslika orternas snabba tillväxt efter sekelskiftet. 
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B) Befolkningsförskjutningen inom riket under årtiondet 1911—1920. 

När man vill undersöka, i vilken mån befolkningsutvecklingen av ett lands 
olika administrativa områden, och därigenom i stort sett även deras relativa 
vikt och betydelse inbördes, har varierat med tiden, uträknar man vanligen 
ökningen eller minskningen av folkmängden inom områdena i fråga i procent 
av resp. befolknings absoluta storlek. Dylika i och för sig intressanta rela
tiva tal giva dock föga överblick av befolkningsförskjutningen inom landet 
i dess helhet, särskilt i det fall a t t delområdena äro talrika. Man plägar 
därför vid folkräkningarna i ett flertal länder även bestämma rikets s. k. 
befolkniDgstyngdpunkt, och har då i förändringen av denna punkts läge från 
"tid till annan ett samlat abstrakt mått på resultatet av befolkningens om
flyttning och dess större eller mindre tillväxt inom olika landsändar. 

Den strängt mekaniska definitionen på tyngdpunkt är naturligen något 
modifierad i den bemärkelse, vari befolkningstyngdpunkten brukar fattas. 
Landets y ta antages sålunda vara helt plan och individerna alla av lika 
vikt, varför varje persons inflytande på planets jämvikt är direkt proportio
nellt mot hans avstånd. Eller, om man omskriver det ovan sagda, kan be
folkningstyngdpunkten sägas vara den punkt i landet, till vilken rikets hela 
befolkning vid en allmän förflyttning till ett gemensamt samlingsställe skulle 
nå med ett minimum av sammanlagt arbete. 

För att bestämma denna punkt har använts den vanliga formeln för tyngd
punktsberäkningar: 

Sedan en lämplig parallellcirkel och meridian valts till koordinataxlar och 
landet uppdelats i mindre områden, vilkas tyngdpunkter lättare bestämmas, 
har man således att uppmäta avstånden ( a 1 ; a2b2; a3b3;...) ^ n delom
rådenas tyngdpunkter till respektive axlar under iakttagande av vederbör
liga tecken i de olika kvadranterna. Om N är landets och nx, n2, n3 . . . 
delområdenas invånarantal, erhållas X och ¥ eller den sökta tyngdpunktens 
avstånd till axlarna genom en enkel räkneoperation. 

I syfte dels a t t inskränka felet i bestämningen till ett minimum, dels a t t 
kunna angiva även länens tyngdpunkter hava vid denna folkräkning, liksom 
vid motsvarande 1) år 1910, använts små delområden, kommuner och socknar. 
Tyngdpunkten i befolkningshänseende för ett dylikt mindre område kan 
nämligen alltid fastställas noggrannare än för ett större, exempelvis häradet. 
Härtill kommer att, då delområdena bliva många, tillfälliga avvikelser i 
den antagna sockentyngdpunktens läge från den verkliga inverka föga på 
«lutresultatet av räkningen, isynnerhet som undersökningen utförts efter en-

') Se härom närmare Statistisk tidskrift 1913, h. 3: Bestämning av tyngdpunkten för befolk
ningen i Sverige folkräkningsåret 1910. 
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hetligt tillämpad plan, och man därför har anledning förmoda, at t eventuella 
avvikelser uppträda lika ofta positiva som negativa. 

Till tyngdpunkt för varje delområde har i allmänhet valts kyrkans läge,, 
men om en större järnvägsstation, en industriort eller dylikt uppvuxit i en 
utkant av socknen, eller om kyrkan i förhållande till bebyggelsen uppenbar
ligen ligger periferiskt, har punktens läge korrigerats med ledning av kartan. 
Resultatet av räkningen är sammanställt i tab. 4. Man finner däri bl. a„ 
att gamla kultur- och förvaltningscentra för länen ofta äro centralpunkter 
inom desamma även i befolkningshänseende, vilket förhållande säkerligen 
ingalunda är ett verk av slumpen. De mest typiska exemplen härpå utgöra 
städerna Linköping, Växjö, Lund, Skara, Örebro och Östersund. 

Hela rikets tyngdpunkt i befolkningshänseende visar sig vara 59°4' nordlig 
latitud och 15"16' ostlig longitud. Punkten i fråga är belägen i Hallsbergs 
socken av Örebro län, ungefär 8 km öster om Hallsbergs järnvägsstation. 
Under det sista årtiondet, från 1910 till 1920, har den förflyttat sig 2-l km 
ät öster och 4 8 km åt norr, vilket alltså kan sägas utgöra ett grafiskt mått 
på befolkningsförskjutningen mellan rikets olika provinser.1) 

Förflyttningen av punkten under tidernas lopp blir naturligen större i den 
mån ett land har periferiskt belägna kolonisationsområden, och mindre i stater 
med gammal bebyggelse, där befolkningen så att säga uppnått ett mera 
konstant jämviktsläge. Punktens ej oväsentliga förflyttning mot norr i Sverige 
visar tydligt, at t Norrland är en dylik, bebyggelsegeografiskt sett, yngre 
landsända, som för närvarande utvecklas hastigare än södra delarna av riket; 
förflyttningen av tyngdpunkten i nordlig led skulle för övrigt hava varit 
betydligt större, därest ej folkökningen i Skåne verkat starkt i motsatt rikt
ning. Den mindre förskjutningen i punktens läge mot öster visar, a t t ost
kusten under decenniet i fråga t i l l tagit något i betydelse på bekostnad av 
västkusten, vilket mest torde vara att tillskriva folkökningen i huvudstaden 
med närmaste omgivningar. 

Det är ej utan intresse att till jämförelse med tyngdpunkten för befolk
ningen angiva läget av tyngdpunkten för landets areal, d. v. s. den punkt, 
på vilken Sveriges y ta skulle balansera, därest ytan vore fullt plan och 
homogen. Denna punkt är, efter vad en bestämning har visat, belägen i 
västra delen av landskapet Medelpad, i trakten av Ange. Avståndet i nord-

') Befolkningstyngdpunkten bör noga skiljas frän en aunan pankt, som stundom förväxlas med 
denna, nämligen befolkningens numeriska medelpunkt, eller skärningspunkten mellan den parallell
cirkel och den meridian, som dela landets befolkning i en nordlig och en sydlig samt en ostlig 
och en västlig numeriskt lika stor del. Medan tyngdpunkten förskjutes vid en relativt liten om
flyttning av befolkningen, kanna betydande förändringar i en befolknings geografiska fördelning 
äga rum utan att inverka pä medelpunktens läge; förutsättningen är endast, att omflyttningen 
sker inom samma kvadrant, och sålunda ej överskrider den latitud och longitud, vars skärning 
definierar punkten. En undersökning har visat, att nämnda linjer år 1920 voro 5o 51' nordlig la
titud och 15°13' ostlig longitud (Örebro meridian); deras skärning eller punkten i fråga är belägen 
i Lerbäcks socken av Örobro län. Sedan år 1910 bar den förflyttat sig 2 km åt öster och icke 
mindre än 12 km åt norr. Såsom synes är avståndet mellan tyngdpunkten och medelpunkten i 
ost-västlig riktning helt obetydligt, däremot ligger tyngdpunkten 24 km nordligare än medelpunk
ten, naturligen beroende därpå att befolkningen i övre Norrland till följd av det längre avståndet 
ingår med större vikt än den i »Bdra Sverige. 
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sydlig riktning mellan tyngdpunkten för landets befolkning och för landets 
areal uppgår alltså till ungefär 36 nymil, vilket höga tal tydligt åskådlig
gör, huru olika vårt lands skilda delar lämpa sig för bebyggelsen. 

C) Trosbekännelse. 
Svenska statskyrkan. I församlings bokens kol. 14 skall jämlikt kyrkobok

föringsförordningen antecknas, om en person anmält sitt utträde ur svenska 
kyrkan; såsom främmande trosbekännare angives vidare endast den, som lag-
ligen tillhör främmande trossamfund, och skall för honom antecknas den tros
bekännelse han omfattar. En konfessionsstatistik grundad på församlings
böckerna meddelar sålunda uppgift om antalet personer, som rättsligen till
höra eller ej tillhöra svenska kyrkan, och huru dessa senare fördela sig på olika 
samfund. Avser man däremot, att vinna kunskap om antalet personer, som i sina 
religiösa tänkesätt och åsikter mer eller mindre öppet bekänna sig till de olika 
samfunden, måste andra metoder och källor användas; de här uträknade siffrorna 
för främmande trosbekännare äro naturligen i så fall a t t anse såsom minima. 
Återstoden av befolkningen, d. v. s. den såsom anhängare till svenska kyrkan 
räknade delen, redovisas på grund härav till större antal, än som motsvarar 
verkligheten. Tillsammans 5 880 941 personer eller mera än 99 procent av 
rikets hela folkmängd tillhöra enligt församlingsböckerna den svenska kyr
kan, men i denna summa ingå då bl. a. svenska missionsförbundets samtliga 
medlemmar, och dessutom antagligen åtskilliga tiotusental personer med bap-
tistiska eller metodistiska åsikter. 

Här förevarande statistik avser, såsom nämnt, att till numerären angiva 
den nominellt (lagligen) till svenska kyrkan hörande befolkningen, och om 
man sålunda ej kan exakt angiva antalet av dess verkliga bekännare, med
ger folkräkningsmaterialet dock att för hela riket, frånsett Stockholms stad, 
erhålla en tillförlitlig statistik rörande den söndring inom statskyrkan, som 
tar sig uttryck i medlemmarnas olika förhållande till kyrkans nådemedel, 
dopet och nattvarden. Enligt reglerna till gällande kyrkobokföringsförord
ning skall nämligen för person, som icke är döpt, i församlingsbokens kol. 1 
efter hans namn utskrivas orden icke döpt, samt dessa ord understrykas. Det 
möter därför ingen svårighet att med ledning av församlingsboksutdragen 
uträkna antalet odöpta inom svenska kyrkan, såväl barn under 15 år som 
äldre. För den, som inom svenska kyrkan begått nattvarden, införes vidare 
i kol. 12 beteckningen « och för den, som är konfirmerad inom svenska kyrkan, 
men ej begått nattvarden, beteckningen Te. 

Såsom på annat ställe omförmäles, grundar sig folkräkningen vad Stock
holms stad beträffar på utdrag ur mantalsboken, och då nämnda bok icke 
innehåller upplysning om konfirmation o. dyl., måste, därest uppgifter i fråga 
skulle kunna erhållas, dessa anskaffas icke av rotemännen utan av 
statistiska centralbyrån med ledning av t. ex. huvudstadens kyrkoarkiv. 
En dylik komplettering skulle hava varit ett särdeles tidsödande arbete, 
som ej kunde ifrågasättas, varför uppgifter i berörda hänseende för Stock
holms vidkommande saknas vid folkräkningen. 
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Bearbetningsresultatet för riket i övrigt har framlagts i tabellerna 5 och 
7, av vilka den förra meddelar uppgift länsvis och stiftsvis rörande dels 
antalet odöpta inom svenska kyrkan, dels antalet vuxna döpta, som ej be
gått nattvarden inom densamma, den senare åter innehåller fördelning av 
nämnda båda kategorier efter ålder. Om man frånser Stockholms stad, ut
gjorde hela antalet odöpta inom svenska kyrkan vid innevarande folkräkning 
77 623, eller T42 ?» av rikets folkmängd, medan motsvarande siffra år 1910 
endast uppgick till 47 765 eller 092 %. Ökningen har sålunda varit avse
värd; om den beror på ateistiska eller baptistiska åsikter må här lämnas 
osagt. 

Den avgjort största frekvensen av odöpta (tab. O) förekommer i Strängnäs 
{3"83 %), Västerås och Härnösands stift, vilka tillsammans innesluta mera än 
halva antalet; den lägsta åter i Göteborgs (0-27 %) och Lunds stift samt över
huvudtaget i södra delarna av riket. 

Antalet döpta personer, som ej begått nattvarden vid fyllda 15 år, utgör 
184 570 eller 2-45 % av rikets folkmängd, mot 78 268 eller 1-51 % år 1910, en 
i och för sig betydande stegring. Den högsta frekvensen uppvisa Västerås 
{4-40 %), Luleå och Strängnäs stift, den lägsta även i detta avseende stiften 
i Götaland. Bland dem, som ej begått nattvarden, voro 8180 eller 6 pro
cent dock konfirmerade. Många av dem, som försumma nattvarden inom 
kyrkan, äro antagligen att räkna såsom anhängare till svenska missions
förbundet. 

Tab. C. Frekvensen inom svenska kyrkan av odöpta samt äldre döpta, vilka 
ej begått nattvarden. 

1) Talen för Stockholms stad inga ej. 
2) Kalmar stift medräknat år 1910. 
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Efter kön räknat fördela sig de odöpta och de vuxna döpta, som ej be
g å t t nattvarden, med någon övervikt för männen. Beträffande de vuxna 
döpta, som ej begått nattvarden, omfattar åldern 15—20 år icke färre än 
-55 574 eller 41-3 % av hela antalet. Talrikheten av denna grupp orsakas na-
turligen delvis därav, a t t bland dess yngsta åldersklasser finnas åtskilliga, 
som ännu ej hunnit konfirmeras, ehuru de bliva det ett eller annat år se
nare. Är 1910 sammanräknades åldersgruppen i fråga med närmast högre, 
varför antalet ej då kan exakt angivas, men torde knappast hava överstigit 
25000. Enär en så betydande försening av konfirmationsåldern, som skill
naden mellan dessa tal kan tänkas innebära, näppeligen torde hava ägt rum 
under det senaste årtiondet, skulle alltså just hos ungdomsåldrarna en till
tagande likgiltighet för nådemedlen börjat göra sig gällande. Först i fråga 
om åldrarna över 20 år kunna emellertid fullt bestämda slutsatser dragas 
ur den relativa talrikheten av de icke konfirmerade; dock kan detta icke 
äga rum, förrän åldersfördelningen i hela riket föreligger färdig. 

Om en person utan nödfall döpts av lekman, antecknas i ko). 1 av försam
lingsboken icke av svenska kyrkan döpt, vilka ord likaledes understrykas. 
Ifrågavarande antal uppgives år 1920 till 9 757, varav det stora flertalet 
«lier 6 446 äro yngre än 15 år.1) Någon jämförelse med motsvarande upp
gifter för år 1910 kan ej göras, enär praxis för anteckning om lekmannadop 
-då varit annan och tydligen olika på skilda håll. 

Främmande trossamfund. Främmande trosbekännare skola numera, från och 
med år 1911, alltid bokföras i resp. territorialförsamling av svenska kyrkan. 
Vid folkräkningen år 1910 funnos ännu personer bokförda i 13 församlingar 
med egen kyrkobokföring, nämligen fyra romersk-katolska och nio mosaiska, 
varom se närmare 1910 års folkräkning, fjärde delen, sid. 7. At t kyrko
böckernas eller vad Stockholm beträffar mantalsböckernas anteckningar om 
främmande konfession, avseende a t t meddela uppgift om antalet personer, 
som rättsligen tillhöra samfunden i fråga äro ganska ofullständiga, därest man 
u r dem vill sluta sig ti l l numerären av de främmande religionernas verk
liga bekännare, har centralbyrån redan framhållit i tidigare folkräknings
berättelser, och denna egenskap hos uppgifterna gör sig allt fortfarande gäl
lande. Först och främst märkes, såsom ovan berörts, a t t församlingsboks-
utdragen så gott som aldrig meddela upplysning om anslutning till svenska 
missionsförbundet (de s. k. waldenströmarne), pingstvännerna och frälsningsar
men, vilkas medlemmar nominellt kvarstå i svenska kyrkan. Beträffande andra 
•slag av dissenters är det emellertid tydligt, att församlingsboksutd rågen icke 
heller på långt när angiva alla, som slutit sig till vederbörande trossamfund. 
Detta gäller särskilt sådana sekter, som icke hava av staten erkända försam
lingar, och såsom karakteristiskt exempel härpå brukar anföras baptismen. 
Enl igt 1920 års folkräkning uppgår antalet baptister till endast 7 265,inklusive 
barn under 15 år ; enligt deras egen statistik däremot till 61120, vartill 
komma 64 716 söndagsskolebarn och 29 745 anslutna till ungdomsföreningar. 

») I övrigt äro 1171 i åldern 15-20 år, 792 i åldern 20—25 är, 567 i åldern 25—30 är, 740 
i åldern 30—50 år, 32 i åldem 50—60 år och 9 över 60 är. 
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Men även för sådana samfund, som ställt sig under dissenterlagen och hava 
egna, erkända församlingar, måste de uppgivna siffrorna anses såsom endast 
minima. Orsaken härtill torde vara den, att personer, som i vuxen ålder 
övergå till något av de samfund, varom här är fråga, ofta draga sig för a t t 
hos vederbörande territorialförsamlings prästerskap anmäla sitt utträde ur 
svenska kyrkan, detta på grund av kyrko- och dissenterlagens föreskrifter 
om upprepad personlig anmälan m. m. A t t en dylik anmälan i många 
fall ej behörigen fullgöres, framgår bl. a. av siffrorna för metodistsamfundet: 
5 452 medlemmar enligt 1920 års folkräkning, 17 079 enligt samfundets års
bok 1921. Den lindring i skattskyldigheten till svenska kyrkan, som genom 
lagen den 16 okt. 1908 beretts medlemmar av lagligen erkända församlingar 
av främmande trosbekännare, har tydligen ej i nämnvärdare mån lockat till 
anmälan om utträde ur svenska kyrkan. 

Hela det i församlingsböckerna uppgivna antalet främmande trosbekännare 
utgör 23 548 eller endast 0-4 0 % av rikets befolkning. Huru de särskilda 
trossamfundens medlemmar fördela sig efter kön, länsvis och stiftsvis, fram
går av tab. 6 och efter ålder av tab. 7. Vad angår fördelningen efter kön 
upptager tabellen 11449 män och 12 099 kvinnor, vilket innebär att kvinn-
könets övervikt är något starkare utpräglad än hos befolkningen i dess helhet. 

De religionssamfund, som bilda av staten erkända församlingar, voro vid 
utgången av år 1920 följande: 

a) Metodist-episkopalkyrkan, av vilken 101 församlingar blivit av staten 
erkända under tiden till och med år 1910. Under åren 1911—1920 hava, 
enligt vad som upplyses i de till riksdagarna, avgivna berättelserna om vad 
i rikets styrelse sig tilldragit, ytterligare 11 församlingar tillkommit. I 
allt skulle således vid 1920 års slut hava funnits 112 lagligen erkända 
metodist-episkopalförsamlingar i riket, såframt icke någon av dem upphört. 
De vid dessa församlingar anställda ordinerade predikanterna hava rät t a t t 
med laga verkan förrätta vigsel. Hela antalet församlingar angives i metodist-
episkopalkyrkans årsbok för år 1921 hava utgjort 139, varav således några 
ännu icke voro erkända av staten.1) Efter år 1920 hava emellertid ytter
ligare sju församlingar blivit erkända. Sammanlagda antalet församlings
medlemmar uppgives i nämnda årsbok hava utgjort 17 079, varav 16 051 i 
»full förening» och 1 028 »kvarstående på prov». Av dessa tillhöra enligt 
1920 års folkräkning endast 5 452 rättsligen samfundet i fråga. 

b) Mosaiska samfundet äger 9 lagligen erkända församlingar i Sverige, 
nämligen i Stockholm, Norrköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona, 
Malmö, Gröteborg och Sundsvall. Tidigare hade nämnda församlingar egen 
kyrkobokföring, men genom kyrkobokföringsförordningen av den 23 december 
1910, vilken trädde i kraft med ingången av år 1911, föreskrevs bl. a., a t t 
samtliga främmande trosbekännare skola bokföras i resp. territorialförsam-
ling av svenska kyrkan. Rät t at t med laga verkan förrätta vigsel har med
givits rabbiner anställda såsom religionslärare hos mosaiska församlingarna 

') Årsboken i fråga redogör för arbetsåret 1920—1921 och torde sålunda närmast motsvara folk
räknings tidpunkten. 
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i Stockholm, Göteborg och Malmö. Se i övrigt avdelningen »judar» under 
kapitlet om främmande stam (sid. 38 o. följ.). 

c) Bomersk-katolska kyrkan har i vårt land 4 församlingar, i Stockholm, 
Malmö, Gröteborg och Gävle. Även dessa församlingar hade tidigare egen 
kyrkobokföring, vilken rättighet borttogs med ingången av år 1911. Dess 
prästerskap har rättighet att med laga verkan förrätta vigsel. Samfundets 
medlemmar upptagas i tab. 7 till 3 425, av vilka icke färre än 1715 voro 
utländska undersåtar, därav bl. a. 459 tyska, 292 tjeckoslovakiska, 2(54 öster
rikiska, 253 italienska och 225 polska (jfr tab. 25). 

d) Grekisk-katolska eller ortodoxa kyrkan har i vårt land endast en för
samling, i Stockholm. Denna kyrkas bekännare i Sverige utgöras till största 
delen av hit inflyttade utlänningar; av hela det uppgivna antalet, 281, äro 
«j färre än 176 utländska undersåtar, därav 115 ryska. Helt säkert äro 
många av dessa ofullständigt mäktiga det svenska språket. En lättförklarlig 
följd härav blir, at t församlingsboksutdragens anteckningar om de grekiska 
katolikerna efter allt att döma äro mindre tillförlitliga. För övrigt finnes 
anledning antaga, att något tiotal personer, som i folkräkningsmaterialet 
uppgivas vara grekiska katoliker, i själva verket tillhöra den romersk-katolska 
kyrkan. 

e) Engelsk-episkopala eller anglikanska kyrkan. Inom Sverige finnas två 
t i l l denna kyrka hörande församlingar, en i Stockholm och en i Göteborg. 
Å t deras prästerskap är beviljad rätt ighet att med laga verkan förrätta 
vigsel, en rättighet som 1899 utsträcktes till anglikanska kyrkans präster
skap i allmänhet. Kyrkans medlemmar utgöra sammanlagt 192, av vilka 
75 äro utländska, flertalet engelska, undersåtar. 

f) En fransk-reformert församling finnes i Stockholm, vars prästerskap 
har rä t t a t t med laga verkan förrätta vigsel. Kyrkans medlemmar uppgå 
t i l l 130, däribland 48 utländska undersåtar. 

g) Nya kyrkan eller Svedenborgska samfundet. Hit höra 4 församlingar, 
t r e i Stockholm och en i Göteborg, av staten erkända resp. åren 1885, 1887, 
1916 och 1911; den förstnämnda synes dock numera faktiskt hava upphört. 
Deras prästerskap har erhållit rätt at t med laga verkan förrätta vigsel. 
Kyrkans medlemmar uppgivas i tab. 6 till endast 95; enligt de uppgifter, 
som av samfundet på sin tid lämnades till den s. k. dissenterskattekommittén 
och vilka avsågo 1904 års slut, utgjorde församlingarnas sammanlagda med
lemstal 254. 

h) Katolsk-apostoliska eller Irvingianska samfundet räknar i vårt land — 
«ni. uppgifter till dissenterskattekommittén — 5 församlingar, bland vilka 
likväl blott två, en i Stockholm och en i Norrköping, blivit av staten er
kända. Samfundets medlemmar upptagas i tab. 6 till 66. 

i) Samfundet Christian science har endast en församling1), i Stockholm, 
av staten erkänd år 1913. Såsom tillhörande nämnda samfund hava vid folk
räkningen antecknats endast 38 personer. 

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 
>) Sedermera har erkännande lämnats at en församling i Göteborg år 1921. 
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hava av s taten erkända församlingar, intagas främsta rummen av 
svenska missionsförbundet och baptisterna. Enär i församlingsboken anteck
ningar saknas om medlemskap till svenska missionsförbundet, häri stället i tab. 
D gjorts ett sammandrag av rapporterna för år 1921 från samfundets egna 
distriktsföreståndare. Antalet medlemmar i dess församlingar uppgick till 
110 608. I förbundets söndagsskolor undervisades 128 995 barn och till dess 

Tab. D. Antal församlingar och medlemmar m. m. i svenska missionsför
bundet, sammandraget ur distriktsföreståndarnes rapporter för år 1921. 

1) AT rapporterna framgår ej alltid distriktets exakta omfattning, varför det i procent angivna 
relativa antalet anhängare till missionsförbundet någon gång kanake ej är fullt säkert på deci
malerna. Resp. distrikt hava räknats omfatta följande områden. Skåne distrikt: landskapet Skåne 
samt ett par socknar av Kronobergs län; Kronobergs läns o. Blekinge distr.: liknämnda län med 
andantag av ett par socknar i Kronobergs län; Kalmar läns o. Gotlands distr.: liknämnda län: 
Jönköpings läns o. Hallands distr.: liknämnda län samt Kinds härad av Älvsborgs län; Östergöt
lands distr.: liknämnda län; Älvsborgs o. Bohusläns distr.: hela Göteborgs o. Bohus län samt 
västgötadelen av Älvsborgs län med undantag av Kinds och Redvägs härader; Skaraborgs läns 
distr.: länet, utom några socknar i norra Vadsbo, samt dessutom Redvägs härad av Älvsborgs län: 
Värmlands o. Dalslands distr.: liknämnda landskap samt dessutom Grythytte och Hällefors härad 
av Örebro län jämte några socknar i norra Vadsbo av Skaraborgs län; Örebro läns och Söder
manlands distr.: Örebro län utom Karlskoga samt Grythytte o. Hällefors härader, landskapet 
Södermanland utom de närmast Stockholm belägna socknarna av Svartlösa o. Sotholms härader,, 
staden Arboga med närmast kringliggande av Västmanlands län; Upplands distr.: Stockholms stad, 
Uppsala län samt npplandsdelen av Stockholms län jämte de närmast Stockholm belägna sock
narna av Södertörn; Västmanlands läns o. Dalarnes distr.: liknämnda län utom Arboga- o. Kungsörs-
bygderna; Gävleborgs o. Härjedalens distr.: Gävleborgs län o. Härjedalens landskap; Västernorr
lands o. Jämtlands distr. : landskapet Jämtland, Yästernorrlands län utom Nätra, Själevads o. Arnäs 
tingslag samt Örnsköldsvik; Västerbottens distr. o. Lappmark: liknämnda län samt Nätra, Själe
vads o. Arnäs tingslag jämte Örnsköldsviks stad; Norrbottens distr.: liknämnda län. 

2) Uppgift om, huru många av ungdomsföreningarnas medlemmar, som äro anslutna till försam
lingarna, saknas för flera distrikt; stundom hava siffrorna i denna kolumn beräknats med ledning 
av uppgifterna för angränsande år och i så fall tryckts medievala. 
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ungdoms- och juniorföreningar hade 75 515 personer anslutit sig; av dessa 
voro emellertid ett stort antal samtidigt medlemmar i församlingen. För 
närmare detaljer angående relativa talrikheten inom olika landsändar hän
visas till tabellen. Största frekvensen uppvisa mellersta delarna av landet; 
särskilt Värmlands och Dalslands distrikt (ungefär motsvarande Karlstads 
stift) framträder med höga tal. 

Tidigare har funnits en baptistförsamling, som icke allenast var av staten 
erkänd, utan jämväl hade rätt till egen kyrkobokföring, nämligen baptist
församlingen i Våmhus; denna församlings särställning avskaffades emeller
tid år 1891. Antalet baptister, som rättsligen ej tillhöra svenska kyrkan, 
uppgår enligt folkräkningsmaterialet till endast 7 265. Häri äro på grund 
av dissenterlagens bestämmelser jämväl inräknade, till ett antal av 2 257, 
odöpta barn (under 15 år) av baptistiska föräldrar. Enligt baptistsam
fundets egen statistik (jfr tab. E) uppgick däremot vid 1921 års början hela
antalet medlemmar till 61120, varjämte redovisas 64 716 söndagsskolebarn och 
29 745 anslutna till ungdomsföreningar ; i vad mån dessa senare kategorier 

Tab. E. Antal baptister, som rättsligen ej tillhöra svenska kyrkan, ävensom 
hela antalet baptister den 31 dec. 1920. 

