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Sparbankerna i Sverige år 1891. 
(Pour un résumé en français voir page 160.) 

1. Sparbankerna och folkbankernas sparkasseafdelningar. 

Vid 1891 års slut voro de egentliga sparbankerna 375 (tab. 1) och de 
folkbanker med sparkasseafdelningar, för hvilka några uppgifter erhållits, 
11 (tab. 2) eller tillsammans 386 sparbanksinrättningar. Af dessa kommo 
enligt hufvudkontorets belägenhet 104 på städerna och 282 på landsbygden. 

Af de vid nästföregående årets slut redovisade sparbanksinrättnin
garna hafva 6 upphört, nemligen Forssjö bruks i Södermanlands län, Mörkö 
sockens, likaledes i Södermanlands län, — hvilken uppgått i Trosa stads 
och Hölebo härads sparbank —, Östra Ny församlings i Östergötlands 
län, Södra Vi sockens i Kalmar län, Höganäs stenkolsverks i Malmöhus 
län och Voxna församlings i Gefleborgs län. 

Deremot hafva följande 3 sparbanker och 1 folkbank tillkommit: 
Klockrike och Brunneby sparbank (i Östergötlands län) stiftades 

redan år 1853 och hafva derifrån uppgifter erhållits under en följd af år 
intill och med 1872, då de upphörde (jfr Statistisk Tidskrift, häftet 42, 
sida 78), och sparbanken måste uteslutas ur antalet af rikets sparbanker. 
Likväl torde sparbanken hafva varit i verksamhet, såsom den nu för 
första gången efter år 1872 insända redogörelsen visar. 

Gladsax sparbank (i Kristianstads län) har reglemente stadfäst af 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 28 december 1889 och började föl
jande år sin verksamhet hufvudsakligen inom Gladsax socken. Hufvud-
kontoret hålles öppet för insättare sista helgfria lördagen i hvarje månad. 

Teckomatorps sparbank (i Malmöhus län) har reglemente stadfäst 
af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 25 november 1890 och började 
följande år sin verksamhet inom Teckomatorp och kringliggande ort. Huf-
vudkontoret hålles öppet för iusättare hvarje helgfri tisdag eller, om helg
dag då inträffar, föregående söckendag. 

Båstads och kringliggande orts folkbank (i Kristianstads län) har 
reglemente stadfäst af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 16 april 
1883 och började samma år sin verksamhet inom Bjäre och Höks härad. 
Hufvudkontoret är tillgängligt för insättare hvarje helgfri onsdag och lördag. 

De i tab. 1 för hvar och en af de 375 sparbankerna meddelade åren 
angifva, att sparbankerna tillkommit under följande tider: 
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Tab. A. Sparbanker, delegare och deras medel. 

Tab. B. Sparbankernas (ej folkbankernas) reservfond, skulder och summa 
medel. Relativa tal (ej omfattande folkbankerna i fråga om egna fonden). 

Ofvan stående tab. A och B innehålla några de vigtigaste uppgifterna 
om sparbanksinrättningarna. Af dessa uppgifter, som omfatta de 32 åren 
1860—1891, framgår sparbanksväsendets stora utveckling under denna 
tid, i det att de visa, att nnder dessa år har antalet af delegare nära 
sexdubblats och deras behållning nära elfvadubblats samt sparbankernas 
egna fonder tolfdabblats. 
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Af de 375 vid 1891 års slut varande egentliga sparbankerna äro 
följande 35 de mest betydande, i hvilka delegarnes behållningar vid årets 
slut uppgingo till mer än 2 millioner kronor: 

Af de öfriga 340 sparbankerna hade 30 innestående tor delegarnes 
räkning mellan 1 och 2 millioner kronor. 

Hvad vidare beträffar redogörelseåret 1891, meddela tabellerna 1 och 
2, att till sparbankerna hörde 525 filialkontor eller sparbankskomitéer, 
men intet till folkbankerna. 

Om delegarne i sparbanker och folkbanker meddela tabellerna 1 och 
2, att under år 1891: 

tillkommit 96,909 delegare — hvaraf 69,311 i städernas sparinrätt-
ningar och 27,598 i landsbygdens —, hvilket för hela riket är 5,115 
färre tillkomne än under år 1890; 

afgått 96,012 delegare — hvaraf 74,864 i städerna och 21,148 å 
landsbygden —, hvilket för hela riket är 19,756 flere afgångne än under 
det föregående året; och att vid 1891 års slut 
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qvarstodo 1,090,227 delegare — hvaraf 810,237 i städerna och 279,990 
å landsbygden. Ökningen under året, räknad efter öfverskottet af till-
komne delegare öfver de afgångne, hade bort utgöra 897, men är 806. 
Skiljaktigheten, omfattande 987 tillkomne och 1,078 afgångne delegare, 
beror dels på nu meddelade rättelser i det föregående årets uppgifter och 
dels hufvudsakligen derpå, att för några af de under året tillkomna och 
upphörda sparbanksinrättningarna redovisning i detta hänseende nu ej 
lemnas. 

Den här anförda stora afgången af delegare under året orsakas till 
en dryg del deraf, att i Stockholms stads sparbank till följd af preskrip
tion ej mindre än 10,164 delegare med deras behållning, inemot 45,000 
kr., blifvit aiförda, hvarjemte från tre andra sparbanker uppgifves, att 
608 soldater samt manskapet från ett kompani och en sqvadron afgått 
med sina behållningar, omkring 110,000 kr., och hafva måhända flere 
delegare bland manskapet jemte deras behållningar blifvit afförda utan att 
anteckning derom gjorts i sparbanksredogörelserna. Kungl. Maj:t har 
nemligen den 12 september 1890 förordnat, att sådana medel, som jem-
likt Nåd. kung. den 9 november 1871 (angående bildande af kapital för 
indelta arméns manskap vid dess afgång ur tjensten) böra af soldatens af-
löning innehållas för att i sparbank fruktbargöras, skola insättas i Post
sparbanken. I sammanhang härmed är föreskrifvet, att dylika medel, som 
innestå i enskild sparbank, skola före 1892 års utgång öfverflyttas till 
Postsparbanken. 