1) Uppgifterna i kol. 3 äro hämtade nr församlingsboken och avse sålunda de baptister, som 
rättsligen ej tillhöra svenska kyrkan, ävensom deras odöpta barn. 

s) Uppgifterna i kol. 4—6 äro hämtade ur baptisternas årsbok, sona redovisar antalet efter sam
fundets egna församlingar och distrikt. För att underlätta jämförelse med församlingsbokens upp
gifter hava siffrorna i fråga omräknats att avse stiften, varvid man ej kunnat taga hänsyn till 
det förhållandet, att en baptistförsamling någon gång synes vara delad på tvenne stift. För att 
undvika dubbelräkning av personer hava kol. 4—6 icke adderats. 
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även inga bland församlingsmedlemmarna, framgår ej av uppgifterna. För
klaring till den stora skillnaden mellan svenska kyrkans och baptisternas 
egna uppgifter har förut lämnats. Största frekvensen baptister uppvisa, 
såsom synes, Visby och Strängnäs stift, lägsta åter Luleå, Göteborgs, Lunds 
och Växjö stift. Baptisterna hava enligt egna årsboken gått kontinuerligt 
framåt och räkna ett större antal medlemmar i Sverige än i något annat 
land i Europa, frånsett Storbritannien och Irland. 

Av övriga främmande trossamfund må här endast nämnas adventister, enligt 
uppgift 37, och mormoner, enligt uppgift 33. Dessutom finnas åtskilliga, som 
hylla andra separatistiska meningar ända till fullständig religionslöshet, 
varom allt tab. 6 och 7 med därtill fogade anmärkningar lämna närmare 
upplysningar, för så vitt dessa kunnat insamlas ur folkräkningsmaterialet. 

En jämförelse för åren 1880—1920 mellan det vid folkräkningarna uppgivna 
antalet personer tillhörande de viktigaste främmande trossamfunden fram-
lägges i översikten här nedan. Därvid torde böra anmärkas, att adventister 
tidigare sammanräknats med baptister samt att bland de 988 separatisterna 
år 1890 voro inräknade 287 personer, som tillhörde frälsningsarmen. 

Närmare undersökningar rörande de särskilda trossamfundens tillväxt eller 
minskning äro, i betraktande av siffrornas osäkerhet, av föga värde, åtmin
stone vad de protestantiska sekterna beträffar. Större tillförlitlighet torde 
böra tillerkännas uppgifterna om de mosaiska och de romersk-katolska tros-
bekännarna, om också talen även för dem äro att anse såsom minima. Då 
dessa båda samfund dels äro väl avgränsade, dels intill senare tid haft åt
minstone en stpr del av sina bekännare skrivna inom församlingar med egen 
kyrkobokföring, torde emellertid talen åtminstone vara väl jämförbara från 
räkning till räkning. De visa båda, såsom synes, en, fastän ej stor, dock 
oavbruten ökning, uppgående under den sistförnutna tioårsperioden för de 
mosaiska trosbekännarna till 6 % och för de romersk-katolska till 12 %. Detta 
förhållande synes icke heller oväntat, då invandringen under årens lopp till
fört Sverige, vid sidan av återinflyttade svenskar, även främmande element, 
-till stor del tillhörande just de båda nämnda trossamfunden. 
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D) Personer av främmande stam. 

Såsom på tal om de utrikes födda även kommer att vidröras, åtnjuter Sverige 
förmånen av a t t inom sina gränser hysa en med avseende på nationalitet (stam) 
mycket homogen befolkning. De enda väsentliga undantagen från denna 
homogenitet äro dels de båda stammar av främmande ursprung, som jämte 
den svenska leva i de nordligaste delarna av vårt land, nämligen f i n n a r 
och l a p p a r , dels de huvudsakligen i några städer boende j u d a r n e . Där
jämte finnas spridda i riket ett fåtal z i g e n a r e eller t a t t a r e . 

1 och 2. Finnar och lappar. 

Det är ofta rätt vanskligt att fastslå, till vilken ras en person skall räk
nas efter sin härstamning. I synnerhet möter denna svårighet i vårt lands 
nordligaste delar, där svenskar, finnar och lappar bott sida vid sida i århundra
den och rasblandningen därför under tidernas lopp blivit avsevärd. I de 
flesta europeiska stater brukar man av dylik grund vid folkräkningarna in
hämta uppgift på befolkningens fördelning ej efter stam utan efter moders
mål. Anledningen varför man hos oss gjort stamskillnaden och ej språket 
till föremål för bearbetning, har i främsta rummet varit den, att lapparne, 
som i etnografiskt hänseende äro ett ganska märkligt folk, till stor del ut
bytt sitt eget språk mot det svenska eller finska. En statistik uppgjord 
efter språk skulle därför giva en åtskilligt felaktig föreställning om lappar
nes antal. 

I själva verket har likväl ofta språket kommit a t t ligga till grund för 
kyrkoböckernas uppgifter om stamskillnad. Statistiska centralbyråns cirku
lär angående folkräkningen giver nämligen, i överensstämmelse med kyrko
bokföringsförordningen, bl. a. den anvisningen, att stammens namn i brist 
på annan bestämningsgrund må angivas med ledning av det inom hushållet 
vanligen använda talspråket. På grund av denna anvisning hava exempel
vis åtskilliga personer av rent svensk härkomst, vilka antagit det finska 
språket, blivit vid denna liksom vid tidigare folkräkningar upptagna som 
finnar. 

Vid bearbetningen av materialet inom centralbyrån har vidare beträffande 
från Finland inflyttade personer följts den regeln, att när församlingsboks-
utdragens anteckningar om stam tydligen varit ofullständiga och när till
namnet ej givit tillräcklig ledning, hava de betraktats som finnar, i den 
händelse födelseorten varit någon kommun i Finland med övervägande finsk
språkig befolkning. Barn av blandade äktenskap hava räknats till f ade rns 
stam. 

Antal och utbredning (tab. 8 och 12). L a p p a r . Av de båda främmande 
nationaliteterna är den lapska otvivelaktigt den minst betydande. Det upp
givna antalet lappar har vid de sex sista folkräkningarna fördelat sig sålunda: 

3—242296. 
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Såsom synes hava lapparne under årens lopp ej undergått någon väsent
ligare ändring till numerären, och deras andel av riksbefolkningen har såsom 
följd härav kontinuerligt avtagit. 

Absolut taget har lapparnes antal under sista årtiondet vuxit i Norrbot
tens län, men minskats i Västerbottens och Jämtlands län. Till dessa tre 
län hör nästan hela lappbefolkningen, eller 97-9 %, varav till det nordli
gaste icke mindre än 62-0 %. 

Det stora flertalet, eller 3 994, av de 4 437 lapparna i Norrbottens län, äro 
kyrkobokförda i lappmarkssocknarna. Endast inom en kommun, Karesuando, 
bilda de emellertid majoritet. Den lapska befolkningen inom denna kommun 
har dock avsevärt decimerats under årens lopp; år 1880 utgjorde den 951 
eller 735 %, år 1900 var antalet 820 eller 64-8 % och år 1920 blott 677 eller 
57-1 %. I övrigt äro lapparne till numerären talrikast representerade inom 
Jukkasjärvi, Arvidsjaur och Gällivare, även om de relativt sett utgöra flere 
i Arjeplog. Av hela länets folkmängd motsvara lapparne endast 2.4 %. 

Yad Västerbottens län beträffar har man i etnografiskt hänseende även 
där at t särskilja två områden, kustlandet och lappmarken. Det förra är en 
uteslutande svensk bygd. Även i lappmarken finnes en och annan försam
ling (örträsk samt Dorotea moderförsamling utan Bisbäcks kapell), där lappar 
alldeles saknas; men i de flesta lappmarkssocknarna förekomma de till större 
eller mindre antal. Ingenstädes bilda de flertalet. Jämförelsevis talrikast 
äro de representerade i Tärna, Mala, Sorsele och Vilhelmina; dock faller 
minskningen under sista årtiondet inom Vilhelmina och Tärna i ögonen. I 
Västerbottens lappmark utgöra de 3-7 % av folkmängden, inom länet i dess 
helhet endast 0.92 %. Ä r 1910 voro motsvarande procenttal inom Västerbot
tens lappmark 4-7 % och inom hela länet T10 %. 

Av lappbefolkningen i Jämtlands län tillhör det övervägande flertalet de 
fyra s. k. lappförsamlingarna, Frostvikens, Hotagens, Undersåkers och Hede. 
För dessa församlingars egendomliga ställning redogöres i första delen av 
folkräkningsberättelsen. Här må blott erinras om at t en fördelning av de 

') Uppgifterna om lapparne i övriga lan år 1890 torde vara ofnllständiga. 
%) 1919 års lappkommitté har beräknat antalet personer, vilka pä grund av härstamning och 

levnadsförhållanden samt andra på frågan inverkande omständigheter ansetts tillhöra den svenska 
lappallmogcn, till sammanlagt 8129 den 31 december 1920. Skillnaden mot centralbyråns siffra 
beror därpå, att kommittén vid sina beräkningar tillämpat delvis andra grunder och metoder; 
den har bl. a. medräknat samtliga halvlappar, alltså även sådana med svensk eller finsk fader. 
Siffrorna för enbart hellapparne visa däremot god överensstämmelse: 6 699 enl. kommittén och 
6747 enl. folkräkningen. 
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jämtländska lappförsamlingarnas medlemmar på särskilda kommuner icke 
varit möjlig, varför det också är svårt att anställa en direkt jämförelse 
mellan den svenska och lapska befolkningens talrikhet i olika trakter av 
Jämtland. Inom länet i dess helhet utgöra lapparne endast 067 procent; 
därvid har medräknats det fåtal lappar, inalles 91, som icke tillhöra lapp-
församli ngarna. 

Oavsett de nu nämnda länen, anträffades vid folkräkningen 138 individer 
av lapsk stam i åtskilliga kommuner av Västernorrlands län, ävensom 11 
inom riket i övrigt. De nomadlappar, som under någon tid av året pläga 
med sina hjordar uppehålla sig i Idre kommun av Kopparbergs län, tillhöra 
Hede och Undersåkers lappförsamlingar och räknas således till Jämtlands 
län. 

Om man frånser de fyra s. k. lappförsamlingarna i Jämtlands län, vilkas 
säregna ställning ovan antytts , så förefinnes den relativt största lappbefolk
ningen i följande inom Norrbottens och Västerbottens län belägna kommu
ner, där den i procent av samfällda folkmängden uppgår till: 

Inom endast en kommun, den nordligaste i riket, innehava lapparne abso
lut majoritet, och inom tillsammans 4 kommuner, mot 10 för fyrtio år sedan, 
utgöra de mera än V10 av befolkningen. I övrigt hava 4 kommuner lapsk 
befolkning till över l/m, och inom ytterligare 8 kommuner nå de mera spridda 
invånarne av lapsk stam upp till 1 % av folkmängden eller mera. översik
ten upplyser vidare om at t lapparne under de sista 40 åren relativt sett 
minskats inom nästan alla de uppräknade kommunerna; undantag bilda 
endast några socknar i Torneå nuvarande domsaga, där dock de absoluta 
talen i och för sig äro ganska små. 

F i n n a r . Hela antalet personer av finsk stam i Sverige ävensom deras 
fördelning på län har vid folkräkningarna från och med år 1860 uppgivits 
på följande sätt: 
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Det uppgivna antalet har alltså icke blott absolut taget utan även i för
hållande till riksbefolkningen ökats från räkning till räkning under ett 
halvt århundrade. År 1920 uppgick antalet finnar till 30 247, vilket tal med 
4 957 överstiger det för år 1910 uppgivna och motsvarar 0-51 procent av hela 
landets folkmängd. Det finska elementet träffas numera huvudsakligen i 
Norrbottens län, där inte mindre än 96-0 procent äro bosatta. 

I äldre tider har emellertid en icke så alldeles fåtalig befolkning av finsk 
stam funnits jämväl i vissa trakter av mellersta Sverige, särskilt i Värm
lands och Kopparbergs län. Numera kunna dock invånarna i dessa s. k. 
finnmarker knappast anses bilda något undantag från den svenska nationa
liteten. I det senare länet 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 med den kringboende befolkningen, at t det från 
och med år 1890 ansetts alltför vanskligt att särskilja dem som en främmande 
stam. Blott så mycket kan sägas, att inbyggarne i Nyskoga, Norra Finn-
skoga och Södra Finnskoga församlingar, tillsammans utgörande omkring 
4 000 personer, torde vara av övervägande finsk härkomst, vilket även är 
fallet med ett större eller mindre antal personer i några andra socknar så
som Dalby, Norra Ny, Vitsand, Östmark och Lekvattnet. 

Frånset t den finska befolkningen i Norrbottens län, har vid innevarande 
folkräkning blott uppgivits 1 219 finnar, varav flertalet från Stockholms stad 
(492) och län (126) samt Västernorrlands län (164). Ifrågavarande personer 
hava inflyttat dit antingen från finnbygden i Norrbotten eller ock — i det 
övervägande antalet fall — från Finland. Dessa invandrade finnar utgöra 
dock blott en mindre del av samtliga från Finland inflyttade personer; så
dana hava nämligen i alla de fall, då släktnamnet eller födelseorten i Fin
land låtit förmoda, att personen är av svensk stam, blivit räknade som 
svenskar. 

F o l k s t a m m a r n e i N o r r b o t t e n s län . Då sålunda Norrbottens län inne
sluter de flesta lapparne i vårt land och det alldeles övervägande antalet 
finnar, kan det vara av intresse att närmare undersöka de olika stammarnas 
andel av befolkningen icke blott i länet i dess helhet, utan också inom dess 
olika trakter, ävensom huru denna sammansättning ändrats med tiden. Vid 
de sex sista folkräkningarna har befolkningens fördelning efter nationalitet 
(stam) i absoluta och relativa tal tet t sig sålunda: 
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Lapparnes andel av länets befolkning har kontinuerligt gått tillbaka; 
finnarna hava, relativt sett, likaledes minskats, utom under tvenne årtion
den, bl. a. det senast förflutna. Den svenska stammen har såsom följd härav 
i allmänhet procentuellt ökats; undantag åtgöra endast nämnda två de
cennier. 

De faktorer, som bestämma de olika nationaliteternas tillväxt, äro dels 
överskottet av födda över döda och dels in- och utflyttningar, men även över
gången från en nationalitet till en annan genom antagande av den senares 
språk. Visserligen uppgöres statistiken över lappar och finnar i Sverige med 
hänsyn egentligen till rasen och icke till språket, men då det stundom 
möter svårighet för pastorsämbetena att känna personernas härkomst, har 
såsom förut framhållits det inom hushållet använda talspråket ibland fått 
ligga till grund vid fördelningen efter nationalitet. At t sålunda språket och 
ej rasen i en del fall blivit avgörande vid fördelningen torde emellertid ej 
i någon väsentligare mån inverka på uppgifterna om antalet lappar. Fastän 
åtskilliga lappar numera använda det svenska eller finska språket, angiva 
nämligen rasegendomligheter eller det nomadiserande levnadssättet i allmän-

Tab. F. De olika folkstammarnes andelar av hela befolkningen inom sär
skilda huvuddelar av Norrbottens län, vid folkräkningarna åren 1880—1920. 
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het otvetydigt deras verkliga härstamning. Svårare ställer sig saken be
träffande finnarna, vilkas rasegenskaper framträda mindre starkt. Då det är 
ett känt förhållande, att det finska språket åtminstone förr gjort avsevärda 
landvinningar bland Norrbottens svenska befolkning, har man nämligen an
ledning förmoda, att de uppgivna siffrorna för den finska rasen äro väl 
höga, vilket också bekräftas av verkligheten. Exempelvis kan sålunda 
pastor vid insändandet av utdragen från Junosuando och Vittangi försam
lingar peka på flera byar, som för ett par mansåldrar sedan beboddes av 
rena svenskar, men där den siste, som kunde tala sitt gamla modersmål, be
grovs för något årtionde sedan. Fastän alltså otvivelaktigt en god del av 
det s. k. finska befolkningselementet i övre Norrbotten till härstamningen 
ursprungligen är svensk, hava ättlingarna av de tidigare generationerna 
under århundradenas lopp blivit så förfinskade, att de numera ofta ej kunna 
skiljas från dem, som äro av rent finsk härkomst. De nu som svenskar räk-
Dade personerna bestå till stor del av sådana, som själva inflyttat till orten, 
eller också av deras barn. 

Finnarnas antal i Norrbottens län har under sista årtiondet enligt pastors
ämbetenas uppgifter vuxit från 24 755 till 29 028; ökningen har sålunda varit 
4 273 eller 17-3 %, medan motsvarande tal för länets befolkning i dess hel
het utgör 13'5. En absolut tillbakagång i finnarnas numerär förekommer 
knappast i någon kommun inom Norrbottens län, frånsett en del kustlands
socknar med så gott som uteslutande svensk befolkning. Eljest hava finnar
na ökats överallt i länet, även om tillväxten icke alltid hållit jämna steg 
med folkökningen i dess helhet. 

I syfte att erhålla en klarare överblick av rasförhållandena och folkbland
ningen i Norrbotten har i tab. F uträknats de olika folkstammarnas nume
rär vid de fem sista folkräkningarna inom vart och ett av de fem större om
råden, vari länet från här ifrågavarande synpunkt ansetts lämpligt att 
uppdela. 

Starkast framträda förändringarna i Gällivare socken, där finskan tidigare 
utbredde sig på de båda andra språkens bekostnad och syntes skola bliva 
allenahärskande; ännu år 1890 voro finnarna i absolut majoritet, men år 1900 
hade deras andel av hela befolkningen gått ned till mindre än fjärdedelen 
och år 1910 till 18-8 %, eller mindre än femtedelen. Det sista årtiondet visar 
emellertid åter ökning av den finska folkstammen till 23'3 %. Genom in
flyttning till gruvfälten och järnvägslinjen hava svenskarna i nämnda folk
mängd, från att år 1890 ännu vara i mindretal, kommit att utgöra tre fjärde
delar. Lapparne inom socknen hava enligt de senaste räkningarna ej oväsent
ligt ökats i antal, men stammen har det oaktat, relativt sett, gått något 
tillbaka. 

Inom Torneå lappmark ( = Jukkasjärvi och Karesuando kommuner) var 
den svenska stammen år 1890 företrädd endast av ett sjuttiotal individer, och 
ännu år 1900 räknade man där, på en kyrkoskriven folkmängd av 4 314, 
blott 382 svenskar. År 1910 däremot utgjorde svenskarne drygt tre femte
delar, eller 61-2 procent av områdets folkmängd, finnarna 27\3 procent och 
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lapparne l l -5 procent. Orsaken till den svenska stammens stora ökning är 
densamma, som anförts beträffande Gällivare socken. Det senaste årtiondet 
visar emellertid även här ökning av den finska folkstammen, som nu omfat
tar 31-3 % av befolkningen. Vad lapparne beträffar hava de liksom i Gälli
vare för varje räkning kontinuerligt avtagit i förhållande till den övriga be
folkningen. 

Uti återstoden av länets lappmarker (Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk) 
är det finska elementet föga representerat. Lapparne hava i denna del av 
länet ökats i antal för varje räkning, om man frånser den senaste, men då 
svenskarnes tillväxt varit starkare, har lapparnes andel av folkmängden 
sjunkit från 21'2 % år 1880 till 10-4 % år 1920. 

Torneå nuvarande domsaga är den trakt, där det finska elementet visar sig 
vara starkast företrätt, fastän befolkningen till härstamning utan tvivel till 
stor del är svensk, enär en betydande svensk inflyttning dit försiggått un
der århundraden. I allt räknade man år 1910 i domsagan 4 528 svenskar, 
17 432 finnar och 221 lappar. Tio år senare voro siffrorna 6 447 svenskar, 
19 003 finnar och 310 lappar. Det lapska elementet, som i och för sig är 
svagt företrätt i denna del av länet, har något ökats. Svenskarnes andel 
visar en avsevärd stegring och uppgår nu till en fjärdedel av hela befolk
ningen. Finnarna hava däremot sett sin andel av befolkningen successivt 
sjunka. Möjligt är emellertid at t finnarnas antal på grund av talspråket 
här förut upptagits något för högt. 

Det söder om Torneå nuvarande domsaga belägna kustlandet i övrigt bil
dar en nästan uteslutande svensk bygd. Finnarna hava visserligen ökats 
härstädes både absolut och relativt, men utgjorde år 1920 dock ej mera än 
0.8 procent av befolkningen. Flertalet av dessa finnar äro bosatta i Luleå 
och Bodens städer samt vid sågverken utefter kusten, särskilt dem i Neder-
kalix socken. 

Vid en undersökning av den finska stammens utbredning inom de särskilda 
kommunerna framkomma naturligen ännu mera extrema fall än vid sam
manfattningen här ovan för större områden. Ordnar man kommunerna med 
det högsta relativa antalet finnar efter storleken av denna andel, erhålles 
följande resultat: 

I 8 kommuner, samtliga belägna inom Norrbottens län, äger den finska 
stammen eller kanske rättare de finsktalande numerisk övervikt, och i ytter
ligare 4 utgöra de mera än en femtedel av befolkningen. Största andelen, 
eller mera än 9/N>, uppvisa Junosuando, Tärendö och Pajala kommuner. 
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Slutligen kan nämnas att hela det gamla landskapet Lapplands befolk
ning år 1920 i etnografiskt hänseende var sammansatt på följande sätt: 
82 066 svenskar, 9 222 finnar och 5 669 lappar, summa 96 957. Ännu år 1900 
hade lapparne här en liten övervikt i antal gentemot finnarna, men numera 
äro de det svagaste elementet även inom det landskap, som bär deras namn. 
Den inbördes proportionen mellan stammarna inom provinsen i fråga utgör: 

Tab. G. Fördelning efter kön, ålder och civilstånd av finnar och lappar åren 
1900, 1910 och 1920 samt av judar år 1920 ävensom motsvarande tal 

för hela befolkningen. 
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84.6 % svenskar, 9.5 % finnar och 5-9 % lappar. Huru oriktigt det är, att så
som någon gång sker i utländska kartverk, framställa hela Lappland såsom 
bebott av lappar, framgår av dessa tal. 

Fördelning efter hön, ålder och civilstånd. Tabellerna 13 och 14 meddela 
en Översikt i detta ämne, med särskiljande efter femårsgrupper ävensom efter 
de tjugufem första åldersåren var för sig. Med stöd härav framläggas några 
relativa beräkningar i tab. G, vilken till jämförelse dessutom upptager mot
svarande tal för de två närmast föregående folkräkningarna såväl för finnar 
och lappar som för hela riks befolkningen. 

Beträffande proportionen mellan könen faller det genast i ögonen, at t 
medan i Sverige över huvud kvinnorna äro avsevärt flera än männen, visa 
de båda främmande stammarna övervikt för mankönet. Under det att man 
bland rikets befolkning i dess helhet sålunda räknar 1 037 kvinnor på 1 000 
män, uppgår motsvarande tal hos finnarna till 982 och hos lapparne till 
935. Särskilt för lapparne avviker alltså könsproportionen betydligt från 
den för Sverige normala; ifrågavarande förhållande har för övrigt ägt rum 
sedan länge, fastän det tidigare i högre grad gällde finnarna. 

Mankönets relativa talrikhet hos de båda främmande stammarna framträ
der emellertid ingalunda på samma sätt, om jämförelse göres med befolknin-

Tab. H. Antal ogifta, gifta och förut gifta av 1000 män eller kvinnor bland 
finnar, lappar och judar samt hela folkmängden. 
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gen enbart i de nordligaste länen. .Relationstalet mellan kvinnor och män för 
hela befolkningen i Lappland och Västerbotten, d. v. s. de provinser, i vilka 
lapparna och finnarna hava sitt egentliga hemvist, utgör nämligen endast 961. 
Att härav draga den slutsatsen att könsfördelningen skulle sammanhänga med 
lokala egendomligheter, vore dock måhända något förhastat, överskottet av män 
bland den svenska befolkningen häruppe synes nämligen mest bero på inflyttning 
från andra landsändar och annan omflyttning, vilket man däremot knappast 
kan påstå beträffande lappar och finnar, då åtminstone de förra bilda en 
mera sluten population och de senare visserligen något ökas genom utrikes 
omflyttning, men tillskottet i fråga består till övervägande delen av kvinnor. 

Fördelningen av befolkningen på män och kvinnor utfaller naturligen olika 
i skilda åldrar. Både finnar och lappar hava sålunda överskott av kvinnor 
i åldern över 65 år samt finnarna även i åldern 30—45 år. 

Relativa åldersfördelningen hos finnar och lappar återfinnes även i tab. G. 
På ettusen personer av resp. population komma i den arbetskraftigaste 
åldern, 15—65 år, endast 553 finnar och 573 lappar mot 599 för rikets befolk
ning i dess helhet.1) Det låga antalet finnar i denna ålder tyder på att 
stammen ej röner något egentligt tillskott genom inflyttning. För lapparnes 
vidkommande har inom åldern i fråga under sista årtiondet en relativt stark minsk
ning ägt rum, eller från 606 till 573 #., måhända mest orsakad av spanska 
sjukans svåra härjningar hos denna stam. Barnaåldern 0—15 år upptar bland 
finnarna 395 på 1000, bland lapparna 334 och i riket i dess helhet 317, 
medan ålderdomen 65—w år representeras av resp. 52, 93 och 84 %.. Den 
finska stammen avviker, såsom synes, genom stort antal barn och få 
åldringar ganska starkt i sin sammansättning från den i Sverige normala 
åldersfördelningen; dock är överensstämmelsen bättre med den hos Norrbottens 

- befolkning överhuvud rådande. Vad lappbefolkningen beträffar karakteriseras 
den särskilt genom stort antal åldringar. Utsträcker man jämförelsen till 
de särskilda femårsklasserna, iakttar man att bland finnarna kullen av de 
under åren 1865—1870 födda, vilka nu hunnit åldern 50—55 år, företer en 
mycket låg numerär. Förhållandet tyder på att finnbygden under missväxt
åren på 1860-talet blivit särskilt svårt hemsökt av nöden. 

Beträffande fördelningen på civilstånd skulle enl. tab. Gr antalet gifta och 
förut gifta vara påfallande lågt bland finnarna. På grund av stammarnas 
olika ålderssammansättning blir emellertid en dylik jämförelse vilseledande. 
Förhållandet framstår nämligen helt annorlunda, om man, såsom i tab. H, 
uträknar den relativa civilståndsfördelningen särskilt för varje kön och fem
årsklass. Frekvensen av ogifta visar sig då vara lägre bland finnarna än hos 
befolkningen i dess helhet dels för männen intill 50 år, dels för kvinnorna i 
nästan alla åldrar; många och tidiga giftermål utmärka sålunda den finska 
rasen i förhållande till den svenska. Relativa antalet ogifta lappar utgör 
däremot flera än hos svenskarna för männen i alla åldrar och för kvinnorna 

') Talen för hela befolkningen avse år 1910, enär åldersfördelningen Snnu ej föreligger färdig 
för år 1920, men då siffrorna ej torde undergått någon väsentligare ändring, hava de i saknad av 
nyare fått tjänstgöra till jämförelse. 
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intill 40 år; äktenskapsfrekvensen hos lapparne är tydligen ringa, i synner
het i de yngre åldrarna. Anmärkningsvärt är sålunda, att i församlings-
boksutdragen icke kunnat konstateras någon gift lappman under 21 år eller 
gift lappkvinna under 20 år. 

Jämför man med varandra de olika könen inom varje stam, visar sig antalet 
ogifta kvinnor både hos finnar och lappar vara lägre än motsvarande antal män 
inom varje åldersklass intill 70 år; hos de ogifta svenskarne överväga däremot 
kvinnorna redan från och med 33-årsåldern. En sammanställning i större ålders
grupper ådagalägger, att medan på 1 000 ogifta svenska män i den egentliga 
giftermålsåldern, 20—50 år, komma 1 204 ogifta svenska kvinnor i åldern 17—45 
år, utgör motsvarande tal för finnarna 1 007 och för lapparne blott 858. 

Vad de gifta beträffar, faller det måhända i ögonen, att bland finnarna 
(tab. 13) upptagas åtskilligt flera kvinnor än män. Förklaringen härtill ligger 
kanske till någon del i samma orsak, som vållar att inom Sveriges befolkning 
överhuvud finnas flera gifta kvinnor än gifta män, nämligen däri att en del 
kvinnor i Sverige hava sina män bosatta i något främmande land (vanligen 
Nordamerika). Beträffande finnarna i vårt land är dock den förnämsta anled
ningen till den påpekade olikheten att söka i de blandade äktenskapen. Av 
statistiken vill det nämligen synas, som om giftermål mellan svensk man och 
finsk kvinna vore åtskilligt vanligare än det motsatta förhållandet. 

Såsom redan är omnämnt, hava barn av blandade äktenskap hänförts till 
faderns stam, och äro följaktligen bland finnarna inräknade 919 personer, 
som äro födda av finsk fader och svensk moder samt 85 med finsk fader och 
lapsk moder; bland lapparne äro inräknade 317 med lapsk fader och svensk 
moder samt 98 med lapsk fader och finsk moder. Däremot hava till sven
skarne räknats 2 294 barn av svensk fader och finsk moder samt 331 barn 
av svensk fader och lapsk moder. Av lätt insedda skäl kunna de vid folk
räkningen erhållna uppgifterna om antalet personer av blandad härkomst 
icke gärna bliva annat än minima, och det är troligt nog att rasblandningen 
i verkligheten är större än vad ovanstående siffror giva vid handen. 

Lyten. En jämförelse mellan finnar, lappar och hela svenska folket be
träffande frekvensen av i statistiken redovisade lyten utfaller på följande sätt: 

Särskilt lappar men även finnar synas vara behäftade med lyten till åt
skilligt högre grad än svenska folket i genomsnitt. Frekvensen av själs
sjukdomar och av blindhet framträder sålunda med mycket höga tal hos 
lapparne. Till följd av de små absoluta talen kunna dock tillfälligheter 
tänkas spela in i någon mån. 
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Statsborgarskap och födelseort. Finnar i den mening, det här fattas, 
d. v. s. personer av finsk stam, tillsammans utgörande 30 247, bör noga skiljas 
från tvenne andra begrepp, som stundom förknippas med detta ord, nämligen 
å ena sidan finska undersåtar, till antalet endast 5 897, och å den andra 
personer födda i Finland, till antalet 10 810 (jfr tab. I). Flertalet av fin
narna i värt land äro svenska undersåtar, födda i Sverige, eller inalles 
26 321, varav 26 108 äro bosatta i Norrbottens län. Bland de finska under
såtarna i Sverige förekomma personer såväl av svensk stam, 3 625, som av 
finsk, 2 272. Bland svenska undersåtar födda i Finland visar sig likaledes 
flertalet vara av svensk härkomst, nämligen 5 899, mot endast 1536 av 
finsk. 

Vid innevarande folkräkning har man för första gången gjort en fördelning 
av den finska och lapska rasen i Sverige efter statsborgarskap och födelse
ort. Det stora flertalet f innar eller 27 965, motsvarande 92-5 % av hela 
antalet, har svenskt statsborgarskap, medan 2 272 eller 7-5 % äro finska med
borgare; i Norrbotten har den finska stammen ännu mera naturaliserats, 94-4 % 
äro här svenska medborgare. Beträffande fördelningen efter födelseort visar 
tab. K, att 27 306 eller 90-3 % äro födda i Sverige, 2 809 i Finland och 132 i 
andra länder. De invandrade finnarna i Norrbotten äro relativt sett betyd
ligt färre än i övriga landet, särskilt än i huvudstaden. Då antalet finsk
födda personer av finsk ras i Sverige visar sig vara åtskilligt större än an-

Tab. I. Antalet invånare i Sverige den 31 dec. 1920 av finsk stam, finskt stats
borgarskap och finsk födelseort, fördelade efter kombination mellan dessa data. 
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talet finnar med finsk medborgarrätt, tyder detta på att en hel del finnar 
under arena lopp naturaliserats. 

Den lapska folkstammen mottager föga tillskott genom inflyttning; 7 01(5 
personer eller 98 % av hela antalet äro nämligen infödda, och blott 146 hava 
kommit hit från andra länder, därav 125 från Norge och 19 från Finland. 
Beträffande statsborgarskap är stammen ännu mera enhetlig; endast 15 per
soner hava antecknats såsom norska och 9 såsom finska medborgare. 

Yrkesfördelning. Beträffande yrkesfördelningen för den finska och lapska 
stammen hänvisas till tab. 15. Om sjätte yrkesgruppen, omfattande f. d. 
yrkesutövare, änkor, understödstagare m. fi., utproportioneras på de övriga, 
visar det sig att 71-4 % av f innarna mer eller mindre direkt leva av jord
bruk med binäringar, vilket, jämfört med motsvarande procenttal, ungefär 
45, för hela riksbefolkningen, framstår såsom en mycket hög siffra. De öv
riga yrkesgrupperna upptaga sålunda relativt blygsamma andelar, nämligen 
industri och hantverk 18-1 %, handel och samfärdsel 3-9 % allmän tjänst och 
fria yrken 3'i % samt husligt arbete 8'5 %. Går man till de särskilda yr-

Tab. K. Antalet personer av finsk stam i Sverige den 31 dec. 1920, fördelade 
efter födelseort och statsborgarskap. 

1) Av ifrågavarande 132 personer komma på Norge 17, Ryssland 10, Danmark 1, Amerikas 
Förenta stater 87, Kanada 6, Sydamerika 6 och okänd utrikes 5. 
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kesklasserna, må i första rummet nämnas hemmansägare, lägenhetsägare, ny
byggare, brukare och torpare tillsammans med hustrur och barn omfattande 
10 910 personer, vidare deras hemmavarande anhöriga över 15 år, arbetande 
i jordbruk 3 089, övriga jordbruksarbetare 4 530 samt skogsarbetare, flott-
ningsarbetare och kronojägare 1053. Inom industrigruppen framträda med 
höga tal sågverksrörelse och annan trävaruindustri, av vilket näringsfång 
1 523 personer hava sin utkomst, gruvdrift 1 396 personer samt skomakeri 
och annan läderindustri 500 personer. Vad särskilt kvinnorna beträffar, märkas 
många tjänarinnor. 

Sedan gammalt har man inom den lapska allmogen plägat skilja mellan 
två grupper av lappar, nämligen fjällappar och skogslappar. Fjällapparne, 
som driva sin näring ända från finska gränsen i norr ned till nordvästligaste 
delen av Kopparbergs län i söder, röra sig i regel på förhållandevis vid
sträckta områden, i det att de sommartid vistas med sina renar på betes
marker i de svenska eller norska fjällen, samt vintertid uppehålla sig i det 
svenska skogs- resp. kustlandet. Skogslapparne åter, vilka höra hemma i 
Norrbottens län samt i Mala socken av Västerbottens län och där förutom ren
skötsel driva andra näringar såsom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, företaga 
tämligen korta flyttningar nere i skogs- och kustlandet, där renarna under skilda 
tider livnära sig på olika platser av lav- eller gräsbete, allt efter årstiden. 

I församlingsboksutdragen förekomma mycket ofta benämningarna fjällapp, 
skogslapp och lappman. Förr kom man sanningen ganska nära, då man räk
nade alla dylika lappar såsom nomader, men numera torde förhållandet vara 
något annorlunda. På grund av de begränsade flyttningarna kunna skogs
lapparne leva ett mera stationärt liv än fjällapparne och hava därför mer 
och mer inom sina betesområden skaffat sig en fast vistelseort, där de vid 
sidan av renskötseln driva något jordbruk När sedan renarna för betets 
skull behöva flyttas till annan trakt, stannar ägaren själv ofta kvar och 
överlämnar renarnas skötsel och vård åt någon nomad. Särskilt i södra de
larna av Jämtlands län förekommer vidare att till och med fjällapparne 
driva sin renskötsel på ett tämligen inskränkt område och i följd därav in
rätta sig på samma förhållandevis stationära sätt som skogslapparne. Ma
terialet vid folkräkningen tillåter av denna grand ej att skilja de egentliga 
nomaderna från mera bofasta renägare, varför dessa yrkesklasser i tabellen 
hava sammanförts. 

Antalet lappar levande av renskötsel jämte binäringar har enligt central
byråns beräkmngssätt utgjort 3 985 år 1900, 3 671 är 1910 och 3 183 år 1920, 
motsvarande resp. 57'i, 51'4 och 44.4 % av hela stammen.1) En stark minsk
ning har sålunda ägt rum både absolut och relativt taget. 

Renskötseln har av gammalt ansetts utgöra den lapska allmogens egent
liga näring, vilken uppfattning i gångna tider må hava motsvarat förhål
landena i verkligheten, men efter vad ovan synes, numera icke kan anses 

') Det är möjligt, att siffran, för nomader och övriga renägare år 1920 något obetydligt kan 
ändras, då den hela riket omfattande yrkesräkningen, delvis grnndad även på uppgifter i självde-
klarationer och taxeringslängder, föreligger färdig. 
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fullt riktig. Icke mindre än 3 979 personer, eller 55-6 %, hava nämligen sin 
utkomst av andra yrken. Bland denna icke nomadiserande eller renägande 
lapska allmoge är det stora flertalet, eller 2 473 personer, att hänföra till 
den jordbrukande klassen. När därtill kommer, att bland de renskötande 
lapparne ett avsevärt antal söker sin utkomst av jämsides med renskötseln 
bedriven jordbruksrörelse, förstår man väl, att även det rena jordbruket ut
gör en viktig näring för denna folkstam. Jordbruket spelar naturligen en 
större roll för de lappar, som leva längre söderut, medan renskötseln mera 
överväger i Norrbottens län. Vanskligt torde vara att med visshet angiva 
orsaken till den tillbakagång, som på sina håll ägt ram. Troligt är dock, 
att den fortskridande odlingen samt den stigande beröringen med den bofasta 
kulturen i hög grad ökat lapparnes benägenhet att övergiva renskötseln och 
antaga de bofastas näringsfång och vanor. — Vad yrkesfördelningen i öv
rigt bland lapparne beträffar kan framhållas, att 523 lappar hänförts till 
gruppen fiske och skogsbruk, 170 till diverse hantverk, 91 till tjänare hos 
andra och 604 till arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och under-
stödstagare m. fl. 

Lapparne i Europa. Uppgifterna om lappar bearbetas icke fullt på sam
ma sätt vid folkräkningarna i olika länder. Barn av blandade äktenskap 
rubriceras sålunda ofta något olika och i Finland räknar man antalet perso
ner, som använda lapskan såsom talspråk, vilket ej alltid sammanfaller med 
antalet personer av rent lapsk ras. 

Man kan emellertid anslå antalet lappar vid olika tidpunkter till föl
jande: 1) 

Omkring två tredjedelar av alla lappar bo sålunda i Norge och nära en 
fjärdedel i Sverige. Talen tyda icke på någon större tillväxt för rasen. I 
Sverige har ökningen varit svag, om ens någon. I Norge har antalet min
skats från år 1890 till 1910 men sedan stigit något, vilket emellertid del
vis beror på metoden, som tillämpades vid sista räkningen. I Finland synes 
ju antalet hava stigit något, men då hör språket och ej rasen ligger till 
grund för beräkningen, vågar man ej draga några bestämda slutsatser. I 
huvuddrag får man emellertid av sammanställningen här ovan det intrycket, 
att lapparne i Europa utgöra en stationär befolkning eller ras, men att de 
ingalunda kunna anses vara en utdöende stam, som man ibland ser upp
givas. 

') Sammanställningen i fråga har i huvudsak hämtats från fjärde häftet av den norska folkräk-
ningsredogörelsen för är 192Û. 
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3. Judar. 

Till grund för statistiken om judarne i vårt land har icke lagts härstam
ningen utan trossamfundet; när man i denna berättelse för korthets skull 
talar om judar, avses sålunda de mosaiska trosbekännarne. Dessa torde dock 
i själva verket omfatta det övervägande antalet heljudar, varemot halvju-
darne till säkerligen större delen antagit någon kristen religion och sålunda 
i allmänhet ej bliva medräknade.1) 

Antal och utbredning. Vid de fem sista folkräkningarna 1880—1920 redo
visas respektive 2 993, 3 402, 3 912, 6 112 och 6 469 svenska judar, vilket inne
bär en fortgående ökning, särskilt framträdande under det innevarande sek
lets första årtionde. I relation till hela folkmängden i riket utgöra de dock 
fortfarande en ringa del eller l'i pr tusen. 

Beträffande judarnes talrikhet i olika delar av riket hänvisas läsaren till 
tab. 6. — Enligt tab. L äro endast 8-s % av judarne i Sverige bosatta på 
landsbygden, under det att 91-7 % hava sin hemvist i städerna, främst i 

Tab. L. Mosaiska trosbekännarne i Sverige efter boningsort, födelseort samt 
in- och utländskt statsborgarskap år 1920. 

1) Den följande framställningen bygger delvis på en bearbetning av priraärmaterialet till 1920 
ars folkrakning, utförd pä initiativ av professor Eli Heckscher. Till undersökningen hörande be
skrivning, författad av aktuarien S. Olof Valentin, finnes publicerad såsom ett särskilt kapitel i 
Hugo Valentin: >J"udarnas historia i Sverige», Stockholm 1Ô24, till vilket arbete hänvisas för när
mare detaljer. 
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Stockholm (42'4 %) och Göteborg (14-9 %). När man därjämte kan konsta
tera, att större delen av de 535 till landsbygden räknade judarne bo i förorter, 
köpingar, municipalsamhällen och andra tättbebyggda orter, framstår tyd
ligt särdraget för judarne i vårt land att till alldeles övervägande grad vara 
en stadsbefolkning. 

Fördelning efter kön, ålder och civilstånd (tab. 10). Liksom man förut 
funnit beträffande finnar oeh lappar, visa judarne undertalighet för kvinno
könet och det i ännu högre grad än nämnda två befolkningsgrupper (jfr tab. 
G). Mot 1000 judar svara nämligen endast 908 judinnor, om alla åldrar 
tagas över ett. Undersöker man proportionen inom olika åldrar, visar det 
sig egentligen vara mellanåldrarna 25—50 år, som äro anledning till kvinno
underskottet, medan i högre åldrar kvinnorna som regel överväga. Förkla
ringen är ej svår att finna; tab. L visar nämligen att inemot hälften av 
judarne i Sverige ursprungligen inflyttat från utlandet, och det är just denna 
befolkningsgrupp, som företer det stora kvinnounderskottet. Man har så
lunda här åter en bekräftelse på den gamla erfarenhetssatsen, att männen 
inom nästan alla folk pläga vara betydligt mera rörliga än kvinnorna. Bland 
de svenskfödda judarne råder däremot jämvikt mellan könen. 

Jämfört med åldersfördelningen för Sveriges hela befolkning visar den ju
diska åtskilliga karakteristiska särdrag (tab. 10). Sålunda faller den låga 
siffran för barnaåldern 0—10 år i ögonen, vilket delvis förklaras därav, att 
barn i blandade äktenskap bliva mosaiska trosbekännare endast i det fall, 
att föräldrarna före äktenskapets ingående träffat skriftligt avtal härom. 
Åldrarna 25—50 år upptaga däremot en synnerligt stor andel av befolknin
gen, beroende på inflyttningen från utlandet; dessa livets mellanåldrar om
fatta sålunda 40-J % av samtliga judar, mot 30-o % för riksbefolkningen i 
dess helhet. De högsta åldrarna slutligen äro relativt fåtaligt företrädda bland 
judarne i vårt land. 

Beträffande judarnes civilståndsfördelning framgår av tab. H, att de ogifta 
männen i nästan samtliga åldrar äro relativt Here och de ogifta kvinnorna 
relativt färre än inom rikets befolkning i dess helhet. Äktenskapsfrekven
sen bland de judiska kvinnorna är alltså synbarligen ganska hög i motsats 
till förhållandet bland männen. Vid en dylik jämförelse bör man emeller
tid erinra sig männens övertalighet. Efter vad statistiken visar gifta sig 
visserligen flera judiska män än kvinnor med andra trosbekännare, men detta 
förhållande är tydligen ej tillräckligt att motväga disproportionen i antal 
mellan könen. 

Statsborgarshap och födelseort (tab. L). A. v judarne i vårt land äga endast 
64 % svenskt medborgarskap; över en tredjedel, eller inalles 2 328, äro sålunda 
utländska medborgare. Bland dessa senare är det stora flertalet, eller 1 377, 
ryska undersåtar. I övrigt räknar man 445 polska undersåtar, 315 under
såtar till Estland, Lettland och Litauen, d. v. s. de forna Östersjöprovinserna, 
130 till Tyskland, Österrike, Ungern och Tjeckoslovakiet samt 61 till andra 
främmande länder. 

En uppdelning av judarne efter födelseort visar, att 3589 eller 55-5 % äro 
4—242298. 
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födda i Sverige och 2 880 i utlandet. Huru de sistnämnda fördela sig på 
olika länder framgår även av tab. L. Av de härvarande i utlandet födda 
judarne härstamma 1 211 eller 42-0 % från Ryssland, 720 eller 25-0 % från 
Polen och 413 eller 14-3 % från Estland, Lettland och Litauen, så att över 
fyra femtedelar av hela antalet komma från den forna ryska monarkien. 
Emellertid möter ibland svårighet at t lokalisera den uppgivna födelseorten, 
speciellt beträffande .Ryssland och dess randstater samt de forna österrikisk
ungerska områdena, enär gränserna under de politiska omstörtningarna varit 
något obestämda. En fullt exakt fördelning skulle måhända därför här och 
där avvika med några enheter från den här meddelade. 

Yrkesfördelning. Beträffande judarnes yrkesfördelning hänvisas till tab. 11. 
Om sjätte huvudgruppen, innefattande f. d. yrkesutövare m. fl., utproportio-
neras på de övriga, visar det sig, att icke mindre än 57-7 % bland judarne 
mer eller mindre direkt hava sin utkomst av handelsyrket. I övrigt höra 
32-5 % till industri- och hantverksbefolkningen samt 8-4 % till gruppen all
män tjänst och fria yrken, medan endast 09 % leva av jordbruk samt 0.5 % 
av husligt arbete. Någon jämförelse med fördelningen inom Sveriges hela 
befolkning vid samma tidpunkt kan ej göras, innan 1920 års yrkesräkning 
hunnit slutföras; om man jämför med yrkesfördelningen för hela riket år 
1910 — 48'4 % tillhörande jordbruksgruppen, 32.3 % industrigruppen, 13'5 % 
handelsgruppen och 5-8 % gruppen allmän tjänst och fria yrken — visar sig 
emellertid avvikningen vara mycket betydande. Judarne hava tydligen vid 
sitt val av levnadskall med stor förkärlek koncentrerat sig på handelsgruppens 
yrken. I förhållande till det allmänna svenska medeltalet för enbart stads
befolkningen är skillnaden naturligen mindre men dock avsevärd. 

I fråga om talrikheten av de särskilda yrkesspecialiteternas representanter 
framträda naturligtvis främst handelsgruppens olika yrken. Industrien räk
nar de flesta yrkesutövarna inom textil- och beklädnads- samt läder- och 
gummivarubranscherna. Inom gruppen allmän tjänst och fria yrken före
komma exempelvis 41 lärare, 44 artister, 24 läkare, 22 högre statstjänstemän 
och 17 advokater, d. v. s. för flertalet av nämnda yrken sannolikt relativt 
högre siffror, än man finner inom Sveriges befolkning i dess helhet. 

4. Zigenare och tattare. 

Vid folkräkningarna i vårt land bruka även infordras uppgifter om zige
nare och tattare. Hela antalet, som i församlingsboksutdragen finnas beteck
nade såsom dylika, uppgår enl. tab. 9 t i l l 773. På grund av noggrannare 
kyrkobokföring är detta visserligen betydligt fiere än som uppgivas vid före
gående folkräkningar, men det oaktat måste siffran betraktas såsom väl låg.1) 
At t talen måste bliva minima ligger också i sakens natur. Med tattare för
står man nämligen i allmänhet den genom blandning mellan zigenare och 

') Fattigvårdslagstiftningskommittén har sålunda i en utredning, grundad pa uppgifter frän 
polismyndigheterna i riket, beräknat tattarnas och zigenarnas antal år 1922 till 1 833, varav de 
rena zigenarna skulle utgöra vid pass 250. 
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infödda svenskar uppkomna befolkningen, och har blandningen försiggått under 
några generationer, möter naturligen svårighet att skilja den uppkomna ra
sen från den rena svenska folkstammen, i alla händelser göras inga anteck
ningar därom i församlingsböckerna. De rena zigenarna åter bilda visser
ligen genom seder och levnadssätt en lätt igenkänd och från tattarna täm
ligen skild folkgrupp, vilket bl. a. tar sig uttryck däri, att tattarne i regel 
hava fast bostad, medan zigenarna eller »vandringsfolket» utan längre uppe
håll större delen av året flacka omkring. Men under detta kringstrykande 
liv undandraga sig troligen åtskilliga zigenare fortfarande all kyrkobok
föring. 

En uppdelning efter olika statistiska synpunkter lämpar sig mindre för 
nämnda folkgrupper, då på grund av deras litenhet de stora talens lag ej i 
önskvärd grad gör sig gällande, utan tillfälligheter lätt spela in. 

E) Utrikes födda och utländska undersåtar i Sverige. Svenskfödda 
personer boende i utlandet. 

1. Utrikes födda personer. 

Antalet utrikes födda, som år 1910 uppgavs till 47 900 personer, utgör vid 
innevarande folkräkning 57 832. ökningen under det förflutna årtiondet upp
går sålunda till 9 932, motsvarande 20-7 %, vilket procenttal i och för sig 
får anses vara rätt stort. Fortfarande är Sverige dock ett av de land i 
Europa, där främlingarnas antal är lägst, eller endast 0-98 % av rikets hela 
folkmängd, vilket förhållande 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 utländska sjömän i hamnarna icke hos oss, såsom i 
flertalet andra länder, tagas med i beräkningen. 

Med hänsyn till födelseorten fördela sig de utrikes födda vid de sju se
naste folkräkningarna i enlighet med översikten å nästa sida. Vid studiet 
av denna måste man dock erinra sig, att talen för år 1920 delvis ej äro 
jämförbara med dem för tidigare räkningar, då såsom följd av världs
kriget gränserna mellan nationerna blivit ändrade eller nya stater upp
stått.1) 

Såsom synes har antalet utrikes födda ökats för varje folkräkning, och detta 
icke blott absolut taget utan även i förhållande till rikets hela folkmängd. 
En stor del av de utrikes födda är dock säkerligen av svensk härkomst, 

') Sålunda kan framhållas att Danmarks område ökats med del av Schleswig och Frankrikes 
med Elsass-Lothringen. Tyskland har avstått icke blott dessa provinser ät Danmark och Frank
rike, ritan även betydande områden i öster åt Polen, vilket sistnämnda land dessutom ökats på 
bekostnad av Österrike-Ungern och Byssland. De nya staterna Estland, Lettland och Litauen hava 
utbrutits ur det forna Ryssland och Tjeckoslovakiet ur Österrike-Ungern, vilken forna monarki 
dessutom avstått områden till Rumänien, Jugoslavien och Italien. 
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barn av svenska föräldrar som emigrerat. Detta torde särskilt vara fallet 
beträffande amerikanare och norrmän. Folkräkningen år 1920 redovisar det 
största antalet utrikes födda från följande länder i nu nämnd ordning: Norge, 
Finland, Danmark, Förenta staterna och Tyskland; tillsammans komma från 
dessa fem länder icke mindre än fem sjättedelar av hela antalet, ökningen 
i absolut antal under sista årtiondet framträder mest beträffande de finsk
födda, men om man tar i betraktande, att Tyskland reducerats i område, är 
tillväxten av de tyskfödda ännu större. Närmare detaljer angående utrikes 
födelseorter år 1920 äro i övrigt att hämta ur tab. 16. 

Huru de utrikes födda av varje nationalitet fördela sig länsvis med skill
nad mellan landsbygd och städer samt mellan män och kvinnor framgår i 
absoluta tal av tab. 18 och i relativa tal av tab. N. A landsbygden och i 
städerna bor numeriskt ungefär lika många utrikes födda, men å landsbygden 
motsvara de endast 0-66 % av folkmängden, i städerna nära tre gånger så 
mycket, eller l-74 %. I våra tre större städer, Stockholm, Göteborg och 
Malmö, bo nära en tredjedel av alla utrikes födda. Länsvis äro främlin
garna relativt sett talrikast i Stockholms stad, där de utgöra 2.76 % av folk
mängden, samt i Norrbottens (1-73 %), Malmöhus (1-54 %), Värmlands (1-37 %) 
och Gröteborgs och Bohus län (1-36 #), d. v. s. i län, som innesluta våra 
största städer eller utgöra gränsprovinser. — Emellertid äro förhållandena 
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mycket olika inom olika nationaliteter. Av de norskfödda bor sålunda nära 
hälften (48-2 %) i Värmlands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län, av 
de danskfödda över hälften (51-2 %) i Skåne och av de finskfödda nära två 
tredjedelar (65-5 %) i Stockholms stad samt Norrbottens och Västernorrlands 
län. Vidare kan framhållas at t Stockholms stad innesluter icke mindre än 
resp. 61/4 och 49-4 % av de i Ryssland och Frankrike födda, inom Sverige 
boende personerna. 

Såsom man finner av tab. 17 bo i Sverige flera utrikes födda' kvinnor än 
män, under det att i andra länder det motsatta förhållandet plägar äga 
rum. Då överskottet för kvinnorna återfinnes endast hos de nu eller förut 
gifta, är förklaringen tydligen att söka däri, a t t svenskarne relativt ofta ingå 
äktenskap med utländskor, särskilt efter vad tabellen visar med norskor och 
finskor. Åldersfördelningen hos de utrikes födda avviker vidare (tab. M) 
från den hos oss vanliga, i det att åldersgrupperna 15—50 år både hos 
män och kvinnor äro proportionsvis starkare företrädda. Förklaringen ligger 
nära till hands: barn som födas efter föräldrarnas flyttning till vårt land, 
komma naturligen att rubriceras såsom svenskfödda. 

Tab. M. Relativ fördelning efter civilstånd och efter ålder av de utrikes 
födda och av de utländska undersåtarna, den 31 dec. 1920. 
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Tab. N. Utrikes födda, fördelade relativt efter boningsorten m. m. år 1920. 
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2. Utländska undersåtar bosatta i Sverige. 

Av de 57 832 utrikes födda angivas 13 767 såsom utländska undersåtar, 
vilket jämväl uppgives om 9 044 inom landet födda personer. Hela an
talet främmande undersåtar, som äro i svensk församling kyrkobokförda, 
skulle alltså utgöra 22 811, eller endast 0-39 procent av rikets folkmängd. 
Även om behörig hänsyn tages till den omständigheten, a t t vi i Sverige 
räkna den rättsliga folkmängden, icke den faktiska, i följd varav utlän
ningar med helt tillfällig vistelseort här i landet icke bliva tagna med i 
räkningen, synes man kunna påstå, a t t Sverige är ett av de europeiska länder, 
som hysa det minsta antalet utlänningar.1) De hava ej heller ökats nämnvärt 
i antal sedan förra folkräkningen, då de utgjorde 21 708. Kännedomen om 
de främmande undersåtlighetsförhållandena är emellertid något bristfällig, 
och troligen är antalet hithörande större än som uppgivits, oavsett a t t i åt
skilliga fall frågan om vilken stat en person såsom undersåte tillhör, torde 
vara ganska svår att rättsligen avgöra. Med avseende härå har, genom 
lagen av den 1 oktober 1894 om förvärvande och förlust av medborgarrätt, 
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 
tjugutvå år, bliver svensk medborgare, så framt han eller hon icke under 
sista året hos Konungens befallningshavande i länet genom därom avgiven 
skriftlig förklaring avsagt sig rättigheten att varda svensk medborgare och 
därvid tillika med behörigt bevis styrkt sig äga medborgarrätt i annat land. 
Rä t t t i l l avsägelse, som nu är nämnd, äger ej rum för den, som är född av 
utlänning, vilken själv begagnat sig av sådan rätt . Då svensk medborgar
rä t t på grund av denna § förvärvas av utländsk man, tillkommer sådan rät t 
även hans hustru och äkta barn. — Att döma av uppgifterna i de till sta
tistiska centralbyrån inkomna församlingsboksutdragen synas i flertalet fall 
vederbörande icke begagna sig av rätten att avsäga sig svenskt statsborgar-
skap, och det är mycket vanligt att påträffa utländska familjer, där söner 
och döttrar över 22 år upptagas som svenska undersåtar, medan de yngre 
barnen såväl som de i utlandet födda föräldrarna angivas vara viss främ
mande makts undersåtar. De främmande nationaliteter, som mest beröras 
av ovan anförda lagbestämmelser, synas vara norrmän och finnar. 

Av tab. 19, där de utländska undersåtarna äro fördelade länsvis, framgår, 
att dels våra största städer, Stockholm, Gröteborg och Malmö, dels vissa 
gränsprovinser, Malmöhus, Värmlands, Norrbottens och Västernorrlands län 
i främsta rummet dragit utlänningarna t i l l sig. Västernorrlands län, vars 
sågverksdistrikt sedan länge fått mottaga inflyttningar från de mitt emot 
liggande delarna av Finland, kan i detta sammanhang betraktas som gräns
bygd. Det största antalet utlänningar, 5 972 eller 26.2 procent av hela antalet, 
förefinnes i Stockholms stad; det minsta antalet, eller 84, uppvisar Gotland. 

Efter nationalitet hava utlänningarna vid de tre senaste folkräkningarna 
varit fördelade på följande sätt : 

1) Jfr E. Arosenius: »Utländska undersåtar i Sverige år 1910>. Statistisk tidskrift 1912, h. 4. 



4 6 UTRIKES FÖDDA OCH UTLÄNDSKA UNDERSÅTAR I SVERIGE. 

Talrikast äro de finska undersåtarna, nämligen ej färre än «5 897; därefter 
följa tyska undersåtar med 4 532 samt norska och danska. Antalet italien
ska, danska och isynnerhet norska undersåtar har gått ned sedan förra folk
räkningen; andra någorlunda talrikt företrädda nationaliteter i vårt land 
visa däremot tämligen genomgående ökning. Minskningen av norrmän och 
danskar torde mindre vara att tillskriva återutfiyttning till Norge och Dan
mark än fastmer det förhållandet, att en mängd år 1910 här bosatta norska 
och danska undersåtar sedermera förvärvat svensk medborgarrätt, antingen 
på grand av de ovan anförda bestämmelserna i lagen av den 1 oktober 1894 
eller ock genom naturalisation. Under årtiondet 1911—1920 redovisas så
lunda 4 048 naturaliserade främlingar, varav en väsentlig del norrmän och 
danskar, medan hela antalet under närmast föregående årtionde endast upp
gick till 1 716. I dessa tal ingår då icke antalet medföljande hustrur och 
barn, varom inga uppgifter föreligga. 

Finnar, tyskar och amerikanare förekomma i alla län, norrmän i alla utom 
Gotlands och danskar i alla utom Norrbottens. Övriga nationaliteter upp
träda mera sporadiskt. 

A landsbygden bo 9 634 utländska undersåtar och i städerna 13 177, vilken 
proportion ganska mycket avviker från den mellan rikets hela lands- och 
stadsbefolkning. Emellertid är förhållandet mycket olika inom olika natio
naliteter. Norrmän, finnar och amerikanare förekomma mest på landsbygden, 
och av det lilla antalet kanadensare äro nästan samtliga bosatta där; även 
bland tjeckoslovakerna har landsbygden övervikt, beroende därpå att ett par 
å landet belägna industriföretag sysselsätta många arbetare av denna natio
nalitet. — övriga utländska nationaliteter äro mest samlade i städerna, sär
skilt gäller detta om ryssarna och italienarna. Fördelningen å landsbygd 
och städer sammanhänger naturligtvis med yrkesgrupperingen, varom 
namnes längre fram. 

Bland de utländska undersåtarna visa sig båda könen vara ungefär jämn
starka, 11399 män och 11412 kvinnor. Enligt vad tab. 22 giver vid handen, 
är dock proportionen ej fullt densamma, om man undersöker de olika na
tionaliteterna var för sig; särskilt märkes ett rätt betydande kvinnoöverskott 
hos de finska undersåtarna. — Åldersfördelningen hos utlänningarna avviker 
åtskilligt från den hos oss vanliga, enär invandringen av personer i dçn ar-
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betskraftigaste åldern satt en stark prägel på ålderssammansättningen. Bland 
de utländska undersåtarna omfatta åldersgrupperna 25—50 år icke mindre än 
41.1 procent av hela antalet, medan dessa åldrar för Sveriges befolkning i 
dess helhet endast upptaga 300 procent (år 1910). 

Ett par av de främmande nationaliteterna visa, i fråga om åldersfördel
ningen, avvikelser såväl från den svenska typen, som från den, vilken ut
märker utlänningar i genomsnitt. Så är särskilt fallet med de amerikanska 
undersåtarna. Äldre barnaåldern och ungdomsåldern äro här fåtaligt före
trädda; åldrarna 10—25 år omfatta bland de amerikanska undersåtarne i 
Sverige endast 14-9 % av hela antalet men bland svenskarne 27-6 % (år 1910). 
Först i högre medelåldern bliva femårsgrupperna återigen manstarkare; åldrarna 
30—50 år omfatta sålunda bland amerikanarne 38-8 % mot 22-7 % bland 
svenskarne. Förhållandet är lätt förklarligt, då man betänker, att dessa 
amerikanska medborgare merendels utgöras av svenskfödda personer, som 

Tab. O. Utländska undersåtarne, fördelade i absoluta och relativa tal efter 
statsborgarskap, födelseland, kön och ålder, den 31 dec. 1920. 
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vistats någon tid i den stora amerikanska republiken och där erhållit med
borgarrätt, men sedan, vanligen vid en något mera framskriden ålder, återflyttat 
till Sverige, samt dessutom deras barn. Angående dylika återinäyttade 
personers nationalitet finnes en konvention avslutad med Förenta staterna 
den 20 maj 1869 (ratificerad 1871). Enligt denna konvention med därtill 
fogade protokoll anses sådana till Sverige återinvandrade personer, vilka 
blivit naturaliserade såsom medborgare i Förenta staterna, hava avstått från 
sitt amerikanska medborgarskap ensamt av den anledning, att de ånyo bo
satt sig i hemlandet, i avsikt att ej återvända till Amerika, vilken avsikt 
anses förefinnas, när de uppehållit sig i Sverige i mer än två år. — På grund 
av denna bestämmelse bliva flertalet av de hemkomna svensk-amerikanarna 
på så att säga automatisk väg åter svenska medborgare. Det är därför 
omöjligt att säga, huru stort antalet av f. d. amerikabor är i Sverige, ehuru 
en sådan uppgift skulle vara av stort intresse; med visshet kan dock sägas, 
att deras antal mångdubbelt överstiger antalet härvarande amerikanska med
borgare, och antagligen närmar sig siffran hundratusentalet. 

Efter åldersfördelningen att döma skulle man vänta sig förhållandevis flera 
gifta bland utlänningarna än bland den svenska befolkningen, men detta 
är fallet endast för de utländska kvinnornas vidkommande. Förklaringen är 
att söka däri, att bland de utländska undersåtarna i vårt land befinna sig 
kvinnorna ursprungligen i stort mindretal och hava därför hög äktenskaps
frekvens. Förhållandet framträder emellertid ej i tabellen, enär utlänningarne 
under årens lopp i stor utsträckning ingå äktenskap med svenskor, som då 
samtidigt även bliva utländska medborgare. 

I tab. 20 och 21 redogöres för olika kombinationer av födelseort och stats-
borgarskap, kön och ålder. Det är givet, att de utländska undersåtarne, för 
så vitt de äro födda utom Sverige, i regeln befinnas vara födda i det land, 
vars undersåtar de äro, t. ex. danska undersåtar i Danmark, tyska under
såtar i Tyskland o. s. v.; dock äro undantagen från denna regel tämligen 
talrika, tillsammans 1 542, ett tecken bland andra på det livliga folkutbytet 
länderna emellan i våra dagar. Samma karakteristiska drag går igen för 
nästan varje nationalitet. Av barnen äro enligt tab. O de flesta, eller tre 
fjärdedelar av hela antalet, födda i Sverige. Beträffande de vuxna iakttar 
man, att endast 15-2 % av männen men inte mindre än 368 % av kvinnorna 
äro födda inom vårt land; tydligen från början svenska kvinnliga undersåtar, 
som ingått äktenskap med utlänningar. En särställning intaga dock de i 
Sverige bosatta amerikanska medborgarne ; bland dem äro nämligen huvud
personerna till största delen svenskfödda, som varit bosatta i Amerika men 
återvänt. Däremot påträffar man ofta bland deras barn eller övriga familje
medlemmar personer, vilka äro födda i Nordamerika. 

I tab. 24 och P finnas de utländska undersåtarna grupperade i absoluta 
och relativa tal efter yrken, dock till undvikande av allt för stor vidlyftig
het endast i vissa huvudgrupper. För tillsammans 7 790 män och 3 694 
kvinnor bland utlänningarna har yrke eller näringsfång angivits; i detta 
antal ingå då även f. d. yrkesutövare och andra huvudpersoner, övriga ut-
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ländska undersåtar äro att räkna som familjemedlemmar utan angivet yrke 
och hava i tabellen fördelats efter huvudpersonernas yrken. 

Fäster man sig endast vid. yrkesutövarnas fördelning på de sex huvud
grupperna, så visar det sig, att industrien mottagit de flesta invandrarne. 
Av de manliga yrkesutövarne hör nära hälften, eller 48'0 procent, till denna 
grupp. I andra rummet kommer, vad männen angår, gruppen handel och 
samfärdsel och först i tredje rummet jordbruk jämte fiske och skogsbruk. 
Sedan följa sjätte gruppen omfattande f. d. yrkesutövare m. fl. samt fjärde 
gruppen, allmän tjänst och fria yrken. Den senares representanter bland 
utlänningarne befinnas huvudsakligen vara artister av olika slag samt lärare. 
Slutligen kommer vad männen angår i sista rummet gruppen husligt arbete; 
vad de kvinnliga yrkesutövarna däremot beträffar är denna huvudgrupp den 
talrikaste av alla, beroende på den däri ingående yrkesgruppen tjänarinnor. 

Yrkesfördelningen gestaltar sig naturligen ganska olika hos de särskilda 
främmande nationaliteterna. 'Åt jordbruket ägnar sig en rätt stor del av de 
norska och amerikanska undersåtarne. Till gruppen fiske höra endast några 
få yrkesutövare, de flesta finnar. Talrikare företrädd är gruppen skogsbruk. 
Hit höra företrädesvis norrmän och finnar, men även en del danskar, an
ställda såsom skogvaktare i södra Sverige. — Industrien sysselsätter de 
flesta utlänningarne; såsom tab. P visar gäller detta särskilt beträffande tyskar, 
finnar och danskar. Bland norrmän och finnar äro de flesta sysselsatta i 
trävaru- och pappersindustrien samt metall- och maskinindustrien, bland 
danskar däremot i livsmedelsindustrien. För ryssar, polacker, österrikare 
och tjeckoslovaker dominera yrkena inom textil- och beklädnadsbranschen. 
Tyskarne förete största mångsidigheten i sitt yrkesval och visa även det 
största antalet tekniska ledare; mest företrädda äro metall- och maskin- samt 
textilindustrierna, men även glas- och porslinstillverkningen samt boktryc
keriet hava många representanter. — Såsom arbetare av obestämt slag har 

Tab. P. Relativ fördelning av de utländska undersåtarna efter huvudgrupper 
av yrken år 1920. 
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ett ej oväsentligt antal finnar måst karakteriseras. Tjänarinnor hava på
träffats till ett antal av 1057; härav äro 511 eller nästan halva antalet 
finskor, närmast i ordningen komma tyskor. Inom de litterära och konst
närliga yrkena äro, vid sidan av tyskarne, fransmän och italienare propor
tionsvis mest företrädda. 

De utländska undersåtarnas fördelning efter konfession framgår av tab. 
25. Enligt uppgift höra till den evangelisk-luterska kyrkan i allt 18 355 
personer eller 805 procent av hela antalet. Blott 4 456 främmande under
såtar äro sålunda samtidigt främmande trosbekännare, därav 2 328 mosaiska 
och 1 715 romerska katoliker. Av lätt insedda orsaker äro luteranerna 
något talrikare bland sådana utländska undersåtar, som äro födda i Sverige, 
än bland de utrikes födda. 

Även om man uteslutande tager i betraktande de utländska undersåtar, 
vilka äro födda utomlands, så blir för flera nationaliteter fördelningen efter 
konfession en annan än för motsvarande nationalitet i hemlandet. Granska 
gendomlig är sålunda den ryska kontingentens sammansättning. Av i allt 
1 885 ryska undersåtar äro ej färre än 1 377 eller 73.0 % mosaiska trosbe
kännare, 356 eller 18-9 % luteraner, 37 romerska katoliker m. fl. och blott 
115, motsvarande 6-l «Å, medlemmar av den kyrka, till vilken det stora fler
talet av Rysslands befolkning hör, nämligen den grekisk-ortodoxa. I själva 
verket finnes anledning antaga, att till och med detta antal borde minskas 
med något tiotal personer, som i folkräkningsmaterialet uppgives tillhöra den 
grekiska kyrkan, men troligen i själva verket äro romerska katoliker. — För 
närmare detaljer rörande de särskilda nationaliteternas konfession hänvisas 
i övrigt till tabellen. 

3. Svenskar i utlandet. 

I skarp motsats till det ringa antalet utlänningar i Sverige står det stora 
antalet svenskar i främmande land. Då de flesta civiliserade stater anställa 
folkräkning vart tionde år och då därvid vanligen även inhämtas uppgift 
om födelseort, kan man erhålla någorlunda noggrann upplysning om antalet 
svenskfödda personer i främmande länder vid folkräkningstidpunkterna. 
Nedanstående sammanställning har alltså utarbetats med hjälp av de ut
ländska folkräkningsberättelserna. 

1) Uppgifterna för England med Wales år 1920 delvis preliminära. 
2) Siffran för svenskfödda personer i Tyskland år 1910 beräknad med ledning av uppgifterna 

om antalet svenska undersåtar därstädes. 
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Tillsammans äro omkr. 780 000 i Sverige födda personer bosatta i utlandet, 
vilket innebär en minskning sedan förra folkräkningen, då motsvarande tal ut
gjorde 820 000. Sedan år 1910 har antalet svenskfödda personer ökats något 
inom våra tre grannländer, Norge, Danmark och Finland. I Norge bo numera 
nära 50 000 svenskfödda personer, därav i Oslo 11 000, medan norskfödda per
soner bosatta i Sverige endast uppgå till 12 000. I Danmark räknar man 
36 000 svenskfödda, varav i Köpenhamn icke mindre än 20 500 eller ungefär 
lika många som t. ex. i Lund. Vidare kan nämnas att Kanada har mottagit 
närmre 30 000 personer. Främst bland de olika länderna stå naturligtvis 
Nordamerikas Förenta stater med ej mindre än 625 000 svenskfödda personer. 
Sedan förra census har antalet emellertid minskats med 40 000, vilket för
klaras därav, a t t Sveriges folkförlust till Unionen genom överskott av emi
gration under senaste årtiondet endast utgjort 45 tusen mot 175 tusen 
under närmast föregående decennium. 

På grund av det stora antalet svenskfödda personer i Förenta staterna har 
det varit av intresse att sammanställa några uppgifter om den svenska be
folkningen därstädes 2) ur det rikhaltiga materialet i den nordamerikanska 
censusberättelsen för år 1920 (tab. Q). Fastän de absoluta talen för de 
svenskfödda i och för sig äro nog så imponerande, utgöra de likväl blott 
0-6 % av jättenationens folkmängd. För tjugu år sedan utgjorde de ungefär 
0-75 %\ högre har deras antal aldrig varit. Ur synpunkten av svenskhetens 
bevarande har ställningen för svensk-amerikanarne utvecklats mera ogynn
samt än ifrågavarande siffror giva vid handen. Både de inflyttade och in
födda svenskarna börja nämligen att mera än förr bosätta sig i städerna, 
där sammanhållningen mellan de forna landsmännen är mindre och amerika-
niseringen därför går fortare. 

Vid en undersökning av befolkningens geografiska fördelning visar det 
sig, att svenskarne nästan uteslutande bo i Unionens norra delar, där kli
matet mest liknar vårt eget. Alltjämt är det åkerbruksstaterna på ömse 
sidor av övre Mississippi, som utgöra svenskarnes förnämsta hemvist. Av 
samtliga svenskfödda bor där över hälften eller tillsammans 353 000, varav 
nära två tredjedelar i staterna Minnesota och Illinois. För tjugu år sedan 
voro sveuskarne ännu mera koncentrerade till dessa trakter, vilka då inne-
slöto 379 tusen eller två tredjedelar av hela antalet. Nya Englandsstaterna 
i öster, inkl. New York med omgivning, samt Stilla havsstaterna i väster 

1) I uppgifterna för Kanada äro svensk- och norskfödda personer sammanförda vid folkräk
ningarna 1890 och 1900 (resp. 7 827 och 10256). De här ovan angivna siffrorna för de svensk
födda äro beräknade under antagande av samma proportioner mellan svensk- och norskfödda som 
i Förenta staterna. 

s) Jfr även emigrationsutredningens betänkande bilaga XX, E. Arosenins: »Den svenska be
folkningen i Förenta staterna är 1910» i statistisk tidskrift, 1913, h. 4, samt H. Nelson: »Svenskar 
och svenskbygder i Förenta staterna» i Åhlén k Holms årsbok 1925. 



52 UTRIKES FÖDDA OCH UTLÄNDSKA UNDERSÅTAR I SVERIGE. 

Tab. Q. Antal personer födda i Sverige eller av svensk härkomst och bosatta 
inom Förenta staterna, med fördelning enligt den amerikanska censusberättelsen 

år 1920 på Unionens olika huvuddelar ävensom på vissa stater och städer. 

1) Censusherättelsen indelar Unionen» fastlandsområde i följande huvuddelar, omfattande nedan-
nämnda stater: New England = Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island och 
Connecticut; Middle Atlantic = New York, New Jersey och Pennsylvania; South Atlantic = Dela
ware, Maryland, District of Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, 
Georgia och Florida; East North Central = Ohio, Indiana, Illinois, Michigan och Wisconsin; West 
North Central = Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska och Kansas ; 
East South Central = Kentucky. Tenesse, Alabama och Mississippi; West South Central = Arkan
sas, Louisiana, Oklahoma och Texas ; Mountain = Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, 
Arizona, Utah och Nevada; Pacific = Washington, Oregon och California. 

9) Med personer av svensk härkomst avses här, förutom de som äro födda i Sverige, även så
dana som härstamma därifrån i andra led, d. v. s. för vilka båda eller endera av föräldrarna äro 
svenskfödda. Bland de 1 457 382 personerna av svensk härkomst uppgiver censusberättelsen 632 656 
såsom födda utom Förenta staterna av svenskfödd fader och 824 726 såsom födda i Förenta sta
terna, därav 599 744 med båda föräldrarna svenskfödda, 144 382 med endast fadern svenskfödd och 
80 600 med endast modern svenskfödd. 

9) Av de 625 585 svenskfödda år 1920 voro 344 988 män och 280647 kvinnor; mot 1000 män 
svara alltså 814 kvinnor. — Efter statsborgarskap fördela de sig sålunda: 431 556 voro naturali-
serade amerikanska medborgare, 53 007 hade uttagit det s. k. första papperet, d. v. s. tagit det 
första steget till medborgarrättens förvärvande, 105 445 voro »aliens», d. v. s. utländska undersåtar, 
varav flertalet naturligen svenska, och i fråga om 35 577 var statsborgarskapet ej känt. 
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hava emellertid under det nya seklet dragit t i l l sig huvudparten av de sven
ska emigranterna, medan de gamla svenskbygderna i de centrala delarna 
fått nöja sig med mindre tillskott. Tabellerna upplysa vidare, att 63 pro
cent av de svenskfödda äro samlade i stadskommuner; de flesta i Chicago 
(59 000), New York (34 000) och Minneapolis (27 000) samt Seattle, S:t Paul 
och Rockford (vardera c:a 10 000). 

Förenta staternas censusberättelse redogör även för det antal personer, som 
visserligen äro födda i Unionen, men likväl av svensk härkomst, d. v. s. med 
båda eller åtminstone endera av föräldrarna svenskfödda. Såsom närmare 
framgår av tabellen å föregående sida uppgår hela antalet personer, som 
antingen själva äro födda i Sverige eller för vilka någon av föräldrarna är 
svenskfödd, till icke mindre än 1 457 382, varav 880 080 i norra centralstaterna. 
I Minnesota uppgå de till 280 tusen, motsvarande 11-7 % av hela folkmäng
den. Tolv amerikanska städer innesluta vardera mer än 10 000 invånare 
av svensk härkomst; största antalet förekommer i Chicago, som med sina 
121 tusen svenskar har större svensk befolkning än Malmö, samt i Minnea
polis och New York, vilka vardera räkna lika många som Norrköping. Re
lativt sett är den svenska befolkningen talrikast i Jamestown med 38-6 % 
samt i Rockford med 29-7 %. 

När man ibland får se mycket högre uppskattningar av svenskarna i Ame
rika än h.är ovan, beror detta därpå, att man inräknar även den tredje ge
nerationen. Om man åter har rä t t at t göra detta, — från rent praktisk syn
punkt, ej blott från synpunkten av rasblandningsproblem o. d. — är mycket 
tvivelaktigt. Stannar man vid nämnda siffran l1/» million, torde man dock 
icke kunna beskyllas för at t hava gått till någon överdrift. 

Hela antalet personer med svenskt modersmål uppgives i censusberättelsen 
ti l l 1485 062, således något flere än antalet av svensk härkomst. Förkla
ringen är at t söka dels däri, att begreppet modersmål fattas något annor
lunda än som vid europeiska folkräkningar är vanligt, dels däri att antag
ligen åtskilliga svenskar i tredje generation använda svenska språket, dels 
slutligen däri att Amerika naturligen innesluter många avkomlingar av den 
svenska stammen i Finland. 

Därest man vill uppskatta hela antalet personer i utlandet av svensk ras 
eller med svenskt språk, måste man till de svenskspråkiga i Förenta sta
terna tydligen addera de svenskfödda i övriga utlandet, vid pass 155 tusen. 
Dessutom meddelar den senaste finska folkräkningsberättelsen, att inom Fin
land bo 340 tusen svensktalande personer. Man torde alltså kunna antaga, 
a t t antalet personer i utlandet av mera oblandad svensk härkomst, till stor 
del mäktiga svenska språket, utgör närmare två millioner. Med inräknande av 
befolkningen i hemlandet uppgår sålunda antalet av dem, för vilka svenska språ
ket är gemensam egendom, ti l l åtta millioner på ungefär ett hundra tusen när. 

F) Lyten. 

Vid folkräkningen år 1920 begärdes, i likhet med förhållandet vid de två 
närmast föregående, uppgifter om följande slag av ly t ta : sinnesslöa (idioter), 
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sinnessjuka, dövstumma, 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: 

Efter vederbörlig subtraktion av denna summa från förutnämnda antal 
fall av lyten utgjorde således antalet lytta personer i riket 35 322. 

Tabellerna 26—3(1 redovisa de särskilda lytena länsvis, med fördelning 
efter kön, civilstånd och vissa större åldersgrupper; tabell 31 meddelar för 
varje lyte den fullständiga ålders- och civilståndsfördelningen inom riket i 
dess helhet, med åtskillnad mellan landsbygd och städer; tab. 32 redogör för 
de uppgivna fallen av lytens komplikationer och tab. 33 för de lyttas yr
kesfördelning. Tab. B, i textavdelningen innehåller vidare antalet lytta av 
varje slag, reducerat till en folkmängd av 10 000 personer, såväl för riket i 
dess helhet som för landsbygd och städer samt vart och ett av rikets län. 
Dessa tabeller ligga till grund för efterföljande framställning, vid vilken för 
större överskådlighets skull först behandlas sinnesslöa och sinnessjuka i ett 
sammanhang och sedan vart och ett av de andra lytena för sig. 

Vid jämförelse med tidigare år bör erinras om att uppgifterna avseende 
antalet lyten innevarande folkräkning äro betydligt fullständigare än tidi
gare, enär såsom källa använts pastorsämbetenas anteckningar i församlings-
boksutdragen, sedan desamma i centralbyrån kompletterats med ledning av 
mantalsuppgifterna från hela riket. Förutom vad som anföres under vart 
och ett av de särskilda lytena, bör vidare ihågkommas, att vid 1890 års folk
räkning en särskild undersökning verkställdes beträffande personer, intagna 
å hospital, vårdanstalter, institut för blinda och dövstumma m. fl. dylika 
inrättningar. Ehuru denna undersökning mestadels bekräftade pastorsämbe
tenas uppgifter, medförde den i någon om än ringa mån en komplettering 
av upplysningarna om lytena. 



LYTEN. 55 

Det ligger i sakens natur, att en statistik över lyten alltid blir behäftad 
med större eller mindre brister. För det första är det vanskligt, för att icke 
säga omöjligt, att få skarpa definitioner på de olika lytena. Gränsen mellan 
exempelvis ett starkt nervöst temperament och ett ej fullt normalt tillstånd 
är mycket flytande. Men även om en definition från medicinsk synpunkt 
är tydlig nog, visar den sig icke alltid vara överensstämmande med den all
männa uppfattningen, vilken ju vanligen ligger till grund för anteckningarna 
i församlingsböckerna. 

a) och b) Sinnesslöa och sinnessjuka (tab. 26, 27, 31 a, 31 b). I statistiska 
centralbyråns cirkulär den 14 oktober 1920 angående folkräkningen gavs 
bl. a. den anvisningen, att i församlingsboksutdragen borde såsom sinnesslö 
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 båda begreppen meddelas i kyrko
bokföringsförordningens regler till församlingsboken närmare anvisningar. 
Av dessa torde särskilt observeras, att åldersgränsen för barndomen, d. v. s. 
den ålder, under vilken iråkad själssjukdom anses vara sinnesslöhet men över 
vilken den rubriceras som sinnessjukdom genom förordningen av år 1915 änd
rats från förutvarande 10 till 15 år. Förutom uttrycken sinnesslö (idiot) 
och sinnessjuk hava de till centralbyrån inkomna primär uppgifterna, nu lik
som vid föregående tillfällen, innehållit åtskilliga specifika benämningar, som 
torde åsyfta en större eller mindre grad av ifrågavarande lyten, och varom 
mera här nedan. 

I tredje delen av berättelsen om 1890 års folkräkning finnes redogjort för 
resultaten av uppgifterna om antalet sinnesslöa och sinnessjuka i vårt land 
vid olika räknetillfallen allt ifrån 1860, då för första gången nominativa folk
mängdsuppgifter meddelades; i nyssnämnda berättelse lämnas även en korri
gerad beräkning av antalet sinnesslöa åren 1860 och 1870. En sammanställ
ning av de nu erhållna uppgifterna om dessa båda lyten med motsvarande 
för tidigare folkräkningsår meddelas i absoluta och relativa tal här nedan. 

Att de vid tidigare folkräkningar erhållna uppgifterna om sinnessjuka och 
sinnesslöa voro mycket ofullständiga har ingalunda varit obekant och be-

5—542298. 
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kräftades för övrigt av en undersökning, som medicinalstyrelsen på nådigt 
uppdrag år 1901 lät verkställa. I sin redogörelse härför beräknar medicinal
styrelsen hela antalet själssjuka av båda kategorierna för år 1900 till unge
fär 13 tusen flera än som voro upptagna i folkräkningsmaterialet. Nu se
nast vid 1920 års folkräkning utvisar emellertid jämförelsen med medicinal
styrelsens uppgifter i herättelsen angående sinnessjukvården i riket för sam
ma år en minskning i skillnaden till ej fullt 2 tusen. Måhända hava för-
samlingsboksutdragen numera blivit i detta avseende så pass fullständiga, 
som man kan vänta av dylikt material, och närmare upplysningar stå att 
vinna endast genom specialundersökningar. Ifrågavarande skillnad år 1920 
faller nämligen nästan helt och hållet på Stockholm, för vilken stad folk
räkningens uppgifter som bekant härfiyta icke ur utdrag ur församlingsböc
ker utan ur mantalsböckerna. 

En fortgående ökning av själssjukdomarna är måhända, såsom de relativa 
talen i översikten synas utvisa, en för vår tid med dess rastlösa utveckling på-
olika områden av samhällslivet karakteristisk företeelse. Såsom ibland frara-

Tab. R. Lytta på 10000 invånare, länsvis, år 1920. 

1) Ifrågavarande tal utgöra samman av de föregående fem kolumnerna. Då en del personer äro-
behäftade med tvä eller flera av här redovisade lyten, uppstår vid addering en del dubbelräknin
gar av individer, vilket förhållande' någon gång påverkar de här angivna decimalerna för länen. I 
summan fär hela riket ar däremot korrigering vidtagen. 
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hållits har nog även emigrationen verkat i samma riktning, då den icke blott 
bortfört ett sunt och starkt urval av folkstammen, utan även bidragit a t t 
lossa många familjeband. Vad särskilt beträffar det sista årtiondet kan vi
dare tänkas, att världskriget med dess abnorma förhållanden indirekt åstad
kommit en hel del psykiska störningar. 

Det är emellertid tydligt, at t den starka stegring, som särskilt de två sista 
årtiondena utvisa, knappast kan hava sin fulla motsvarighet i verkligheten 
utan, frånsett ökad noggrannhet i församlingsböckernas uppgifter härom, hu
vudsakligen är a t t tillskriva den med tiden växlande innebörd, man givit åt 
begreppen sinnesslöhet och sinnessjukdom. Föreskrifterna om meddelande av 
uppgifter rörande dessa lyten och om anteckningar över dem i församlings
boken hava sålunda under de senaste decennierna flera gånger ändrats och 
skärpts. At t siffrorna för olika tider skulle vara jämförbara är ju knappast 
heller att vänta, då såsom medicinalstyrelsen i sin förutnämnda undersök
ning betonat, begreppet sinnessjukdom under årens lopp alltmera vidgats och 
därför icke blott i läkarvetenskapens syn på saken, utan småningom även i 
det populära föreställningssättet, som legat till grund för anteckningarna i 
kyrkoböckerna, kommit att omfatta även sådana psykiska rubbningar, vilka 
tidigare icke rymdes under beteckningarna »vansinne», »galenskap» o. dyl. 

Beträffande skillnaden mellan begreppen sinnesslö och sinnessjuk hava vid 
bearbetningen av folkräkningsmaterialet till sinnesslöa (idioter) hänförts, ntom 
de som uttryckligen upptagits under detta namn eller under beteckningen 
»sinnessjuka från barndomen», även: 

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

Afalcit, andesvag, blödsint, efterbliven, enfaldig, fjantig, fjilnig, fjâskig, fnâskig, fâkunnig, fåne, 
fånig, halvfânig, halvidiot, imbecil, klen fattning, klen till förståndet, klent utrustad, kretin, 
mindre begåvad, mindre för sig, mindre vettig, nästan fånig, nästan idiot, obildbar, svaga själs
gåvor, utan fattningsgåva, Vanför till själ och kropp, vettliten; 

b) personer under 15 år, om vilka något av följande uttryck använts: 

Förståndsslö, förståndssvag, huvudsvag, menlös, minnesslö, sinnesklen, slö, slösint, svag, svagsint, 
svag till förståndet, svag till kropp och själ, svag till sinnet, svårmodig, tungsint, ävensom 
sinnessjuk1). 

Såsom sinnessjuka i egentlig mening hava däremot räknats, förutom de 
personer (över 15 år), vilka uttryckligen betecknats såsom sådana, även: 

dels alla personer över 15 år, vilka förekomma under någon av de här ovan 
under b) anförda beteckningarna med undantag av minnesslö; 

dels alla personer över 15 år, för vilka någon av nedanstående beteck
ningar förefunnits i utdragen: 

Abnorm, avita, besynnerlig, dillerant, äger ej fullt förstånd, ej fullt normal, ej normal, fjållig, 
galen, grubblande, klensint, kollrig, kongtig, onormal, oredig, psykiskt sjuk, rubbad, sinnesförvirrad, 
sinnesrubbad, sinnessvag, själssjuk, själssvag, skygg för människor, tokig, underlig, vansinnig, 
vanvettig, velig, virrig, vurmig; 

J) Det ytterst ringa antalet fall av verkligt vansinne före 15 år skulle säkert fordra undersök
ning av fackman för att kunna fullt konstateras. 
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dels slutligen alla gifta, änklingar, änkor och frånskilda, vilka betecknats 
med något av de uttryck, som eljest a"nsetts hänsyfta på sinnesslöhet. Klart 
är nämligen, att om dessa personer verkligen varit sinnesslöa, skulle de ald
rig fått tillfälle att inträda i äktenskap. 

Med stöd av folkräkningens siffror meddelas i tab. S en översikt över 
kvoten av sinnesslöhet och sinnessjukdom inom olika åldersgrupper av vart
dera könet och av båda tillsammans år 1920; till jämförelse återgivas sist
nämnda tal även för år 1910. Vad särskilt angår sinnesslöheten visar sig 
denna nu liksom vid tidigare räkningar vara en jämförelsevis vanligare före
teelse hos mankönet än hos kvinnkönet och detta icke blott beträffande hela 
antalet dylika lytta — 20-8 °/ooo för männen mot 15-7 °/ooo för kvinnorna — 
utan även inom varje särskild åldersgrupp. Undantag utgöra endast ett par 
av de högsta åldrarna, där dock de absoluta talen äro så små, att tillfälligheter 
kunna spela in och förrycka uttrycket för frekvensen. Fallen av sinnesslö
het äro relativt taget tämligen jämnt fördelade över olika åldrar efter den 
egentliga ungdomen och ända till den begynnande ålderdomen. För de allra 
yngsta åldrarnes del är emellertid uppgifternas ofullständighet påtaglig. 
Det är nämligen tydligt, att då såsom sinnesslöa anses endast personer, vil-

Tab. S. Sinnesslöa och sinnessjuka på 10000 invånare inom varje ålder, 
åren 1910 och 1920.1) 

1) Då den exakta åldersfördelningen för rikets hela befolkning enligt 1920 års folkräkning ännu ej 
föreligger färdig, hänföra sig relativtalen för nämnda är till åldersfördelningen sådan den beräknats 
med ledning av de ärliga uppgifterna om befolkningsrörelsens olika faktorer. De här uträknade 
relativtalen avvika måhända därför i enstaka fall frän de exakta med en eller annan enhet i 
decimalen, 
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kas sinnessvaghet är medfödd eller uppkommen under barndomen, så borde 
det relativa antalet sinnesslöa egentligen redan i barndomsåldern vara unge
fär lika högt som i följande åldrar, då ju inga nya fall tillkomma under 
livets fortgång. Den meddelade siffran för antalet sinnesslöa i riket torde 
av denna anledning böra ökas med cirka 2 000 fall. Förklaringen till a t t 
de erhållna siffrorna för barnaåldern visa sig vara för låga är lä t t at t finna. 
Den sammanhänger med svårigheten att under de första levnadsåren bestämt 
konstatera förekomsten av sinnesslöhet och med föräldrarnas motvilja i det 
längsta att erkänna densamma. — Frekvensen av sinnesslöhet avtager rät t 
starkt i de högsta åldrarne; orsaken kan ligga i en större dödlighet bland 
de sinnesslöa eller i mindre förekomst av lytet inom kullarne från en mera 
avlägsen tidrymd. En jämförelse mellan den medfödda eller i barndomen 
uppkomna sinnesslöheten och den senare framträdande sinnessjukdomen vi
sar, a t t redan i 30-årsåldern de sinnessjuka äro talrikare representerade än 
de sinnesslöa och övervikten växer sedan med åldern. 

Liknande förhållanden belysas från en något annan synpunkt av tab. V, 
som meddelar de olika åldrarnas procentiska andelar av hela antalet lytta 
av varje slag. 

De sinnessjuka äro, i olikhet mot de sinnesslöa, tämligen jämnt förde
lade å båda könen, om alla åldrar tagas över ett; frekvenstalen uppgå näm-

Tab. T. Dövstumma och blinda på 10000 invånare inom varje ålder, åren 
1890, 1900, 1910 och 1920.1) 

1) Jfr noten till tab. S. 
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ligen till 26-5 för männen och 262 för kvinnorna. Uppdelar man på ålders
grupper, visar det sig emellertid (tab. S), nu liksom vid tidigare räkningar, 
a t t sinnessjukdomar äro åtskilligt vanligare hos män än kvinnor intill vid 
pass 50 ars ålder, men sedan blir förhållandet det motsatta. Detta samman
hänger antagligen därmed att paralysis generalis, som huvudsakligen angri
per män. då kulminerat, samtidigt som dementia från den åldern särskilt 
framträder hos kvinnorna. 

För de sinnessjukas civilståndsfördelning redogör tab. U. De flesta sin
nessjuka eller nära tre fjärdedelar äro ogifta, därav relativt flera bland män
nen än kvinnorna. Frekvensen av gifta och förut gifta sinnessjuka kvinnor 
är däremot större än motsvarande antal män. Tabellen visar exempelvis 
vidare, att av 10000 förut gifta män äro 376 sinnessjuka, medan mot
svarande tal för de ogifta utgör 33-7 och för de gifta endast 12-0. At t 
dispositionen för sinnessjukdom skulle för det gifta ståndet blott vara ungefär 
en tredjedel av den för övriga civilståndskategorier, vore dock uppenbarligen 
e t t felslut, då ju själssvagheten i många fall kanske varit det verkliga 

Tab. U. Sinnessjuka, dövstumma, blinda och fallandesjuka, fördelade efter 
civilstånd, i absoluta och relativa tal, den 31 dec. 1920. 
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hindret för inträde i äktenskap, liksom det visar sig vara en vanlig orsak 
till skilsmässa. 

De sinnessjuka utöva naturligen i ganska liten utsträckning något yrke 
(jfr tab. 33). Flertalet hava också räknats såsom understödstagare eller f. d. 
yrkesutövare, och det är att förmoda, att detta senare antal borde vara ännu 
större. Med stor sannolikhet kan man nämligen antaga, att åtskilliga sin
nessjuka upptagas i kyrkoböckerna under yrken, i vilka de åtminstone för 
närvarande ej äro aktivt verksamma. Bland de sinnesslöa däremot påträffas, 
förutom många rena understödstagare, särskilt ett betydande antal i jord
bruk och boskapsskötsel arbetande anhöriga ti l l hemmansägare, lägenhets 

ägare, brukare och torpare. 
Förekomsten av sinnesslöhet visar sig även vid innevarande folkräkning 

vara mera än dubbelt så hög å landsbygden som i städerna. Vid jämförelse 
de särskilda länen emellan (tab. B,) framträda med höga siffror de sydöstra 
delarna av riket samt Västerbotten och Värmland; maximum förete Krono
bergs, Västerbottens, Östergötlands och Värmlands län. De lägsta talen 
— bortsett från Stockholms stad, vars siffror äro ofullständiga — visa Skåne
länen, Göteborgs och Bohus län samt Mälarlänen, med minimum i Malmö
hus, Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län. 

I fråga om sinnessjuka är skillnaden mellan landsbygd och städer på långt 
när icke så stor som beträffande sinnesslöa, och även utbredningen i rikets 
«lika delar synes vara något jämnare. 1 allmänhet visa de trakter, som 
innesluta ett stort antal sinnesslöa, även ganska stark frekvens av sinnes
sjuka. Gynnsammast ställda äro — om man även här bortser från Stock
holms stad — Stockholms, Västmanlands, Gävleborgs och Södermanlands 
län, medan särskilt Kronobergs och Värmlands län hava att uppvisa höga 
siffror för frekvensen av lytet. 

Sammanräknas de sinnesslöa och sinnessjuka, vilket kan hava sitt berätti
gande, enär det ofta vållar svårighet att draga en bestämd gräns mellan 
lytena ifråga, visar tab. S, att hela antalet själssjuka för riket över huvud 
utgör 445 på 10 000 inv. En jämförelse mellan de olika länen giver vid 
handen, att högsta frekvenstalen förekomma i Kronobergs 65'4, Värmlands 
56-8, Kalmar 58-1 och Västerbottens län 52-0; de lägsta åter i Västmanlands 
37-2, Malmöhus 37-6 och Stockholms län 39-5 °/ooo. 

c) Dövstumma (tab. 28 och 31 c). Vid folkräkningarna infordras uppgifter 
om dövhet och stumhet, endast då något av dessa lyten ar förenat med 
annat större lyte (själssjukdom, blindhet, fallandesjuka) eller då båda 
lytena ifråga äro kombinerade med varandra, i vilket fall dövstumhet räk
nas föreligga. Hela det år 1920 uppgivna antalet dövstumma, d. v. s. döva 
personer, som sakna normal talförmåga, utgör 4 958, av vilka icke mindre 
än 182 tillika (tab. 32) uppgivits lida av ytterligare något lyte. 

Antalet dövstumma vid de olika folkräkningarna ända sedan 1840 fram
går, i absoluta och relativa tal, av omstående översikt: 
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Om talen för åren 1840 och 1850 gäller dock här, att de å inrättningar 
och välgörenhetsanstalter vårdade icke äro medräknade, ej heller de döv
stumma personer, vilka tillika voro själslytta, varjämte uppgifter för 
Stockholms stad år 1840 helt och hållet saknas. Vid de senaste räknin
garna kunna emellertid uppgifterna betraktas såsom fullständiga, frånsett 
de tidigaste barnaåren, i vilka lytet är svårare att konstatera och an
mälningarna därför troligen uppskjutas ett eller annat år. översikten 
giver vid handen att från och med år 1890 förekomsten av lytet ifråga har 
avtagit, och detta icke blott relativt sett tämligen kontinuerligt, utan även 
absolut taget. 

Aldersvis räknat framgår frekvensen av dövstamhet på 10000 invånare 
vid de sista fyra folkräkningarne av tab. T. Medan siffrorna inom flertalet 
åldersgrupper angiva en relativ tillbakagång i antalet dövstumma, påträffas 
en märkbar ökning inom några av de högre åldrarna. Förklaringen härtill 
synes påtaglig vid en jämförelse av frekvenstalen för de särskilda femårs-
grupperna år 1920 med motsvarande vid tidigare räkningar. Det visar sig-
nämligen, att dövstumheten år 1920 förekom talrikast i grnpperna65—70 
och. 70—75 år, alltså inom kullarne med födelseåren 1846—1855. År 19101 

var frekvensen störst inom samma kullar, vilka då representerade åldrarna 
55—65 år, och går man tillbaka till folkräkningarne 1900 och 1890 var för
hållandet liknande; frekvenstalen kulminerade även då tydligt för nämnda 
årskullar. Tab. T utvisar därjämte en mindre stegring i förekomsten av 
dövstumhet även för de åldrar, aom vid de olika folkräkningarne motsvara 
årskullarne 1836—1845. Den här ovan omnämnda ökningen från räkning 
till räkning i frekvensen av lytet inom vissa åldrar synes sålunda med all 
sannolikhet vara att tillskriva successiv övergång från den ena åldersgruppen 
till den andra av årskullarne 1836—1855 med deras ursprungligen talrika 
förekomst av lytet ifråga. Inom såväl äldre som yngre kullar har däremot 
synbarligen dövstumhetens utbredning redan från början varit mindre. — 
Att de högsta åldrarna i och för sig förete låga frekvenstal torde bero på 
större dödlighet hos de dövstumma. För de tvenne yngsta åldersgrupperna. 
äro uppgifterna, såsom förut berörts, säkerligen ofullständiga. 
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De dövstumma äro avgjort talrikare bland män än bland kvinnor; detta 
gäller icke blott i allmänhet taget, utan även för varje särskild åldersgrupp, 
frånsett möjligen den yngsta. Förhållandet kan vara a t t tillskriva en rela
tivt större dödlighet bland dövstumma kvinnor än män eller möjligen en 
mindre förekomst av förvärvad dövstumhet hos kvinnokönet. 

Beträffande fördelningen efter civilstånd visar tab. U, att 23-7 % av de döv
stumma äro eller varit gifta, medan motsvarande tal för befolkningen i dess 
helhet uppgår till 39-7 %. 

Med intresse iakttar man, att ganska många dövstumma försörja sig 
själva. Dövstumhet nedsätter uppenbarligen icke arbetsdugligheten i samma 
grad som exempelvis sinnessjukdom och blindhet samt utgör sålunda jämförd 
med dessa lyten ett mindre väsentligt hinder vid utövningen av ett flertal 
yrken. Tabell 33 upplyser, att 737 dövstumma personer vid folkräkningen 
angivits såsom verksamma inom yrkesgruppen jordbruk med binäringar. 
Industrigruppen räknade ej färre än 1 089 dövstumma yrkesutövare, huvud
sakligen anhopade inom vissa hantverk. Bland dessa ingå till stort antal 
särskilt skomakare (320), snickare (172), skräddare (165) samt sömmerskor och 
väverskor (110). 

De dövstumma förekomma, relativt sett, något talrikare på landsbygden 
än i städerna, antagligen sammanhängande därmed att stadsbefolkningen ti l l 
väsentlig del rekryteras genom inflyttningar från landsbygden, och då flytt
ningen näppeligen omfattar något nämnvärt antal lytta, gör sig sålunda ett 
urval gällande. Förhållandena länsvis meddelas i tab. R, vilken giver vid 
handen, att lytet har sin största utbredning dels i nordligaste delen av riket, 

Tab. V. Olika åldrars procentiska andel av hela antalet lytta av varje slag 
och kön, år 1920. 
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Västerbottens och Norrbottens län, dels längst i sydost, Kronobergs, Ble
kinge och Kalmar län, dels slutligen sedan gammalt i Kopparbergs län. 

d) Blinda (tab. 29 och 31 d). Hela antalet blinda år 1920 utgjorde 3 090, 
av vilka 99 tillika uppgivas vara sinnesslöa, 27 sinnessjuka, 36 dövstumma, 
7 fallandesjuka, 13 döva, 2 stumma och 16 lama, medan 3 angivits vara på 
«n gång sinnesslöa, dövstumma och blinda. 

Antalet blinda i vå r t land vid de olika folkräkningarna ända sedan 1840 
framgår, i absoluta och relativa tal, av föregående översikt (sid. 62). Talen 
för 1840 och 1850 äro behäftade med samma ofullständigheter, som redan 
framhållits beträffande de dövstumma, men för de senaste folkräkningarna 
kunna siffrorna betraktas såsom tillförlitliga. Emellertid bör man vid be
dömandet av dessa siffror alltid erinra sig svårigheten at t fixera begreppet 
blind. De siffror, som vid räkningen erhållits, kunna sägas giva antalet av 
dem. som av sig själva och av sin omgivning betraktas såsom blinda.1) 

Inom ecklesiastikdepartementet år 1920 tillkallade sakkunniga för utred
ning rörande vården av blinda hava, efter inhämtande av uppgifter från 
fattigvårdsstyrelsernas ordförande i kommunerna, i sitt betänkande beräknat 
de blindas antal ifrågavarande år till 3 500 à 4 000, d. v. s. t i l l åtskilligt 
flera än enligt centralbyrån. Härvid är dock att märka, att de fixerat sin 
definition på blindhet mera ur understödssynpunkt och såsom blind räknat 
icke blott den, som saknar gångsyn, utan även den, som i övrigt lider av så 
stor nedsättning i synförmågan, att arbetsdugligheten avsevärt minskats. 

Frekvensen av blindhet företer, i olikhet med övriga lyten, en avgjord 
minskning från översiktens första år. A t t denna relativa minskning ej kom
mer till synes vid räkningarna åren 1880 och 1890, har sin förklaring dels 
i den stora emigrationen, som höll tillbaka folkökningen, men knappast 
bortförde några lytta, dels däri att de högre åldersgrupperna, inom vilka 
blindheten förekommer talrikast, då började utgöra en större andel av be
folkningen än förut och samtidigt upptogos av kullar, som från begynnelsen 
uppenbarligen hade större frekvens av lytet. I den mån dessa kullar hun
nit dö bort, har frekvenssiffran för hela landet gåt t ned, vilken minskning 
särskilt under sista årtiondet varit avsevärd. 

Den relativa förekomsten av blindhet inom olika åldersklasser framgår av 
tab. T. Kvoten stiger hastigt med åldern, vilket bl. a. har t i l l följd att 
åldrarna över 55 år, som upptaga endast en sjättedel av hela befolkningen, 
likväl omfatta halva antalet blinda (jfr tab. V). Förbättringen i lytets före
komst visar sig vid innevarande folkräkning vara genomgående i nästan alla 
åldersklasser, men gäller framför allt de högre. Sammanräknas åldrarna 
över 60 år, finner man sålunda at t frekvensen vari t i oavbrutet nedgående 
ända sedan år 1860, då densamma utgjorde 47-9 på 10 000 invånare, mot nu 
aenast endast 18-3. Förbättringen är såsom synes mycket starkt utpräglad 
och blir det ännu mera, om man erinrar sig, att även inom den stora ålders-

') Jfr rektor Gustav Åstrands uppsats i 1925 ars almanacka: >Om blinda och blindv&rd. Vilka 
böra räknas såsom blinda?» 
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grupp, som här är i fråga, en förskjutning ägt rum till de högsta åldrarna, 
inom vilka blindheten allra oftast uppträder. 

De blinda kvinnorna hava minskat betydligt mera i antal än männen, var
för förekomsten av blindhet numera är avgjort större bland män än bland 
kvinnor. Detta gäller såväl för befolkningen i dess helhet som inom varje 
dess åldersklass, frånsett den över 90 år, där de absoluta talen emellertid 
äro så små, att tillfälligheter kunna spela in. 

Fördelningen av de blinda efter civilstånd återfinnes i tab. U. Då blind
heten utgör ett ofta först mot levnadens slut uppträdande lyte, är det natur
ligt att skillnaden i frekvens de olika civilstånden emellan här icke blir så 
betydlig som ifråga om sinnessjukdom bch dövstumhet. Exempelvis hava 42'1 % 
-av de blinda männen varit eller äro gifta, medan motsvarande tal för de 
sinnessjuka endast är 21-4 och för de dövstumma 23-9. Om man samtidigt 
meddelar, a t t 382 % av hela den manliga befolkningen i riket äro eller varit 
i det äkta ståndet, kunde man möjligen föranledas tro, att de blinda män
nen ingå äktenskap relativt mera än de friska. Förhållandet beror emeller
tid på de båda populationernas olika åldersuppbyggnad. Uppdelar man näm
ligen frekvensen på åldersklasser, visar det sig, a t t de gifta och förut gifta 
i varje ålder äro åtskilligt färre bland de blinda än bland befolkningen i 
dess helhet. 

Beträffande de blindas yrkesförhållanden får ännu en gång hänvisas till 
tab. 33. Det synes naturligt, a t t bland dem ingår ett stort antal under-
stödstagare (520) och f. d. yrkesutövare (363). Förklaringen till a t t man 
återfinner relativt många (165) hemmansägare, lägenhetsägare och torpare 
torde vara den, att ägaren och brukaren ej behöva vara identiska. Såsom 
karakteristiska yrken för de blinda framstå däremot borstbinderi (183) och 
korgmakeri (107); antalet skulle vara ännu större, därest ej en hel del sam
tidigt angivits och räknats som understödstagare. Ytterligare kan framhållas 
att åtskilliga (15) män hava rubricerats såsom musikanter eller gatusångare, 
samt att ett tiotal försörja sig genom tidningsförsäljning och liknande. 

Om blindhetens lokala utbredning lämnas uppgifter i tab. R. Vad angår 
landsbygden i förhållande till städerna, visa de senare lägre frekvens, delvis 
beroende på fåtaligheten av städernas befolkning inom de högsta åldrarna, 
•delvis nog också på .bättre vård och lättare tillgång till ögonspecialister i 
de större städerna. Länsvis sett, förekomma de högsta siffrorna i Gotlands, 
Kalmar och Kronobergs län, vilka även vid föregående tillfällen visat sig 
innesluta ett stort antal blinda. Dessa läns ogynnsamma ställning samman
hänger mest med den stora andel av deras befolkning, som de högre ålders
grupperna upptaga. Åtminstone för Kalmar län är dock enligt blindsak
kunniga en ej oväsentligt bidragande orsak den avsevärda utbredningen av 
den smittosamma ögonsjukdomen trakom. Minsta frekvensen av blindhet 
förete Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Stockholms län, som längre haft 
tillgång till ögonspecialister än mera avlägsna landsändar. 

e) Fallandesjuka (tab. 30 och 31 e). Om de fallandesjuka eller epileptikerna 
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har man endast vid de trenne sista folkräkningarna inhämtat uppgifter; 
antalet har därvid varit följande: 

Talen återgiva säkerligen icke fullständigt förekomsten av lytet i landet, 
men torde vara jämförbara inbördes. Man synes därför av minskningen i 
antal kunna sluta sig till en mindre tillbakagång av lytet under senare år . 

Hela det uppgivna antalet fallandesjuka år 1920 utgör, såsom ovan angi
vits, 1 458, varav 1 247 å landsbygden och 211 i städerna. Efter kön fördela 
sig de fallandesjuka tämligen jämnt med 752 män och 706 kvinnor. Av 
tab. 31 e framgår, a t t de fallandesjuka äro relativt få i de tidigaste levnads
åren, ökas avsevärt från och med gruppen 10—15 år, kulminera i antal vid 
åldrarna 20 à 30 och börja vid åldern omkring 50 år ånyo starkt avtaga (jfr 
tab. V). 1 betraktande av de små absoluta talen är det mindre lämpligt 
att ingå på ytterligare undersökningar rörande sjukdomens frekvens hos olika, 
åldersgrupper av befolkningen. 

Det alldeles övervägande antalet epileptiker, 931 %, äro ogifta (tab. V) y 
den egentliga fallandesoten, vilken härrör av övervägande inre orsaker, be
traktas ju också såsom laga hinder för äktenskap. 

Beträffande de fallandesjukas yrkesfördelning upplyser tab. 33, att om 
man frånser yrkesutövare i mera formell statistisk mening, understöds-
tagare (237) m. fl., har det stora flertalet (329) sin verksamhet inom yrkes
gruppen jordbruk och binäringar. 

Relativa förekomsten av lytet redovisas länsvis i tab. B,. Högsta frekvens
siffrorna förekomma i Kronobergs och Norrbottens län, medan särskilt Göte
borgs och Bohus samt Malmöhus län framstå med låga tal. 

f) Komplikation av lyten. I tab. 32 redovisas de antecknade fall, då hos en 
och samma person förekomma två eller flera av här behandlade lyten eller 
också ett av dessa i förening med dövhet, stumhet, lamhet, vanförhet ocb 
liknande, vilka enbart ej upptagas. Det ligger i sakens natur, att de er
hållna siffrorna måste vara betydligt för låga. Huru ofullständiga de äa 
äro, finner man dock att förekomsten av ett lyte i hög grad disponerar även 
för de övriga; särskilt sinnesslöhet visar sig enl. tabellen ganska ofta vara 
förenad med något annat, kroppsligt lyte. Bland 1000 invånare av folk
mängden i dess helhet finnas 2 sinnesslöa, men på lika många dövstumma 
utgör det uppgivna antalet 21. För de blinda är frekvensen av sinnesslöhet 
ännu större, 33 %., och för de fallandesjuka ej mindre än 88 %. Ifrågava
rande relativtal visa tydligt tendensen, även om de absoluta tal, som ligga 
till grund för desamma, äro så ofullständiga och små, at t man ej kan be
trakta de angivna frekvenstalen såsom typiska, utan snarare såsom åtskilligt 
lägre än i verkligheten. Förklaringen till den höga frekvensen har man 
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antagligen att söka däri, att samma orsak, som framkallat ett lyte, samtidigt 
även kan föranleda ett annat. 

I tab. X hava uppgifter sammanställts angående den relativa förekomsten 
av sinnesslöhet, sinnessjukdom, dövstumhet och blindhet i Sverige och en 
del främmande länder. De meddelade siffrorna hava dock för jämförelse de 
olika länderna emellan ett ganska begränsat värde, då de ofta upptagits efter 
olika metoder. Försök att få till stånd en överenskommelse om internationellt 
giltiga definitioner hava nämligen ej lett till önskat resultat. Särskilt be
träffande sinnesslöa och sinnessjuka saknas uppgifter från ett flertal länder; 
resp. statistiska publikationer innehålla nämligen ofta uppgifter endast om 
antalet dylika personer vårdade å hospital, abnormskolor och liknande all
männa inrättningar. 

Några slutsatser synes man emellertid kunna draga ur de återgivna siff
rorna. Den stora frekvensen av själssjukdomar i norra i motsats till södra 
Europa är iögonfallande; särskilt framstå Irland och Norge i detta avseende 
med höga tal. Vad blindheten beträffar synes den mindre hemsöka deländer 
i Europa, vilkas befolkning till väsentlig del är germansk (obs. likväl Norge). 

Tab. X. Antal lytta på 10000 invånare i olika länder, åren 1910 och 1920 
eller närmast därintill. 
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Egyptens enorma blindkvot samt de höga talen för Island och Brittiska. 
Indien väcka en viss uppmärksamhet. Den ökning i blindheten, som världs
kriget medfört, har ännu ej kommit till synes i statistiken. 

G) Granskning av folkräkningens resul ta t . 

Vid de svenska folkräkningarna angives, i motsats till förhållandet i fler
talet andra länder, den rättsliga, ej den faktiska folkmängden ; med den rätts
liga folkmängden förstås hos oss den kyrkobokförda. Vid bedömandet av det 
värde, som bör tillerkännas folkräkningarnas resultat, är det nödvändigt a t t 
känna huvuddragen av den svenska kyrkobokföringen. Särskilt är det av 
betydelse att förstå reglerna om förfarandet i kyrkobokföringsnänseende vid 
flyttning samt bestämmelserna, som tillämpas vid avförandet av s. k. obefintliga, 
vilkas antal uppgår till flera tiotusental. Efter en framställning av hithörande 
förhållanden skall det erhållna folkräkningsresultatet jämföras med de ungefär 
samtidigt verkställda mantalsskrivningarna samt därefter även med den folk
mängd, som framgår av prästerskapets årliga uppgifter om befolkningens föränd
ringar, sammanställda med folkmängden vid närmast föregående folkräkning, 
eller den av år 1910. Slutligen meddelas uppgift om antalet personer, som 
inräknats i folkmängden, fastän de vid folkräkningstidpunkten voro från 
skrivningsorten frånvarande. 

1) Reglerna vid flyttning och vid avförandet av s. k. obefintliga. 

Vid föregående folkräkning gällde ännu kyrkobokföringsförordningen av 
den 6 augusti 1894, vars bestämmelser således då voro normerande för folk
räkningsmaterialets uppställning och innehåll. Numera gällande förordning 
är utfärdad den 3 december 1915 och återfinnes som nr 476 i svensk författ
ningssamling för år 1915. Olikheterna mellan de båda förordningarna äro 
åtskilliga; här må blott erinras om de nya flyttningsbestämmelserna, vilka 
säkerligen till en del inverkat på resultatet av 1020 års folkräkning. Då 
personer förut begärde flyttningsbetyg i avsikt att bosätta sig inom annan 
namngiven församling i riket, avfördes de genast ur församlingsboken. Intet 
hindrade emellertid, att de under någon tid »gingo med betyget på fickan» 
och t. ex. uraktläto att före ett folkräkningsårs slut inskriva sig i inflytt-
ningsförsamlingen. Givetvis hade detta till påföljd, att de i regel icke blevo 
uppgivna vid folkräkningen, som sålunda utvisade för låg siffra. För at t 
beträffande 1910 års folkräkning delvis undanröja denna felkälla föreskrevs, 
att personer, som under tiden 1 januari—15 mars 1911 inflyttade till en för
samling med flyttningsbetyg utfärdat under något föregående år, skulle i 
inflyttningsboken upptagas under den 31 december 1910 och sålunda med
tagas vid folkräkningen. Genom kyrkobokföringsförordningen av år 1915, 
gällande vid innevarande folkräkning, har införts den bestämmelsen, att, då 
personer uttaga flyttningsbetyg till namngiven församling i riket, de icke 
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avföras ur församlingsboken, förrän från pastor i inflyttningsförsamlingen 
ankommit underrättelse om kyrkobokföring därstädes på grund av det ut
färdade flyttningsbetyget. Ifrågavarande stadgande torde hava medfört, at t 
nyss beskrivna felaktighet eller olägenhet antagligen till större delen är 
avhjälpt. 

En bestämmelse av utomordentlig betydelse för den svenska befolknings
registreringen är kyrkobokföringsförordningens föreskrift angående avförandet 
av s. k. obefintliga. Från församlingsboken skola nämligen till boken över 
obefintliga överföras de personer, om vilka tillförlitlig upplysning erhållits, 
att de utan uttagande av flyttningsbetyg bosatt sig å utrikes ort, eller om 
vilkas vistelseort under tiden mellan tre på varandra följande mantalsskriv
ningar upplysning ej vunnits. Dessa personer skola därefter icke vidare 
upptagas i beräkningarna över rikets folkmängd. Har däremot någon till 
boken över obefintliga överförd person återkommit till hemorten, eller vinnes 
om honom upplysning, att han intagits å sjukvårdsinrättning, straffanstalt 
eller dylikt utom hemorten, om för honom utfärdas flyttningsbetyg, eller in
går anmälan, att han avlidit, skall han överföras i sistnämnda fallet till 
dödboken, men eljest till församlingsboken. I samtliga fallen skall han 
därjämte införas i inflyttningsboken med hänvisning till boken över obefint
liga. Särskilt utländska författare, som icke tillräckligt beaktat stadgandena 
om de obefintliga, hava förletts till den slutsatsen, att då befolkningens till
växt genom födelser och inflyttningar bör vara lättare att kontrollera än av
gången genom dödsfall och utflyttningar, skulle Sveriges folkmängd vara för 
högt uppgiven. Huru härmed i verkligheten förhåller sig vill centralbyrån 
i det följande söka belysa. 

Vid tidigare folkräkningar meddelade uppgifter om de obefintliga äro ej 
fullt jämförliga med siffrorna i denna berättelse. De hava nämligen förr 
avsett de personer, som under tiden mellan tvenne folkräkningar blivit över
förda till boken över obefintliga och ej sedan därifrån avförts, samt erhållits 
genom bearbetning av de nominativa förteckningar över personerna ifråga, 
som meddelats i de till folkräkningen insända församlingsboksntdragen. Vid 
innevarande folkräkning hava däremot inga dylika förteckningar infordrats. 
Det i tab. 37 dels länsvis, dels med fördelning efter kön, ålder och civilstånd 
redovisade antalet obefintliga avser i stället skillnaden mellan antalet t i l l 
och från boken över obefintliga överförda personer under perioden 1911—1920, 
och till grund för tabellen hava nu legat de nominativa förteckningarna i de 
årliga summariska folkmängdsredogörelserna. 

En sammanställning av dessa från pastorsämbetena i riket1) till central
byrån insända summariska folkmängdsredogörelser visar, at t hela antalet 

') I fråga om Stockholm gälla särskilda bestämmelser. Även efter utfärdandet av den nya 
kyrkobokföringsförordningen ar prästerskapet i Stockholms territoriella församlingar befriat från 
skyldigheten att föra församlingsböcker; det följer härav, att prästerskapet ej heller kan föra 
böcker över obefintliga. Detta arbete är däremot nppdraget åt rotemännen och regleras närmare 
genom förordningen den 28 maj 1897 angående mantalsskrivning i Stockholm. Beträffande nämnda 
förordnings huvudsakliga innebörd torde få hänvisas till fjärde delen av 1910 års folkräknings
berättelse (sid. 50). 
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personer, som under årtiondet 1911—1920 överförts till boken över obefintliga, 
utgjorde 82 851, varav 62 571 män och 20 280 kvinnor. Emellertid hava under 
perioden ifråga återupptagits 22 399 män och 8 942 kvinnor eller tillsammans 
31 341 personer. Skillnaden mellan dessa poster eller nettoantalet avskrivna 
obefintliga under tiden mellan de båda sista folkräkningarna har alltså ut
gjort icke mindre än 51 510 personer, därav 40 172 män och 11 338 kvinnor. 
Huru denna skillnad fördelar sig länsvis samt på varje ålder och civilstånd 
framgår närmare av tab. 37. Bland de obefintliga uppgivas ej färre än 42, 
som vid folkräkningstidpunkten skulle vara över 100 år gamla, vilket förhål
lande tyder på att åtskilliga av de här såsom obefintliga upptagna måste 
längesedan vara avlidna. Detta förhållande påverkar dock icke 1920 års folk
mängdssiffror, då, såsom upprepade gånger betonats, de obefintliga aldrig äro 
inräknade i folkmängden. 

2) Jämförelse mellan folkräkningen och mantalsskrivningarna. 

Enligt folkräkningen ägde Sverige den 31 december 1920 inalles 5 904 489 
invånare, under det att de mantalsskrivningar, som förrättades i Stockholm 
och Göteborg samtidigt med folkräkningen och å övriga orter under tiden 
efter mitten av november månad 1920 till årets slut, gåvo en folkmängd av 
5 898 691. Skillnaden, 5 798 individer, är icke större än att den skulle kunna 
förklaras därav, att en hel del födelser under årets sista månad ej blivit an
tecknade i mantalsböckerna, överensstämmelsen i resultaten måste sålunda 
anses såsom god. Vid förra folkräkningen var skillnaden ifråga icke mindre 
än 33 241, men sedermera hava genom förordningar den 27 okt. 1911 och den 
3 dec. 1915 mantalsskrivnings- och kyrkobokföringsförordningarnas före
skrifter rörande avförande av obefintliga bragts till full överensstämmelse 
med varandra. I detta sammanhang erinras även om den nya kyrkobok
föringsförordningens bestämmelser angående förfarandet vid flyttning (sid. 68). 

Ett något annat utseende får saken dock, om jämförelsen utföres mera i 
detalj. Det visar sig då enligt tab. 34, att överskottet i den kyrkobokförda 
folkmängden faller uteslutande på mankönet, varemot de i mantalsböckerna 
eventuellt icke antecknade födelserna uppenbarligen torde fördela sig ungefär 
jämnt på de båda könen. Undersöker man förhållandena länsvis med skillnad 
mellan landsbygd och städer, visa sig även en del avvikelser, särskilt för 
städerna. Störst är den i Malmö med ett överskott för den kyrkobokförda 
folkmängden av 1 781 personer och i Karlskrona, där överskottet utgör 1 413 
personer eller över 5 % av folkmängden. För landsbygdens vidkommande 
framträda skillnaderna mindre, dock kan särskilt påpekas den i övre Norrland. 

Då överskottet i flera av våra städer åtminstone i vissa fall delvis mot
svaras av en liknande brist å den omgivande landsbygden, förklaras härige
nom åtskilliga av de lokala skillnaderna. För riket i dess helhet torde 
skillnaden emellertid, såsom ovan framhållits, vara helt obetydlig, och man 
har häri ett gott vittnesbörd om att de svenska folkregistreringsmetoderna 
uppfylla rimliga anspråk ifråga om fullständighet och noggrannhet. 
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I sina årliga befolkningsstatistiska berättelser för vanliga år (ej folkräk-
ningsår) har statistiska centralbyrån ansett sig böra fr. o. m. år 1905 upp
taga huvudstadens folkmängd i enlighet med mantalsskrivningens resultat i 
stället för kyrkobokföringens. Förhållandet är nämligen, att numera före
finnes vad Stockholm beträffar ingen på folkmängdssiffrorna avsevärt inver
kande skillnad mellan kyrkobokföringens och mantalsskrivningens föreskrifter 
om avförande av obefintliga, varemot å andra sidan rotemännen otvivelaktigt 
äro i tillfälle att med större noggrannhet än pastorsämbetena följa befolk
ningens växlingar. Uppgiften å den mantalsskrivna folkmängden i Stock
holm bör därför i regeln komma det rätta litet närmare än vad den kyrko
bokförda gör. En sammanställning som för hela riket, frånsett Stockholm, 
upptager den kyrkobokförda folkmängden, för Stockholm däremot den man
talsskrivna, kan tänkas innebära att ett fåtal personer antingen ej alls bliva 
registrerade eller också möjligen dubbelräknade. Felet torde dock vara så 
obetydligt, att det i allmänhet kan saklöst lämnas åsido. Skillnaden mellan 
den kyrko- och mantalsskrivna folkmängden i Stockholm uppgick år 1920 
endast till 348 personer. 

3) Jämförelse med uppgifterna om befolkningens förändringar under år
tiondet 1911—1920. 

Folkmängden i riket år 1920, sådan den framgår av prästerskapets årliga 
uppgifter om befolkningens förändringar, sammanställda med folkmängden 
vid närmast föregående folkräkning, eller den av år 1910, skiljer sig något 
från folkräkningsresultatet, efter vad nedanstående översikt visar: 

Därest alla rikets kyrkoböcker under de tio åren varit exakt förda och 
rikets samtliga invånare medtagits vid folkräkningarna, borde tydligen den 
beräknade och den vid folkräkningen funna folkmängden vara identiska, 
-översikten här ovan upplyser emellertid att så ej är fallet. Någon fallständig 
utredning angående orsaken till detta förhållande är centralbyrån ej i till
fälle att giva. Den goda överensstämmelsen mellan senaste folkräkningens 
och mantalsskrivningarnas resultat tyder på att felet numera knappast ligger 
hos den vart tionde år skeende räkningen av hela folkstocken. Man kan 
påstå detta så mycket hellre som, till följd av bestämmelserna i den nya 

») År 1910 rar motsvarande brist 14 973 man och 9767 kvinnor eller tillsammans 24740 
personer. 

6—242266. 
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kyrkobokföringsförordningen av år 1915, ingen numera kan undandraga sig1 

kyrkobokföring genom att »gå med flyttningsbetyget på fickan». I den mån 
här ovan redovisade brist enligt beräkningen ej kan bero på för låg folk
mängdssiffra vid 1910 års folkräkning, är orsaken till bristen alltså 
att söka i uppgifterna om befolkningens förändringar under mellanåren. — 
Det är ju tänkbart och t. o. m. sannolikt, att någon ofullständighet före
finnes i fråga om den redovisade immigrationen, men alldeles osannolikt 
att någon väsentligare del av skillnaden skulle kunna förklaras på detta 
sätt. Den rimligaste förklaringen synes vara den, att om man frånser 
eventuella ofullständigheter vid 1910 års folkräkning, skulle bristen enligt, 
beräkningen visserligen till en del bero på ofullständiga uppgifter om 
immigranternas antal och till en del möjligen på dubbelräkningar av obe
fintliga, men till huvudsakligaste delen på andra oegentligheter vid kyrko
böckernas förande. Så t. ex. var det åtminstone förr ganska vanligt att så
som obefintliga avförda personer, vilka begärde flyttningsbetyg för att lämna, 
landet, upptogos såsom emigranter och fråndrogos folkmängdssiffran, utan att 
dessförinnan hava inräknats bland de inflyttade. Vidare borde skill
naden mellan antalet från inrikes ort till de särskilda församlingarna inflyt
tade och antalet till inrikes ort från de olika församlingarna utflyttad© 
vid en korrekt och författningsenlig kyrkobokföring för hela riket årligen 
vara lika med noll; såsom bekant är detta i verkligheten ej fallet, utan 
differensen kan ibland vara rätt avsevärd. Då centralbyrån emellertid icke äger 
några nominativa förteckningar över den numera mycket stora inrikes om
flyttningen i vårt land, är den ej i tillfälle att kontrollera och rätta de fel-r 
aktigheter, som årligen äga rum i samband med registreringen av densamma 
och som för övrigt knappast torde kunna helt undvikas vid ett verk av så 
stor omfattning som den svenska kyrkobokföringen. — Sedan flyttnings-
bestämmelserna i den nya kyrkobokföringsförordningen haft tillfälle verkai. 
under en hel tioårsperiod, har man emellertid anledning vänta bättre överens
stämmelse mellan folkräkningsresultatet och den med ledning av de årliga 
uppgifterna om befolkningens förändringar under mellanåren beräknade folk
mängden. 

4) Frånvarande. 

I de till 1920 års allmänna folkräkning inkomna utdragen ur församlings-
böckerna (för Stockholms stad ur mantalsböckerna) funnos sammanlagt 3ö 31S 
personer antecknade såsom från skrivningaorteu frånvarande. Detta förhål
lande inverkar dock icke på värdet av folkmängdssiffrorna, vilka i vårt land 
avse den rättsliga folkmängden, till följd varav tillfälligt frånvarande per-, 
söner i varje fall inräknats i den församlings folkmängd, där de äro skrivna. 

Av lätt insedda orsaker kunna anteckningar om endast tillfällig frånvaro 
vid raknetidpunkten aldrig väntas bliva fallständiga, varför det uppgivna 
antalet. sannolikt ligger åtskilligt under det verkliga. Vid de Siex folkräk
ningar, då uppgifter om frånvarande inhämtats, har det kända antalet 
utgjort: . ; 
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Angående siffrorna för de äldre åren torde få hänvisas till motsvarande 
berättelser, särskilt till 1890 års Befolkningsstatistik, Tredje delen, sid. LIEE. 
År 1900 upptages ett vida mindre antal personer såsom frånvarande än år 
1890; förändringen är säkert att tillskriva 1894 års kyrkobokloringsförord-
ning och den allmänna revision av hithörande handlingar, som nödvändig
gjordes genom föreskriften 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 obefintliga, ökningen 
åren 1910 och 1920 i antalet kan tydas dels som ett tecken på befolkningens 
större rörlighet mot förr, dels, särskilt vad innevarande folkräkning beträffar, 
på större fullständighet hos församlingsböckerna, då desamma vid detta till
fälle hava kompletterats med ledning av mantalsuppgifterna. Av hela an
talet frånvarande år 1920 uppgivas 5 395 personer vistas utom rikets gränser. 
förutom 1 404 som antecknats vara till sjöss. 

Stockholm den 14 januari 1925. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

KJKLL SANNE. 
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Tab. 1. Befolkningsagglomerationer av stadslik eller tättbebyggd natur 
på landsbygden den 1 januari 1921. †) 

†) De i Norrland och Dalarne m. fl. landsandar talrikt förekommande tättbebyggda byarna, vil
kas invånare icke leva av studsmannanäringar, utan till största delen idka jordbrak och boskaps
skötsel åro i allmänhet ej här npptagna. Om orten likväl någon gång npptagits, angiver ett f 
efter densamma, att i orten dessutom är bosatt ett ej oväsentligt antal jordbruksidkande personer. 

††) Då, det ofta möter svårighet att skarpt avgränsa den tättbebyggda orten /rån kringliggande 
bygd, har invånarantalet avrundats till jämna hundratal eller, särskilt för mindre orter, till 
femtiotal. 

•) Tecknet utmärker, att orten betraktats som förort till annan större ort, stad, köping eller 
municipalsamhälle. 
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Av övriga mindre befolkningsagglomerationer1) må framhållas följande: 

Stockholms län: Forsmark 300, Hargshamn 
m. Braxenbol (Harg) 400, Fnmsnnd m. Köpman-
holmen (Blidö) 350, Knivsta 400, Löwenströmska 
lasarettet m. kringl. (Hammarby) 250, Vallen
tuna 200, Ramsö6) (Väradö) 300, Sandhamn 
<Djurö) 250, Karlberg och Tomteboda * (Solna) 
.400, Viggbyholm* (Täby) 350, Edsberg* (Sollen
tuna) 300, Almarestäket (Ed o. Stockholms-Näs) 
200, Kallhäll (Järfälla) 350, Stenhamra. (Sànga) 
350, Träkvista8) (Ekerö) 800, Segeltorp* (Hud
dinge) 450, Fittja (Huddinge, Botkyrka) 200, 

Norsborg (Botkyrka) 250, Söderby (Salem) 250, 
Mölnbo (Vârdinge) 450, Venaelsö* (Österhaninge) 
860: 

Uppsala län: Örstmdsbro (Fröslunda, Gryta) 
250, Vattholma (Lena) 400, Tobo (TegeUroora) 
350, Ullfors m. kringl. (Tierp) 350, Mehedef») 
(Tierp) 450, Untran (Söderfors) 200, Marma (Älv
karleby) 450; 

Södermanlands län: Jönaker (Lunda) 300, 
Stavsjfl brak») (Kila) 300, Hafg* (S:t Nikolai o. 
Helgona) 350, Vagnharad 250, Björnlunda 250, 

l) Inom parentes angives kommnnen, i vilken orten är belägen, såvida ej ort och kommun bära 
samma namn. — Förekomma tvenno siffror för en by, angiver siffran inom parentes byns folkmängd 
inräknat jordbruksbefolkning. 
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Skebokvarn (Helgesta) 260, Bie6) (lfloda) 250, 
Brottsta' (Torshälla ländsk.) 450, Vrena 450, 
Högsjö (Västra Vingåker) 450, Värmbol (Östra 
Vingåker) 400; 

Östergötlands län: Grytgöl (Hällestad) 450, 
Ljnsfallshammar (Hällestad) 250, Hnlts bruk (Kvil-
linge) 250, Sten och Graversfors (Kvillinge) 400, 
Liusfors (Kullerstad) 400, Kimstad 300, Norsholm 
(Kimstad) 300, Nartorp (Skällvik) 400, Malm
slätt*8) (Kärna) 400, Malfors (Vreta kloster) 450, 
Borghamn o. Brästad (Bogslösa) 300, Hästholmen 
(Västra Tollstad) 200, Eimforsa (Tjärstad) 250; 

Jönköpings län: Brnsaholm (Ingatorp) 400, 
Ingatorp 800, Flisby 300, Äng (Barfeoryd) 300, 
AnderBtorp6) 500, Bredarydf0) 300, Reftele») 
450, Gnosjö m. kringl6) 500, Smålands Ryda-
holm 300, Os (Gällaryd) 300, Stödstorp (Byarum) 
300, Malmbäck 400, Stockaryd 450, Bäckseda350, 
Landsbrof (Lannaskede) 500, Kvillsfors m. Nybo
holm i Kalmar län (Ökna, Järeda) 500; 

Kronobergs län: Braås (Sjösås) 300, Böks-
holm (Hornaryd, Drev) 300, Sävsjöström (Len-
hovda) 300, Mâlerâs (Hälleberga) 400, Boda (À1-
gutsboda) 250, Åkerby f9) (Ljuder) 300, i ryd 
(Hemmesjö) 350, Ingelstadf (Östra Torsâs) 350, 
Konga (Södra Sandsjö) 400, Fridafors (Almunds-
ryd) 250, Växjö hospital* (Växjö ländsk.) 300, 
Gransholm (Öja) 250, Gemla (Öja) 300, Lamhult 
(Aneboda) 250, Moheda 400, Torps bruk (Moheda) 
300, Liatorp (Stenbrohult) 300, Diö (Stenbrohult) 
500, Gem6u* (Stenbrohult) 450, Delary6) (Göteryd) ! 
400, Lidhult 300, Timsfors (Markaryd) 350; 

Kalmar län: Eds bruk (Västra Bd) 450, 
Skaftet (Västerram) 400, Blankaholm (Hjorted) 
500, Södra Vif) 550, Storebro (Vimmerby ländsk.) 
350, Hällefors m. Rasa (Lönneberga, Vena) 550, 
Venaf) 300, MBrlunda 350, Rosenfors med 
Ämmenäs (Mâlilla, Mörlunda) 400, Fågclfors 350, 
Fliseryd m. kringl.6) 500, Vanovik (Döderhult) 
250, Àmsfors (Döderhult, Mönsterås) 250, Smed-
byf») (Dörby) 400, Trekantenf6) (Ljungby) 350, 
Lindas (Vissefiärda) 350, Pâryd (Karlslanda) 300; 

Gotlands län: Roma (Roma, Björke) 250, 
Burgsvik (Öja) 250: 

Blekinge län: JämjÖslättf (Jämjö) 300, Tor
hamn 250, Ryd (Sturkö) 250, Kullen och Hålan 
(jämte del av Tockatorp o. Bredavik) (Sturkö) 
300, Bredavik, del av (Sturkö) 300, Sanda (Sturkö) 
300, Byrum, del av (Hasslö nr 5) 350, Kugge
boda (tisterby) 300, Arydf 250, Tulseboda o. 
Kyrkhultf (Kyrkhult) 250, Vekerum f (Mörrum) 
350, Nogersund (Mjällby) 350; 

Kristianstads län: Järrestadf 350, Onslnndaf 
300, S:t Oloft 250, Vik (Römm) 250, Degebeigaf 
400, Maltesholm (Östra Sönnarslöv) 350, Eve-
rödf 400, Lyngbyf (Everöd) 450, V. Vramf 350, 
V4f 400, Köpingef0) 500, Yngsjöf (Åhus) 600, 
Rinkabyf 500, Viby m. kringl.f (Gustav Adolf) 
400, Fjälkingef 550, Gualövf 300, Gjsadbyf8) 
(Ivetofta) 400, Karpalund (Färlöv) 350, Kvilnge 
350, Immeln (Hjärsas) 350, Sibbhult m. Färe 
Klasbruk (Hjärsäg) 350, Lönsboda (Örkened) 400, 
Gylsboda (Örkened) 350, Vittsjö 450, Kärrakra* 
(Vankiva) 400, Ljungbyhedf (Riseberga) 500, 
Munka-Ljungby «) 550, Östra Ljungbyt 300, Stids-
vig (Östra Ljungby) 250, Skälderviken (Bark-
âkra) 250; 

Malmöhus län: Nyhamnsläge(Brunnby) 300, 
Lerberget (Väsby) 450, Kattarp 400, Ödåkra 
(Flenninge) 400, Mörarpf 300, Kågerödf 4« »0r 
Asmnndtorpf 300, Tåjjarpf (Sireköpinge) 250r 
Billebergaf6) 40ii, Anuelövs krutbruk m. Dösjö-
bro station (Annelöv, V. Karleby) 350, Röstångaf 
450, Billingef 500, Stehag 4U0, Örtofta 300, 
Rinnebäck* (Stora Harrie) 250, Barseback 30O, 
Hastad 300, Lands hospital oib. asyl* (Lunds 
landsf., Knästorp) 400, Södra Sandbyf6) 450, 
Hällestadf 300, Genarpf8) 450, Klågerup (Hybv) 
300, Vintrie (Bunkeflo) 300, Tygelsjfl 350, HÖV 
köpinge 500, Marieberg (Västra Alstad) 250, Gis-
lövs läge 250, Bfiste läge (Lilla Isie) 250, Ö. 
Klagstorpt6) 350, Rydsgård (Örsjö) 350, Abbekâs6> 
(Skivarp) 250, Äsperödf (Vanstad) 300, LöveBtadf 
400, Vollsjö 350, Harlösa station 250; 

Hallands län: Vcinge station 350, Harplinge 
station 350, Brännö (Tornp) 300, Torup 250, 
Getinge 450, Hebergf (Årstad) 250, Vessigebrof 
(Alfshög) 300, Tvåakerf 450, Buaf (Värö) 250, 
Anderstorp (Lindome) 350; 

Göteborgs ovh Bohus län: TJthynäs* (Par
tilie) 450, Askim* 450, Fiskebäck (Västra Frö
lunda) 450, Nya Varvet* 350, Hönö västergård 
(Öckerö) 300, Hönö Röd (Öckerö) 300, Rörö (Öckerö) 
400, Göteborgs hospital* (Backa) 350, Torskog9) 
(Västerlanda) 250, Rixö (BraBtad) 350, Hollända-
röd och Medbo6) (Brastad) 450, Tuntorp6) (Brastad) 
300, Kullgrens gamla stenhuegeri (Malmön) 250, 
Eide (Hamburgsund)6) (Kville) 400, Munkedals 
station0) (Foss) 400, Boråsgården m. kringl.8} 
(Näsinge) 250, Hälle (Lommeland) 300; 

Älvsborgs län: Fengersfors (Fröskog) 350; 
Bäckefors (Backe) 450, Skåpafors (Laxarby) 300, 
Gustafsfors (Torrskog, Vårvik, Blomskog) 300, 
Västra Ed (Dals-Ed) 400, Fftrgelanda 350, Stigen 

i (Färgelanda) 400, Br&landa 400, Öxnered (Vaas.-
| Nagl.) 250, Upphärad 250, Gamla Lödöse (S:t 

Peter) 400, Nol (Starrkärr) 350, Älvängen (Starr
kärr) 400, Bohus (Nödinge) 300, Hedefors (Lerum) 
350, Nääs fabriker (Skallsjö) 500, Vårgårda (Kul-
lings-Skövde) 400, Fåglavik (Hudene) 450, Måls-
ryd (Toarp) 250, Fristad 400, Ö r b y f ) 400, 
Rydal (Seglora) 450, Uddebo (Tranemo) 400, 
Tranemo 400; 

Skaraborgs län: Vedum6) (Laske-Vedum) 250, 
Gössäter6) (Fallösa) 300, Arnäs (Forshem) 450, 
Flobv 350, Uddagården (Karleby) 400, Vartofta 
(Slöta) 250, Kavlas kalkbrott8) (Varv) 450, Mull-
Bjö (Nykyrka) 300, Holma (Baltak) 450, Ekedalen 
(Acklinga, Varv) 250, Moholm (Mo, Hjälstad) 
250, Tidan (Götlunda, Vad) 250, MöUtorp 350, 
Sätra6) (Undenäs) 250, Hova 400, Gullspång6) 
(Amnebärad, S. Råda) 250; 

Värmlands län: Ostervik (Ramen) 350, Nord
marks gruvor6) 300, Långbanshyttaa m. Lång
bana gruvor (Färnebo) 500, Vase station 250» 
Våxnäs* (Karlstads landsf.) 450, Svinbäcken* 
(Karlstads landsf.) 400, Dejefors (Nedre Dllernd> 
350, Vålberg (Nor) 400, Borgviks bruk 450, Lilje
dal (Ed) 86», Kyrkebyn (Ed) 300, Stömne "^.(Stav-
näs) 850, Hillringsberg8) (Glava) 400, Årjäng 
(Silbodal) 300, Lennarts/ors (Trankil) 300, Töcks-
fora8) (Töcksmark) 300, junotgfors 0ch Kroppstad-
fors (Eda, Ny) .300, Brättne (Arvika ländsk.» 
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250, Edane8) (Brunskog) 400, Rottneros8) (Sonne) 
30O.Lysvikf 250, Blom backa (Nyed) 300; 

Örebro län: Garphyttan (Tysslinge) 450, Mosas 
(Mosjö) 300, Pâlsboda8) (Sköllersta) 300, Rönnes-
hyttan (Lerbäck) 400, Skyllberg m. Längsberg 
(Lerbäck, Snavlnnda) 450, Stene o. Åbytorp") 
(Kumla) 400, Sanna hed m. kringl.6) (Kumla) 
400, Östansjö m, kringl. (Viby) 250, Eöfors (Ra-
mnndeboda) 35'•, Kärberg (Snavlnnda) 250, Ham
mars glasbrnkf6) (Hammar) 450, Hasselfors bruk 
o. station (Skagershult) 300, Lanna (Hidinge) 
400, Kvistbro station8) 250, Svarta (Kvistbro) 
450, Karlsdal (Karlskoga) 300, Degernäs m. kringl. 
<Karlskoga) 350, Strömtorp (Karlskoga) 250, Sax
hyttan (Grythyttan) 250, Sikfors (Hällefors) 3M), 
Bredsjä") (Hjulsjö) 350, Finnshyttan (Järnbo
ås) 350, Gyttorp (Nora) 300, Klacka-Lerberg6) 
<Nora, Järnboås) 3o0, Ringsjöbyttan (Strihergs 
gruvfält") (Nora) 500, Dalkarlshyttan8) (Nora) 
300, Ervalla gruva") 350, Frövifors (Näsby) 300, 
Vanneboda* (Näsby) 300, Gusselhyttanf8) (Linde) 
350, Högfors (Ljnsnarsberg) 250, Sköttgruvan m. 
kringl. (Ljnsnarsberg) 300, HBrkshyttan8) (Ljns
narsberg) 300; 

Västmanlands län: Karmansbo (Västra Sked-
vi, Hed) 350, Gisslarbo (Malma) 300, Farna (Gun-
nilbo) 400, Riddarhyttan m. bäckgruvan (Skinn-
skatteberg) 400, Liushyttan (Skinnskatteberg) 
250, Skilân8) (Skinnskatteberg) 500, Högfors 
{Karbenning) 350, Nyhyttan (Norberg) 350, Virsbo 
(Hamnas) bOO, Sörstafors (Kr)Jbäck) 400, Kol-
bäok (Kolbäck, Svedvi) 350, Strömsholmf8) (Kol
bäck, Rytterne) 400, Ransta6) (Knmla) 300; 

Kopparbergs län: Näs (By) 450, Ingeborgsbo 
(By) 450, Ryllshyttan") (Garpenberg) 850, Turbo 
(Hedemora ländsk.) 300, Bispbergf8) (Säters 
ländsk.) 400, Korsa (Sundborn) 250, Vintjärn 
(Svärdsjö) 350, Borgärdetf (Svärdsjö) 300, Gruv-
riset* (Kopparberg) 250, Uivshyttan (Silvberg) 
300, Hästbersr (Stora Tuna) 250, Tjärna*f (Stoia 
Tuna) 500, Söderbärkef) 500, Nyberg (Norr-
bärke) 300, Gnbbo m. kringl.8) (Norrbärkei 350, 
Gräsberg (Ludvika ländsk.) 400, Persbo m. Häks-
berg8) (Ludvika ländsk.) 500, Bliitberget (Lud
vika ländsk.) 400, Våghals (Ludvika ländsk.) 
,300, Södra o. Norra Rävvälaf8) (Grangärde) 60o, 
Övermalnngs kyrkotraktf8) (Malung) 350, Bäsnaf 
<Gagnef) 350, Sägmyra (Bjnrsås) 400, Furudals 
station (Ore) 350, Ostnorf (Mora) 350, Morkarl-
by*f (Mora) 400, Norra Utmeland* (Mora) 6o0, 
Älvdalens kyrkoby 350; 

Gävleborga län: Järbo m. kringl.6) 400, 
Kungsgården m. kringl.6) (Ovansjö) 400, Hästbof 
(Toraåker) 300, Hofors järnvägsst. m. Koberts-
holm (Torsåker) 250, Hedesunda station (Brunn)f 8) 
450, Hagaström* (Valbo) 350, Valbo station m. 
kringl.») 350, Häcklinge m. kringl.8) (Valbo) 450, 
Järvsta* (Valbo) 450, Varva* (Hille) 450, Åby-
dal m. kringl.f6) (Hamrånge) 450, Hamrånge 
kyrkotraktf6) 450, Askesta (Söderala) 400. Djup
vik m. Källvik* (Norrala) 300, Landa station m. 
kringl.6) (Segersta) 350, Viksjöfors (Alfta. Ovan
åker) 300, Vallsta station (Hov) (Arbrå) 300, 
Järvsöf 400, Strömbacka (Bjurâker) 300, Dels-
bo6) 450; 

Västemorrlands län: Östavall ") (Haverö) 
400, Johannisbergf 6) (Torp, Borgsjö) 350, Fränsta 
m. kringl.f8) (Torp) 400, Klampenborg (Njurunda) 
250, Skyttberg (Timrå) 350, Fsgervik m. B51e 
(Timrå) 450, Gustavsberg (Alnö) 400, Karlsvik 
(Alnö) 350, Gustavshumn m. kringl.6) (Alnö) 300, 
Alvik m. kringl.6) (Alnö) 450, Rö (Högsjö) 300, 
Sandviken (Gudmundrâ) 400, Brunne* (Gud
mundrâ) 400, Dynas (Gudmundrâ) 450, Klocke
strand (Nora) 350, Marieberg (Bjärtra) 450. Lock-
nö (Bjärtra) 250, Lo6) (Styrnfis) 350, Graningef 6) 
300 (550), Helgums stationf 250, Nylandf (Ram
sele) 300 (450), Krångedf 6) (Junsele) 300 (600), 
Backef (Fjällsjö) 250 (550\ Nätra kyrkotraktf6) 
400, Mellansel (Anundsjö) 300, Hörnett6) (Själe-
vad) 400: 

Jämtlands län: Västanedef6) (Håsjö) 400 
(550), Brnnflo station m. kringl 6) 450, Nälden 
(Näskott) 450, Jämtlands Sikâsf6) (Hammerdal) 
350 (650), Gäddede6) ^s tv iken) 300, Trängs-
viken (Alsea) 400, jstersnnds hospital * (Frösön) 
350, Bergsbynf») (Berg) 800 (550), Asarne 400, 
Hedef6) 250 (650); 

Västerbottens län: Nyaker (Nordmaling)300, 
Vännäs kyrkobyf6) 500 (700), Gammelbynf (Bur
träsk) 450, Örviken (Bureâ) 300, Sftvenäs (Skel
lefteå ländsk.) 350, Furunäs (Skellefteå ländsk.) 
400, Stensele kyrkoby 300, Dorotea 350; 

Norrbottens län: Piteå hospital 300, Laka-
träsk (Edefors) 250, Arjeplogs kyrkostad 800, 
Jokkmokks kyrkostad 400, Murjek (Jokkmokk) 
400, Vittangi kyrkobyf6) 250 (öuO), Tnolluvaara 
(Jukkasjärvi) 450, Pajala kyrkobyf6) 300 (550), 
Niemisel (R&neâ) 300, Gn-lsbynf6) (Överkalix) 
300 (500), Svartbynf8) (Överkalix) 300 (700), 
Morjärvf (Nederkalix) 350, Kikkalaf ") (Neder-
torneä) 400, Matarengi (övertorneå) 350. 

Anmärkningar. 
1) Hargsbamn m. 400 inv. kan betraktas som 

komplem en tort till Harg: sammanlagd folkmängd 
•950. — a) Med Väsby villastad har sammanräk
nats Väsby stationsområde (30 inv.) i Eds soc-
ien. —s) Med Rotebro hava sammanräknats Stock
holms norra jästfabrik (Tallbacken) m. m. i Sol
lentuna (850 inv.) samt Grimeta (Bollstanäs) 
villastad i Fresta (300 inv.) — 4) Med Henriks
dal och Danviken hava sammanräknats Finnboda 
«lip och Gäddvikens fabriker (tillsammans 600 
inv.). — 6) Med Huddinge och Stuvsta villastader 

hava sammanräknats Fullersta villastad och Vista 
egnahemsområde. — 8) Delvis spridd bebyggelse. 
— ') Därav 300 i Dannemora kommun och 450 
i Film. — •) Därav 400 i Tegelsmora och 150 
i Vendel. — •) Därav 300 i Hedesunda. — 10) 
Med Karlholm skulle möjligen kunna samman
räknas 150 pers. ft Nöttö och 100 & Snatta och 
Snattabodaroe. — u ) Folkmängdeuppgiften avger 
hela Skutskärs kapellförsamling, vilken kan be
traktas som en enda stadslik ort (omfuttande 
Bodarne, Skutskär i inskränkt mening samt 
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Härnäs). Med densamma liar sammanräknats 
den i Valbo kommun av Gävleborgs län belägna 
delen av Härnäs (650 inv.). — 12) oAgglomera-
tlonen består av trenne huvudorter, Äkors krut
bruk, Åkers styckebruk och Forssa, vilka äro | 
belägna pä visst avstånd frän varandra. — l s) i 
Med Sköldinge hava sammanräknats lägenheter 
i Ramsta (300 inv.), Kantorps gruvor (180 inv.), 
Skalunda gruvor (45 inv.) och Oskarsgruvan (45 
inv.). — " ) Med Gusuni har sammanräknats 
även Ursäter. — l6) Förorten omfattar inom 
Motala landskommun dels Motala verkstads om
råde med kringl. stadslik bebyggelse i stadens 
omedelbara närhet 4 600 inv., dels Göta kanal-
område med 1100 inv. samt inom Vinner-
stads kommuu en klädesfabrik och kraftverks
station 400 inv. — 16) Med Mariannelund hava 
sammanräknats Brusafors sulfitfabrik (180 inv.) 
och Hässleby industriort (450 inv.). — ") Därav 
1 600 inv. i Barnarp och 600 i Sandseryd. — 18) 
Därav 700 inv. i Färgaryd och 150 inv. i Långa-
ryd. — ,9) Därav 250 inv. i Färgaryd, 300 i 
Långaryd och 150 i Torup (Hallands län). — 
s0) Av ifrågavarande dubbelort omfattar Sandsjö 
600 inv. och Bodafors m. kringl. 950 inv. — 2I) 
Därav 470 inv. i Orrefors och 180 i Gullaskruv. 

— 22) Därav 1 550 inv. i Hovmantorp och 50 i 
Ljuder. — 2») Därav 620 inv. i Lofta och 230 i 
Västra Ed. — u) Med Hultsfreds stationssam
hälle skulle möjligen kunna sammanräknas Hu-
lingsryd med 250 inv. — 26) Målilla stations
samhälle med 550 inv. och kyrkoby med 300 inv. 
hava sammanräknats. — 29) Hit hava hänförts, 
utom själva stationssamhället, bl. a. Afors och 
Blomstermåla möbelfabriker samt Norrbackens 
mek. verkstad. — a ') Därav 230 inv. vid Ölands 
idnnbruk och 230 vid Lovers bruk. — 28) Därav 
850 inv. i Lösen och 500 i Augerum. — se) Av 
ifrågavarande dubbelort omfatta Halda fabriker 
cirka 240 inv. och Svängsta station och spinneri 
cirka 260 inv. — s°) Byns hela område har 2050 
inv., varav ungefär 1400 torde bo samlade. — 
" ) Egentliga pappersbruket omfattar 430 inv., 
varav 360 i Västra Sönnarslöv och 70 i Grå-
manstorp. Med Klippan har sammanräknats 
ForsmölLa (120 inv.) i Vedby socken. Hela orten 
kan möjligen sammanräknas med Aby-Klippans 
m:e. — 8i) Med Nyvångs gruvsamhälle (800 inv.) 
i Björnekulla hava sammanräknats Ormastorps 
gruvor (250 inv.) i V. Broby. — S8) Stations
samhället Kattarp (400 inv.) kan möjligen sam
manräknas med Hasslarp, varigenom dubbelorten 
Hasslarp-Kattarp når invånarantalet 1 100. — 
34) Billesholm, såsom det här fattats, består av 
nere, nära varandra liggande agglomerationer. 
Av dessa omfatta kolfältet 1450 inv., Billes-
holms och Biilesholms gruvas stationer m. kringl. 
500 inv., Ljungsgârd 250 inv. och Södra Vram 
t tvenne agglomerationer 500 inv. — "8) Skrom-
berga intar ett rät t betydande område och be
står av tre agglomerationer belägna öster (Skrom-
berga öBtervärn o. del av Tiuedstorp), nordost 
(Skromberga norrevärn) och väster (Valleberga) 
om de stora fabrikerna, som ligga i centrum. — 
s6) Därav 150 inv. 1 Brågarp och 500 i Nevishög. 

— S7) Därav 270 inv. vid Slöinge station med 
kringliggande och 230 i Perstorp. — 88) Med 

Almedal hava sammanräknats Vilhelmsdal, Le-
vanten och Kallebäck. Förorten i fråga skulle 
kunna sammanräknas med Krokslätts m:e, ehuru 
så ej här blivit gjort. — S9) Med Böö hava sam
manräknats Underås, Overås och Kärralund. — 
40) Ej att förväxla med m:t Krokslätt i Örgryte, 
men beläget i omedelbar närhet av detsamma, 
varför de väl skulle kunna betraktas som en ag
glomeration, ehuru så ej här blivit gjort. — il) 
Hela ön har betraktats som en enda tättbebyggd 
ort, enär huvudorterna, Tången, Brätten och Halls-
vik, ligga helt nära varandra. — 4S) Därav i 
Öckerö sörgård 600 inv. och norgård 400 inv. — 
4S) Därav i Björkö västergård 400 inv., Sörgård 
200 inv. och Bångagård 100 inv. — " ) Därav i 
Lyckorna 200 inv., i Berg 60 inv. och i Ljungs-
kile (inkl. Kärr) 500 inv. — 16) Med Munkcdals-
bruk kan möjligen sammanräknas Munkedals sta
tion m. kringl. (400 inv.). — ie) Långed och 
Katrineholm, som ligga nära varandra, kunna 
möjligen betraktas som en agglomeration med 
1 750 inv. — 47) Därav 550 inv. i Steneby och. 
200 i Laxarby. — «) Därav 1000 inv. i Huvud-
gingen och 550 i Södra Sidan. — w ) Består av 
tvenne nära varandra belägna huvudorter, Håve-
rud med cirka 400 inv. och Upperud med cirka 
350 iuv. — 50) Därav vid Vargön och Rånnum 
i Västra Tunhem 1 400 inv. samt vid Önafors 
och Kassaretorp m. fl. i Vassända-Naglum 350 
inv. — " ) Därav 1500 inv. i Nödinge och 250-
i Angered. — M) Består av tvenne sammanvuxna 
orter, Skene med 600 inv. och Kungsfors med 
500 inv. — s3) Därav 150 inv. i Örby och 2250 
inv. i Kinna. — M) Därav 625 inv. i Södra Åsarp-
och 125 i Tranemo. — M) Därav 850 inv. vid 
Ramstorp, Hägnestaden och Ulvestorp m. fl. i 
Agnetorps socken samt 200 inv. vid Marbotorp 
och Åstorp i Baltaks socken. — 6a) Hela Karls-
borgs kommun samt 350 invånare i Mölltorp. 

— 57) Därav 500 inv. vid Persbergs gruvor,. 
175 vid Persbergs station och 175 vid Yngshyt-
tan. — 68) Därav 2 400 inv. i Hammarö kom
mun och 650 i Karlstads landsförsamling (Vidön). 
— 68) Med Deje skulle kunna sammanräknas 
Dejefors bruk (850 inv.), som ligger på motsatta 
älvstranden. — °°) Hit hava hänförts dels själva 
Munkfors bruk 1970 inv., dels industribefolk
ningen 160 inv. i Tallåsen och 1020 inv. i Mnn-
kerud, det senare hemmanet beläget på motsatta 
älvstranden. — 6 l) Därav 550 inv. i Ed och 150 
i Grums. — 62) Därav 350 inv. vid Stjärns fa
brik, 100 inv. vid Stjärnsfors bruk och 200 inv. 
vid Uddeholm. — M) Består av flere närbelägna 
agglomerationer, nämligen 500 iuv. vid Laxå sta
tion, .400 vid järnbrnket, 150 vid Lindåsen och 
50 vid Oxhult. — ««) Därav 350 inv. i Lerbäck 
vid Isåsa och 650 i Hammar, varav 300 i Dalby 
och 350 i Övre Knalla; dessutom spridd gruv-
bebyggelse i flere omgivande hemman. — 6t) 
Därav 2 325 inv. vid Bofors bruk, 225 i Backa 
med Bofors station, 175 i Sandviken, 325 i Bricke
torp och 450 vid Björkboms krutbruk. — M) 
Hällefors och Gillershöjden, som ligga på ringa 
avstånd från varandra, skulle kunna sammanräk
nas. — «') Därav 350 inv. i Stalldalen, 450 i 
Dunderbo och 200 i Västra Born. — "•) Därav 
450 inv. i Bro och 1100 i Malma; med Kolsva-
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hava därvid sammanräknats 300 inv., boende i 
norra delen av hemmanet Guttata. — 69) Med 
Kärrgravan hava sammanräknats 250 inv. i Kall
mora och 150 i Kylsbo, men gränsen för samhäl
let är svär att draga; det gränsar för övrigt rätt 
nära till Norbergs bys municipalsamhälle. — ,0) 
Därav 1600 inv. i Svcdvi och 700 i Kolbäck. — 
" ) Med Horndal skulle kunna sammanräknas In-
geborgsbo och Tyskbo, tillsammans 650 inv. — 
72) Därav vid stationen och sägen 425 samt i byn 
375; dessutom 400 pers., levande av jordbruk. — 
73) Därav inom Kopparberg 600 inv. vid Hälsing
berg, 350 vid Hälsingstrand och 450 vid Korsnäs 
eller tillsammans 1400, samt i Vika 550 vid 
Näs, 450 vid Sandviken, 200 vid Korsnäs och 
200 i övrigt eller tillsammans 1400. — " ) Med 
Främby hava sammanräknats Tiskberget 150 inv. 
och Källtorp 200 inv. — " ) Därav 1 300 inv. i 
Kvarnsveden med Nordanbäck och Sjöberget samt 
700 i övre och Yttre Mora samt Nordanåker. — 
" ) Därav 5 500 inv. i Domnarvet med Bergslags
byn och 3 400 i omgivande byar med industri
befolkning, såsom i Forssa 950, Mjälga 200, 
Hönsarvet 850, Barkargärde 400, Islingby 850; 
dubbelorten Domnarvet-Borlänge har räknats så
som en agglomeration, vars folkmängd nppgår 
till cirka 11900. — " ) Med Ickorrbotten hava 
sammanräknats Ivikens gruvfält 275 inv. och 
Sörviks station 275 inv. — 78) Därav 350 i Hör-
kens kapellförs. och 5100 i Grangärde. Gränges
bergs kapellförsaml., vilken tillhör Grangärde kom
mun, räknade 5 278 inv. ; den i tabellen anförda 
siffran avser gruvsamhället, som dock är svårt att 
avgränsa. — 7e) Med Annefors har sammanräknats 
Fredriksberg 200 inv. — 80) De sammanväxta 
byarna Nordanåker, Myrbacka, Västgård, Utbyn 
och Emaus, vilka här benämnts Dala-Järna, om
fatta tillsammans 1150 inv., varav 550 leva av 
jordbruk. —- 81) Dessutom 300 pers., levande av 
jordbruk. — 8S) Dessutom 250 pers., levande av 
jordbr. — 83) Därav i järnvägsområdet, präst
gården, Wij bruk o. Eabo 1 000 inv., i Säbygge-
by 850 inv. samt den närmaste bebyggelsen i 
Murgården, Gäverängen, Östby och Rabolöt 650 
inv. — 84) Därav 9350 inv. i HBgbo och 1450 
i Ovansjö (Olsbacka 675, Barrsätra 525, Säljansö 
250). — 85) Därav 2 250 inv. vid Ljusne sågverk, 
700 vid järnbruket, 950 vid Ala sågverk; Vall
vik skulle möjligen även kunna sammanräknas 
med Ljusne. — 86) Med Bergvik och Vansäter 
kunna möjligen sammanräknas 500 inv. i Lynäs 
och 300 i Sunaanå. — 87) Med Marma har sam
manräknats 100 inv. vid Myssje järnvägsstation. 
— 88) Med Kilafors bruk och station hava sam
manräknats 325 inv. i Hanebo kyrkoby och 375 
i Sibo. — 8») Därav 100 inv. i Arbrå. — 9°) Byns 
hela område har 1 600 inv., varav ungefär 600 
torde bo samlade; dock är samhället med till
gängliga kartor svårt att avgränsa. — 81) Byns 
hela område har 1 850 inv., varav ungefär 1250 
torde bo samlade. — M) Med Ljnngaverk skulle 
möjligen kunna sammanräknas cirka 250 inv. i 
Hångsta, ehuru så ej här blivit gjort. — M) Med 
Torpshammar hava sammanräknats 200 inv. av 
den industriidkande befolkningen i grannhemma
net Klöstre. — M) Med Matfors hava samman

räknats resp. 500 och 200 inv. av den industri-
idkande befolkningen i grannhemmanen Sköle o. 
Ängjom. — 96) Därav i Norra Nvhamn 525 inv. 
och i Södra Nyhamn 275 inv. — 90) Med Östrand 
Bkulle kunna sammanräknas 350 inv. av träindu-
stribefolkningon i grannhemmanet Skyttberg. — 
m) Betraktas Sörberge, Fagervik och Böle såsom 
en agglomeration, når densamma folkmängdssiffran 
2 200 ; sammanräknas Vivstavarv, Vivsta och 
Sjösveden med Sörberge,.Fagervik och Böle, nås 
folkmängdssiffran 4 400. Visserligen är bebyg
gelsen i nämnda grupp av orter något spridd, om 
den betraktas såsom en stor agglomeration, men 
folkmängdstätheten för densamma torde likväl 
uppgå till cirka 500 inv. på kv.km. — 98) Med 
Svartvik skulle möjligen kunna sammanräknas 
Nolby, Stockvik och Vaple, då folkmängden upp-
ginge till 3 500 inv. — 99) Därav 600 inv. vid 
Svanö sulfitfabrik, 300 vid Svanö såg och 700 vid 
Strömnäs med såg. — 10°) Med Bollstabruk har 
sammanräknats Väija. — 101) Därav 200 inv. i 
Nyland, 150 i Rossö och 1000 i Hammar. — IW) 
Med Järved har sammanräknats 200 inv. i Aln» 
och 300 i Bonäset. — 10J) Inom Ragunda kyrko
trakt, till vilken räknats befolkningen å hemma
nen Hammaren, Hammarstrand, Hammarsgärd, 
Kongback, Prästbolet, Munsåker och Torsgård, 
bo inalles 1200 pers., av vilka blott 600 leva av 
stadsmannanäringar och torde bo samlado; dock 
är samhället med tillgängliga kartor svårt att 
avgränsa. — 1M) Därav 750 inv. i det egentliga 
fabriksområdet och 400 av industribefolkningen 
i grannhemmanen Hissmon och Hägra. — IVS) 
Hit har hänförts den icke jordbruksidkande be
folkningen i byarna Åsen, Mo, Håxås, Skarpas 
och Ede, vilkas sammanlagda folkmängd uppgår 
till 1 750 pers.; bebyggelsen dock ganska spridd. 

— loe) Med Mörsil har sammanräknats Äggens 
by med Äggfors fabriker, tillsammans 600 inv. 
— 10') Inom byns hela område bo inalles 1 800 
pers., varav dock 750 äro jordbruksidkande. — 
:o8) Inom byns hela område bo 1250 pers., varav 
dock 700 leva av jordbruk. — ,09) Dessutom 200 
jordbruksidkande inv.; med Byske har samman
räknats Ytterstfors trämassefabrik, 600 inv, — 
u") Dessutom 250 pers., som leva av jordbruk; 
med Äbyn har sammanräknats Brännfors såg, 
500 inv. — m ) Inom byns hela område bo 1250 
inv., varav 600 jordbruksidkande; bebyggelsen 
dock ganska spridd. — 11S) Med Manksund och 
Skuthamn har sammanräknats sågverksbefolk
ningen, 1 200 inv., i Pitholm, vilken tydligen till 
större delen arbetar vid nämnda sågverk. — l l 3) 
Inom byns hela område bo 1600 pers., varav 
dock endast 850 leva av stadsmannanäringar och 
torde bo samlade. — m ) Inom byns hela område 
bo 1000 pers., varav dock endast 550 leva av 
stadsmannanäringar; bebyggelsen ganska spridd.. 

— 1 , s) , Inom byns hela område bo 1250 pers., 
varav 500 leva av jordbruk. — "•) Inom byns 
område bo 1000 pers., varav 500 leva av jord
bruk. — " ' ) Dessutom 400 pers., som leva av 
jordbruk. — U8) Dessutom 300 pers., som leva 
av jordbruk. — 119) Orten i fråga består egent
ligen av tvenne agglomerationer. — 12°) Därav 
50 inv. i Hökhuvud, Stockholms län. 
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Tab. 2. Folkmängden den 1 jan. 1921 i städer, köpingar och municipal-
samhällen med förortsbebyggelse. 

† Ifrågavarande summa har avrundats, sedan till ortens administrativa folkmängd adderats 
förortsbefolkningen, innan siffran för densamma avrundats. 
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*) Tecknet * utmärker, att orten betraktats som förort till annan större ort. 

7—242296. 
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Anmärkningar. 
1) Nämligen: Sundbybergs köping; av Spånga 

kommun Duvbo, Solhems, Bromstens, HesBelby 
villastads och Flysta m:en.; av Järfälla kom. 
Lövsta (160) och Barkarby (250); av Solna kom. 
Hagalunds m:e m. kringl., Nya Hnvndsta m:e m. 
kringl., Lilla Alby m:e m. kringl., Råsanda m:e, 
Karlberg o. Tomteboda, Järva; Djursholms stad; 
Stocksunds köping m. kringl.; av Danderyds 
kom. Enebybergs villastads m:e; av Sollentuna 
kom. Norrviken, Tnrebergg villastad och Edsberg: 
av Täby kommun Täby villastad, Näsby och 
Viggbyholm; Lidingö köping; av Nacka kom
mun Henriksdal m. kringl., Hästholmen (150), 
Vikdalen, Sickla, Järla, Storängen, Duvnäs, Ek-
torp, Skum (300), Älta (200); av Bo kommun 
Björknäs; Saltsjöbadens köping; av Österhaninge 
kommun Vendelsö; av Huddinge kommun Segel-
torp, Hörningsnäs villastads m:e, Stuvsta, Hud
dinge och Fullersta villastäder samt Vista; av 
Botkyrka kom. Tumba och Tullinge; av Salems 
kommun Rönninge m:e. Folkmängdssumman för 
här uppräknade förorter utgör 71 650. 

I utlandet brukar man stundom räkna alla 
tättbebyggda orter, som ligga inom ett avstånd 
av 20 km. från storstaden, såsom förorter till 
densamma. Följden härav blir, att en del sam
hällen, som hava en förhållandevis självständig 
karaktär, och vilkas uppkomst ej är beroende av 
storstaden, likväl hänföras till denna grupp. När 
man det oaktat har dragit gränsen på detta sätt, 
är det huvudsakligen för att påvisa den befolk-
ningsagglomeration, som uppstått inom storsta
dens närmaste omgivningar och som under alla 
förhållanden i stor utsträckning har förbindelse 
med huvudorten. För Stockholms vidkommande 
blir folkmängdssumman för nämnda orter 76 800. 

Et t annat beräkningssätt vore, att såsom 
Stockholms förstadszon betrakta följande kom
muner, av vilka flertalet varit föreslagna till in
korporering med huvudstaden: Nacka, Saltsjö
baden, Lidingö, Djursholm, Stocksund, Solna, 
Sundbyberg och Spånga. Man erhåller då sum
man 64 802 och således för Stockholm med om
givning ett invånarantal av 484 242. 

J) Därav 1000 inv. i Bondkyrka kommun 
(Rickomberga, Ekeby, Karlsborg, Johannislund 
m. m.) samt 500 inv. i Vaksala (Gränby, Arsta 
m. m.). 

8) Därav 700 inv. i Borg (vid Kneipbaden, 
Klinga och m:ct) och 700 i Kvillinge (vid Lodd-
by m. fl.). 

') Därav 500 inv. vid Åsumtorp och Härlöv 
i Norra Åsum och 200 inv. vid Hammar i No-
saby. 

") Därav 200 inv. i Fosie, 250 inv. i Hohög 
(Husie) och 300 inv. i Kvarnby (Husie). 

a) Nämligen: av Partille kommun Sävedalen, 
Utbynäs och Partilie (Mellby); av Örgryte kom
mun Krokslätts m:e, Gårda m:e, Lnndens m:e, 
Almedal m. kringl., Böö villasamhälle m. kringl.; 
av Askims kommun Hovas (200) och Askimjav 
Fässbergs kommun Mölndals m.e ni. kringl. samt 
Krokslätt och Toltorpsdalen ; av Västra Frölunda 
kommun Långedrags och Hagens m:en m. kringl. | 

samt Högsbo och Frölundaborg; Nya Varvet; av 
Backa kommun Göteborgs hospital och Tingstads 
m:e m. kringl.; av Lerums kommun Lerum; av 
Björketorps kommun Hindås (200). Folkmängds-
summan för här uppräknade förorter utgör 
42900. 

Ett annat beräkningssätt vore, att såsom Gö
teborgs förstadszon betrakta följ. kommuner, av 
vilka en redan nu är införlivad och flera andra 
äro eller varit föreslagna till inkorporering: 
Partilie, Örgryte, Fässberg, Västra Frölunda, 
Nya Varvet och Backa. Man erhåller då summan 
49 569 och således för Göteborg med omgivning 
ett invånarantal av 251 897. 

') Därav 575 inv. i Stockslycke och 325 i 
Holmen och Nolby. 

8) Därav kring Almby kyrka i Almby 350 
inv., Sörby 200 och Tybble 150; av Anstå 
kommun 300 inv.; av Längbro kommun Rosta 
egna hem 250, Livregementets grenadjärer 200 
och övrig förortBbeb. 600; av Hovsta kommun 
Hovsta station m. kringl. 200. 

e) Med Ludvika skulle även kunna samman
räknas Våghals', Ivikens och Ickorrbottens gruv
samhällen med tillsammans 850 inv. 

10) Nämligen: Hagaström, Hemlingby, Järvsta 
o. övrig (250) förortsbeb. i Valbo; samt Varva 
och övrig (200) förortsbeb. i.Hille. 

" ) Nämligen: i Söderala Östanbo, som räknas 
tillhöra Sandarne; i Norrala Djupvik och Käll-
vik samt övrig (550) förortsbebyggelse (Klappar
vik, Sofleholm, Forsbacka, Åsberget). 

" ) Nämligen 200 vid Nya Varvet och 400 
av befolkningen i Gådeå och NäB. 

18) Därav 350 inv. i Remsle norr om älven. 
w) Bebyggelsen kring Domsjöfjärden, omfat

tande örnsköldsviks stad samt träindustriorterna 
Järved, Alne, Bonäset, Domsjö, Alfredshem och 
Hörneborg, skulle möjligen kunna betraktas som 
en agglomeration, vars folkmängd uppginge till 
8500 inv.; så bar dock icke ägt rum i denna 
berättelse. 

M) Med Umeå har sammanräknats industribe
folkningen eller förortsbebyggelsen i hemmanen 
Ön med Öbacka och Soflehera 900 inv., Västerteg 
550 inv., Österteg 200 inv-, Ytterhiske 250 inv. 
och Griwbacka 200 inv. 

16) Därav 200 inv. i Pukeberg och 450 i Ma-
desjö i övrigt. 

") Därav 350 inv. i Höglunda, 100 i Bille-
rud. 170 i Återsläp och 230 i Rolfserud. 

18) Därav 300 inv. i västra och 100 i östra 
delen av kommunen. 

1B) Därav 600 i Hallsberg och 250 i Kumla. 
20) Med Smedjebacken skulle kunna samman

räknas Morgârdshammar (700 inv.). 
" ) Hit har hänförts en del av den icke jord-

brnksidkande befolkningen i Sämsta , Häggesta, 
Prästgården och Ren. 

2>) Därav i Åby 370 inv., Ekängen 120 inv. 
och Hammar 210 inv. 

ss) Dessutom åtskillig jordbruksbefolkning. 
M) Därav 450 inv. i Osby och 200 i Hassla-

röd. 
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!5) Kävlinge och Furulund kunna möjligen 
betraktas som en befolkniugsagglonieration, vars 
folkmängd i sä fall uppgår till 3 700. 

2I>) Hela Fässberg torde, med undantag av 
cirka 1 500 pers., kunna betraktas som ett tätt
bebyggt samhälle; kommunen har ju också frän 
den X jan. 1922 blivit stad under namn av 
Mölndal. 

27) Hit hava hänförts Tranered och Käringber
get m. m., tillsammans med Långedrags nr.e in
gående i det frän den 1 jan. 1922 bildade Älvs
borgs m:e. 

,8) Därav 600 inv. i Fuxerna, 350 i Hjärtum 
vid Inlands pappersbruk och Ström samt 250 i 
Tästerlanda vid Holmen och Sannersbyn. 

so) Därav 850 inv. i Fylsta och 750 i Kumla 
by utanför m:et. 

80) Med Norbergs bys m:e har sammanräknats 
en del spridd gruvbebyggelse i närheten ; dit 
skulle även kunna hänföras Kärrgruvans gruv
samhälle, vars centrum dock ligger på något av
stånd från rmet. Hela folkmängden bleve då 
2 375; gränsen emellertid svår at t draga. 

3l) Därav i Norets by 100 inv., i Tibble 250 
inv., i Övermo 200 inv. och i Åkerö 200 inv. 

M) Hit har hänförts en del inv. i Ben, Hamre 
och Björktjärn. 

38) Djupviken samt sågverken Holmsund, Sand
vik och Lövön, vilka äro nästan sammanbyggda, 
hava betraktats såBom en agglomeration. 
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Tab. 3. Folkmängden, inklusive förortsbebyggelse, den 1 jan. 1921 i städer 
samt köpingar, municipalsamhällen och övriga stadslika orter med över 

2000 inv. 

• = förortsbebyggelse medräknad; om förortens namn eller förortsbebyggelsens läge se tab. 31; 
k. = köping; m. = municipalsamhälle; o. = övrig stadslik ort. 



Tab. 4. Bestämning av tyngdpunkten för befolkningen i riket år 1920, ävensom förflyttningen av densamma 
under årtiondet 1911—1920. 92 

1) Tyngdpunktens avstånd är angivet med + öster och med — väster om 15:e meridianen samt med + norr och med — söder om 59:e parallellcirkeln-
2) Samman av samtliga personers avständ i km till linjerna ifråga. 
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Tab. 5. Antalet odöpta m. m. bland den till svenska kyrkan hörande befolk
ningen, länsvis och stiftsvis, den 31 dec. 1920.1) 

1) För Stockholms Blad saknas uppgift härom vid folkräkningen. 



94 

Tab. 6. Fördelning efter främmande trosbekännelse, 

») Med separatister, inalles 11, äro här sammanförda 38 tillhörande christian science, 11 herrnhntare, 10 
»)' Såsom främmande trosbtkännare utan närmare bestämning och konfessiowlösa Bio här samman-

Ï fritänksre, 1 konfessionslös, 1 utilist, 2 tcosoftr, 6 tillhörande mubammedanismen, 1 bramalaran och 1 
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länsvis och stiftsvis, den 31 dec. 1920. 

leeaner, 7 gammalkatoliker, 4 kongregationalister, 2 helgeaner och 1 kväkare, 
förda 3 personer, om vilka blott antecknats, att de utträtt nr statskyrkan, 3 ar främmande trosbekännelse. 
bnddaläian. 
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Tab. 7. Odöpta m. m. inom svenska kyrkan samt främmande tros-
bekännare, fördelade efter kön och ålder, den 31 dec. 1920. 

1) De osäkra uppgifterna för Stockhalm rörande de odöpta samt de, som ärojdöpta, men ej begått 
nattvarden, hava icke infordrats vid folkräkningen och inga sålunda ej i nämnda tal. 
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Tab. 8. Finnar och lappar bland Sveriges befolkning den 31 dec. 1920. 

Anmärkningar. 
1) Såsom lappar äro räknade även sådana, 

som äro: 
M. Kv. S:a 

födda av lapsk fader och 
svensk moder 151 166 817 

födda av lapsk fader och 
finsk moder 49 49 98 

Ej inräknade bland lappar 
äro barn av svensk fa
der och lapsk moder . 200 131 881 
2) Såsom finnar äro räknade även 'sådana, 

som äro: 

M. Kv. S:a 
födda av finsk fader och 

svensk moder 496 428 019 
födda av finsk fader och 

lapsk moder 53 32 8& 
Ej inräknade bland finnar 

äro barn av svensk fa
der och finsk moder, så-

ovlda ej erhållits npp-
gift att personerna i fråga 
hava finska språket så
som modersmål. . . . 1170 1124 2294 
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3) Lappar och finnar församlingsvis i Norr-
botteas län återfinnas i tab. 10. 

4) De övriga i tabellen ej särskilt npptagna 
församlingarna med lapsk befolkning äro i: 

Jämtlands län: Pors 2 m. 4 4 kv., Hällesjö 
1 m., Häggenås 1 kv., Hotagen 3 kv., Hammer-
dal 3 m. + 3 kv., Ström 4 m. 4 5 kv., Alanäs 
4 m. + 2 kv., Are 6 m. + 4 kv., Undersåker 1 
m. 4 2 kv., Offerdal 4 m. + 1 kv., Hallen 1 kv., 
Oviken 3 m. + 3 kv., Myssjö 5 m. 4 6 kv., 
Berg a m. + 2 kv., Storsjö 2 m. + 2 kv., Hede 
1 kv., Tännäs 2 m. + 3 kv., .Sveg l a . + 1 kv., 
Ytterhogdal 1 m. 4 4 kv., Östersund 1 m. + 1 
kv. S:a 42 m. + 49 kv. 

Västernorrlands län: Skönsmons kapell 2 
m. + 1 kv., Timra 4 m. + 2 kv.. Alnö 3 kv., 
Indal 2 m., Gudmundrå 3 m . + 2 kv., Högsjö 
3 m. + 8 kv., Nora 2 m. + 2 kv., Styrnäs 1 m., 
Överlännäs 4 kv., Sänga 2 m. 4 1 kv., Torsåker 
5 m. + 11 kv., Yttorlännäs 1 m. + 2 kv., Dal 
6 m. 4 5 kv., Multra 2 kv., Sollefteå laudsförg. 
1 m. 4 2 kv., Graninge 4 m. 4 7 kv,, Helgnm 
9 m . + 7 kv., Resele 2 m. 4 2 kv., Fjällsjö 2 
m. 4 2 kv., Bodum 1 m. 4 3 kv., Anundsjö 11 
m. 4 7 kv., Arnäs 1 m. + 2 kv., Grundsunda 1 
m. S:a 63 m. 4 75 kv. 

Gävleborgs län: Hälsingtnrta 1 m. 
Älvaborgs län: Holm 1 kv. 
Blekinge län: Karlskrona 1 m. 4 2 kv. 
Södermanlands län: Husby-Rekarae 2 kv. 
Uppsala län: Söderfors 1 m. 
Stockholms stad: 3 kv. 
s) De övriga församlingarna eller städerna med 

finsk befolkning äro i: 
Jämtlands län: Lockne 4 m. 4- 2 kv., Ham-

merdal 1 m., Ström 1 m., Frösön l..kv., Snnne 
1 m. 4 3 kv., Ytterhogdal 1 m., Östersand 4 
m. + 2 kv. S:a 12 m. + 8 kv. 

Västernorrlands län: Borgsjö 2 kv., Torp 
1 m. 4 1 kv., Stöde 3 m. + 2 kv., Sättna 2 m. 
+ 1 kv., Selânger 1 m. 4 1 kv., Tuna 1 kv., 
Njurunda 2 m. 4 4 kv., Skön 5 m. 4 10 kv., 
Skönsmons kapell 3 m. 4 3 kv., Alnö 5 m. 4 9 
kv., Hässjö 1 m. + 1 kv., Säbrå 10 m. 4 8 kv., 
Gudmnndrå 2 a . + 6 kv., Högsjö 1 m., Nora 1 
kv., Bjärtra 2 m. + 4 kv., Sänga 1 m., Mnltrå 
1 m., Knngl. Nord. Träagfcire församl. 2 m., 
Ed 1 kv., fielgum 3 m. 4- 5 kv., Ådals-Liden 1 
kv., Mo 1 kv., Själevad 1 kv., Björna 2 m., Tre-
hörningsjö 1 kv., Härnösand 16 m. 4 26 kv., 
Sundsvall 2 m. + 8 kv., Örnsköldsvik 1 kv. 
S:a 65 m. 4 99 kv. 

Gävleborgs län: Ovansjö 1 k v., Torsàker l 
m., Österfärnebo 1 m. 4 2 kv., Valbo 1 kv., 
Bollnäs 2 kv., Alfta 1 kv., Arbrå 1 ra., Gnarp 
3 m. 4 1 kv., Gävle 13 m. 4 14 kv.. S.a 19 m. 
+ 22 kv. 

Kopparbergs län: Grytnäs 1 kv., Hosjö ka
pell 1 kv., Svärdsjö 1 m. 4 1 kv., Norrbärke 1 
kv., Ludvika landskommun 3 m . + 5 kv., Bjnrg-
ås 1 m., Falun 4 kv., Avesta 1 kv., Ludvika 1 
m. S:a 6 m. 4 14 kv. 

Västmanlands län: Skinnskatteberg 3 kv., 
Västanfors 1 m., Munktorp 1 kv.. Kolbäck 1 kv., 
Vlsterås-Barkarö 2 m. + 1 kv., Nerrby 1 m. 4 

4 kv., Huddunge 1 ni., Västerås 2 kv., Sala 3 
m. 4 2 kv. S:a 8 ni. 4 14 kv. 

Örebro län: Almby 2 m . + 2 kv., Ekeby 1 
kv., Grythyttan 1 kv., Näsby 1 m. 4 1 kv., 
Fellingsbro 1 kv., Lindesbergs landskommun 1 
m., Guldsmedshyttan 2,kv., Ljusnarsberg 1 kv., 
Hörkens kapell 1 kv., Örebro 5 m. 4 6 kv. S:a 
9 m. 4 15 kv. 

Värmlands län: Vase 1 kv., Kila 1 kv., Eda 
2 m. 4 1 kv., Mangskog 1 kv., Brunskog 1 kv., 
Norra Båda 1 kv., Karlstad 6 m. 4 6 kv., Arvika 
2 m. 4 3 kv. S:a 10 m. 4 15 kv. 

Skaraborgs län: Hasslösa 1 m., Trävattna 
1 kv. S:a 1 m. 4 1 kv. 

Älvsborgs län: Fröskog 1 m., Åmåls lands
kommun 1 kv., Färgelanda 1 kv., Bràlanda 1 m., 
Västra Tnnhem 1 kv., Alingsås landsförsamling 
1 kv., Bollebygd 2 kv., Kuugsäter 1 kv., Seglora 
2 kv., Kinnarumma 1 m., ilalum 1 m., Väners
borg 3 m. 4 1 kv., Trollhättan 7 m. 4 2 kv., 
Alingsås 1 kv., Borås 1 m. 4 2 kv. S'a 15 m. 
4 15 kv. 

Göteborgs och Bohus län: Partille 9 kv., 
Örgryte 2 m. 4 4 kv., Fässberg 1 m. 4 14 kv., 
Västerlanda 1 kv., Torp 1 kv., Naverstad 1 kv., 
Göteborg 18 m. 4 12 kv., Lysekil 3 m., Udde
valla 4 a . + 3 kv. S:a 28 m. 4 45 kv. 

Hallands län: Snöstorp 1 kv., Lindberg 1 
kv., Halmstad 1 kv. S:a 3 kv. 

Malmöhus län: Bjuv 3 m. 4 3 kv., Södra 
Vram 2 m., Borgeby 1 kv., Veberöd 1 kv., Sve
dala 1 kv., Hörby 1 kv., Malmö 7 m. 4 10 kv., 
Lund 3 m. 4 1 kv., Landskrona 3 m., Hälsing
borg 2 a . + 5 kv., Eslöv 1 kv., Ystad 2 m. S:a 
22 m. 4 24 kv. 

Kristianstads län: Ivetofta 1 m., Tjörnarp 
1 kv., Kristianstad 1 m. 4 5 kv., Ängelholm I 
kv. S:a 2 m. 4 7 kv. 

Blekinge län: Jämjö 2 kv., Ramdala 1 kv., 
Asarum 1 kv., Kyrkhult 1 kv., Karlskrona 1 m. 
4 2 kv., Karlshamn 1 kv. S:a 1 m. + 8 kv. 

Gotlands län: Bunge 3 a . + 1 kv., Lärbro 
1 m., Othem 1 kv., Buttle 1 kv., Sanda 1 kv., 
Hemse 3 kv., Yisby 1 kv. S:a 4 a . + 8 kv. 

Kalmar län: Östra Ed 1 m., Lofta 1 kv., 
Gladhammar 1 kv., Västerrum 1 kv., Vena 1 kv., 
Lönneberga 1 kv., Högsby 1 kv., Alem 1 m. 4 
1 kv., Madesjö 1 kv., Högby 1 kv., Mörby-
lânga 1 kv., Kalmar 6 a . + 3 kv. S:a 7 m. 4 
13 kv. 

Kronobergs län: Almeboda 1 kv., Bergunda 
1 kv., Lekaryd 1 kv. S:a 3 kv. 

Jönköpings län: Jönköping 2 kv. 
Östergötlands län: Kullerstad 1 kv., Ringa-

rum 1 kv., Brunneby 1 kv., Motala landskom
mun 2 kv., Trehörna 1 m., Linköping 1 m. 4 
1 kv., Norrköping 2 m , + 3 kv., Motala 1 kv., 
Vadstena 1 kv., Mjölby 1 m. 4 1 kv. S:a 5 m. 
4 12 kv. 

Södermanlands län: Barbo 1 kv., Runtuna 
1 kv., Spelvik 1 kv., Bogsta 2 kv., Sfttersta 1 
kv., Lästringe 1 kv., Hölö 1 kv., Kattnäs 1 m., 
Lista 1 kv., Nyköping 4 m. 4 3 kr., Eskilstuna 
3 kv. S:a 5 m. 4 15 kv. 
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Uppsala län: Häggeby 1 kv., Villberga 1 m., 
Llngtora 1 kv., Bondkyrka 1 kv., Tensta 1 kv., 
Tierp 1 kv., Tolfta 1 kv., Uppsala 1 m. + 4 kv. 
S:a 2 m. + 10 kv. 

Stockholms län: Hökhuvud 2 m. + 1 kv., 
Väddö 1 kv., Vätö 3 m. + 1 kv., Lohärad 2 m. 
+ 2 kv., Rådmansö 1 kv., Kårsta 1 kv., Ham
marby 1 kv., Vallentuna 1 m. + 1 kv., Lidingö 
köping 9 kv., Solna 16 m. + 17 kv., Stocksunds 
köping 1 kv., Täby 1 m. + 2 kv., Spånga 3 m. 

+ 5 kv., Sundbybergs köping 1 m., Skâ 1 kv., 
Sånga 1 kv., Hillesbög 2 kv., Färentuna 2 m., 
Nacka 5 m. + 4 kv., Saltsjöbadens köping 1 kv., 
Huddinge 8 m., Vårdinge 1 kv., Överjärna 1 m. 
+ 1 kv., Muskö 1 kv., Nynäshamns köping 2 
m. + 1 kv., Torö 1 kv., Södertälje 9 ra. + 15 
kv., Vaxholm 2 kv., Norrtälje 1 kv. S:a 51 m. 
+ 75 kv. 

Stockholms stad: S:a 204 m. + 288 kv. 

Tab. 9. Zigenare och tattare den 31 december 1920. 

a) Fördelning efter län. 

') Dessutom säkerligen åtskilliga, som ej äro kyrkobokförda eller för vilka ej anteckning om 
stammen föreligger. 

b) Fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 
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Tab. 10. Judarne (mosaiska trosbekännarne) i Sverige efter kön, ålder 
och civilstånd den 31 dec. 1920. 

Tab. 11. Judarne (mosaiska trosbekännarne) i Sverige fördelade efter 
yrke den 31 dec. 1920. 
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Tab. 12. Finnar och lappar i Norrbottens län den 31 dec. 1920. 
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Tab. 13. Finnar efter kön, ålder och civilstånd i Norrbottens 



103 

län och Stockholms stad samt i hela riket den 31 dec. 1920. 

8 —242298. 
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Tab. 14. Lappar efter kön, ålder och civilstånd i Norrbottens 



105 

och Västerbottens län samt i hela riket den 31 dec. 1920. 
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Tab. 15. Finnar och lappar i Sverige, 

l) Det är möjligt, att siffrorna för nomader och renägare nägot obetydligt komma att ändras, dä. 
även har tillgäng till uppgifterna i självdeklarationer och taxeringslängder. (Jfr berättelsens text). 
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fördelade efter yrke, den 31 dec. 1920. 

den hela riket omfattande yrkesräkningen föreligger färdig, enär man vid ifrågavarande räkning 
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Tab. 16. Födelseorter för de utrikes födda av rikets befolkning den 31 dec. 1920. 
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Tab. 17. Utrikes födda efter födelseland, kön, ålder och civilstånd 
den 31 dec. 1920. 
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Tab. 18. Utrikes födelseorter för rikets 



111 

befolkning, länsvis, den 31 dec. 1920. 



112 TAB. 18 (forts.). UTRIKES FÖDELSEORTER FÖR RIKETS 



BEFOLKNING, LÄNSVIS, DEN 31 DEC. 1920. 113 



114 
Tab. 19. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade efter 

') Därav undersåtar till Portugal 1 m., Jugoslavien lu. ,Kina 1 m. o. 1 kv., Australien2 m. och Chile 1 m. o. 1 kv. 



115 
statsborgarskap och boningsort, den 31 dec. 1920. 
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Tab. 20. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade efter 



117 

statsborgarskap och födelseland den 31 dec. 1920. 
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Tab. 21. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade efter 



119 

statsborgarskap, födelseland, kön och ålder, den 31 dec. 1920. 

9—24229a. 



120 TAB. 21 (forts.). UTLÄNDSKA UNDERSÅTAR I SVERIGE, FÖRDELADE EFTER. 



STATSBORGARSKAP, FÖDELSELAND, KÖN OCH ÅLDER, DEN 31 DEC. 1920 . 121 



122 

Tab. 22. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade efter kön, ålder och 

') Därav frånskilda: norska undersåtar 5 m. o. 10 kv.; danska undersåtar 7 m. o. 8 kv.; finska nndersatar 
5 m. o. 8 kv.; brittiska undersåtar 1 kv. 



123 

civilstånd, den 31 dec. 1920. 

1) Därav frånskilda: tyska undersåtar 10 m. o. 24 kv.; österrikiska undersåtar 1 kv.; ryska undersatar 7 kv.; 
polska undersåtar 1 m. 



124 TAB. 22 (forts.). UTLÄNDSKA UNDERSÅTAR I SVERIGE. 

}) Därav frånskilda: tjeckoslovakiska undersatar 1 m. o. 1 kv.j. amerikanska undersåtar 4 m. o. 1 kv.: övriga 
utländska undersåtar 3 m. o. 3 kv. ; samtliga utländska undersåtar 36 m. 0. 64 kv. 



125 

Tab. 23. Utländska undersåtar i Sverige, fördelade efter boningsort och 
födelseland, den 31 dec. 1920. 



126 TAB. 23 (forts.). UTLÄNDSKA UNDERSÅTAR I SVERIGE, FÖRDELADE 



EFTER BONINGSORT OCH FÖDELSELAND, DEN 31 DEC. 1920 . 127 



128 

Tab. 24. Nedanstående länders undersåtar i 



129 

Sverige, fördelade efter yrke, den 31 dec. 1920. 



130 TAB. 24 (forts.). NEDANSTÅENDE LÄNDERS UNDERSÅTAR I 



SVERIGE, FÖRDELADE EFTER YRKE, DEN 31 DEC. 1 9 2 0 . 1 3 1 
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Tab. 25. Utländska undersåtar i Sverige den 31 dec. 1920, 
(Sv. = födda i Sverige 

1) Därav antecknade såsom svedenborgare i kv., christian science 3 kv., katolst apostolisk 1 kv., buddaist 
2) Däribland grekiska -undew&tar 1» ni. och 6 kv., varav 14 m. och 4 kv. angivna såsom grekiska katoliker-, 

undersåtar 30 m. och 19 kv., samtliga angivna som ltrtheraner. 



133 

fördelade efter statsborgarskap och trossamfund. 
Ut. = födda utomlands.) 

1 m. och bramanist 1 m. 
belgiska undersåtar 20 m. och 17 kv., varav 12 m. och 10 kv. angivna som romerska katoliker; kanadensiska 



134 Tab. 26. Sinnesslöa, länsvis, den 31 dec. 1920. 



Tab. 27. Sinnessjuka, länsvis, den 31 dec. 1920. 135 

10—242288. 



136 Tab. 28. Dövstumma, länsvis, den 31 dec. 1920. 



Tab. 29. Blinda, länsvis, den 31 dec. 1920. 137 



138 Tab. 30. Fallandesjuka, länsvis, den 31 dec. 1920. 



139 

Tab. 31. Lytta efter kön, ålder och civilstånd den 31 dec. 1920. 
(Personer behäftade med två eller flere av här redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet.) 

A) Sinnesslöa (alla ogifta). 
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Tab. 31 (forts.). Lytta fördelade efter kön, ålder 
(Personer behäftade med två eller flere av här 

B) Sinnes-



141 

och civilstånd i hela riket den 31 december 1920. 
redovisade lyten äro upptagna under, vartdera, lytet.) 
sjuka. 



142 

Tab. 31 (forts.). Lytta fördelade efter kön, ålder 
(Personer behäftade med tvä eller flere av här 

C) Döv-



143 

och civilstånd i hela riket den 31 december 1920. 
redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet.) 
stumma. 



144 

Tab. 31 (forts.). Lytta fördelade efter kön, ålder 
(Personer behäftade med två eller flere av här 

D) 



145 

och civilstånd i hela riket den 31 december 1920. 
redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet). 
Blinda. 



146 

Tab. 31 (forts.). Lytta fördelade efter kön, ålder 
(Personer behäftade med två eller flere av här 

E) Fallande-



147 

och civilstånd i hela riket den 31 december 1920. 
redovisade lyten äro upptagna under vartdera lytet). 
sjuka. 



148 Tab. 32. Sinnessjukdom, dövstumhet, blindhet eller fallandesot 

l) Därav angivna som krymplingar 25 m., ofärdiga 9 m., Invalider 3 m., dvärgar 4 m. och van-
lingar och 8 ofärdiga. — 4) Därav 4 ofärdiga och 1 invalid. — 6) Därav 2 invalider. — 6) Därav 



förenade sinsemellan eller med annat lyte den 31 dec. 1920 149 

skapade 5 m. — ä) Därav 1 krympling, 4 ofärdiga, 3 invalider och 1 dvärg. — s) Därav 12 krymp-
1 invalid. 



150 

Tab. 33. Lytta yrkesutövare den 31 dec. 1920. 
(Inräknat f. d. yrkesutövare och andra huvudpersoner). 



TAB. 33 (forts.). LYTTA YRKESUTÖVARE DEN 31 DEC. 1920. 151 

11—242226. 



152 Tab. 34. Kyrkobokförd och mantalsskriven folkmängd år 1920. 



TAB. 34 (forts.). KYRKOBOKFÖRD OCH MANTALSSKRIVEN FOLKMÄNGD ÅR 1920. 153 

Tab. 35. Antal personer befriade från mantalspenningar av folkmängden 
år 1920. 



154 

Tab. 36. Frånvarande personer, inräknade i folkmängden, den 31 dec. 1920. 



155 

Tab. 37. Skillnaden mellan antalet till och antalet från den s. k. boken 
över obefintliga överförda personer under årtiondet 1911—1920. 

a) Fördelning länsvis. 

b) Fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 1) 

l) För 68 procent av antalet obefintliga hava ålder och civilstånd ej värjt uppgivna, ntan utpro-
portionerats i tabellen. 



156 TAB. 37 (forts.). FÖRDELNING AV DE S. K. »OBEFINTLIGA» 



EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND. 157 
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