Insättningarna under år 1891 uppgå till 61,696,978 kr. eller 1,614,487 
kr. mera än under det föregående året. 

Uttagningama äro 63,352,099 kr. eller 347,653 kr. mindre än år 1890. 
Under år 1891 öfverskjuta uttagningama sålunda insättningarna med 

1,655,121 kr. I städernas sparbanker utgöra insättningarna 46,119,309 
kr. och uttagningama 48,288,084 kr., hvilka öfverskjuta insättningarna 
med 2,168,775 kr. A landsbygden uppgå insättningarna till 15,577,669 
kr. och uttagningama till 15,064,015 kr. och insättningarnas öfverskott 
öfver uttagningama till 513,654 kr. 

Proportionen mellan tillkomne och afgångne delegare och mellan in
satt och uttaget belopp visas af efterföljande tal, som för de sista tio åren 
angifva, huru många delegare afgått mot 100 tillkomne och huru många 
kronor uttagits mot 100 kr. insatta: 
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Räntorna, som blifvit delegarne godtgjorda för deras behållningar, uppgå 
för år 1891 till 11,082,405 kr., hvaraf 8,182,667 kr. i städernas sparan-
stalter och 2,899,738 kr. i landsbygdens. Arets räntebelopp öfverskjuter det 
nästföregående årets med 558,245 kr., beroende dels pa det ökade delegare-
kapitalet och dels på en något högre räntefot. Under de närmast föregående 
sju åren har denna i medeltal varit ständigt nedgående, men redogörelseåret 
visar en liten höjning. Jemförd nemligen med delegarnes niedelbehällning 
för året har räntefoten varit år 1882: 4-67 % och under de derpå följande 
åren 4-71, 4-68, 4-67, 4-66, 4-46, 4-23, 4-02, 3-78 och nu år 1891: 3-87. 

Hvilka olika räntesatser sparbankerna och folkbankerna under de sista 
fem åren beräknat åt delegarne, framgår af följande sifferuppställning: 
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Delegarnes behållning var vid 1891 års siat 291,187,398 kr., hvaraf 
217,135,367 kr. i städemas sparinrättningar och 74,052,031 kr. i lands
bygdens. För hela riket har behållningen ökats med 9,460,402 kr. Denna 
ökning är 33,118 kr. mera än hvad den bort vara, om från summan af 
delegarnes behållning vid 1890 års slut och insättningarna samt räntorna 
under år 1891 dragés det under sistnämnda år uttagna beloppet, hvar-
igenom behållningen vid det nu ifrågavarande årets slut skulle utgöra 
291,154,280 kr. Skilnaden beror dels till en mindre del på nu gjorda 
rättelser i det föregående årets redogörelser och dels hufvudsakligen derpå, 
att å ena sidan två af de nya sparbankerna och den nu första gången 
redovisade folkbanken börja redogörelseåret med en föregående år ej redo
visad delegarebehållning af tillsammans 297,329 kr. och å den andra sidan 
fem af de upphörda sparbankerna ej redovisas under år 1891 men hade 
vid nästföregående års slut en samfäld behållning för delegarne af 256,750 kr. 

Tillväxten i delegarnes kapital sedan år 1860 har varit följande: 

Under denna tidrymd af 31 år har delegarekapitalet nedgått tvenne 
år, nemligen år 1878 med mer än 6 inill. kr. och år 1879 med ytterli
gare 3Y3 mill. kr., men ökats under alla de öfriga åren, mest åren 1873, 
1874 och 1883, då delegarebehållningen under hvartdera året förkofrats 
med omkring I8V2 miU- kr. 

Medelvärdet af hvarje sparbanksbok uppgår för år 1891 till 267 kr. 
9 öre för bela riket, 267 kr. 99 öre i städernas sparinrättningar och 264 
kr. 48 öre i landsbygdens. Under året har detta medelvärde för hela riket 
ökats med 8 kr. 49 öre. 

Klassifikation af delegarne efter deras innestående behållning med
delas af tab. 1 och tab. 2 för 370 sparbanker och folkbanker. Af de 
öfriga sparinrättningarna hafva 12 ej lemnat uppgifter om klassifikationen 
och 4 sådana, som ej kunnat användas. De uppgifter, som föreligga och 
omfatta 96 ?6 af sparinrättningarna och omkring 90 % af delegarne och 
deras behållning, gifva vid handen, att inom den grupp, som bildas af 
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delegare med behållning af 1,000 kr. och deröfver, utgöra delegarne blott 
6'8 8 % af hela antaget, men de ega 50" 7 3 % af samfälda kapitalet. I näst
föregående grupp, från 500 till 1,000 kr., utgöra delegarne 7-76 % och 
deras behållning 20" 7 5 %. I gruppen 100—500 kr. äro delegarne 24-6 5 •/. 
och deras behållning 22-98 %. Alla öfriga delegare, med behållning af 
högst 100 kr. hvardera, äro 60-7i y. af alla delegarne, men deras sam
fälda behållning är dock blott 5'5 4 % af hela delegarekapitalet. 

Af följande beräkning, som ej omfattar Stockholms stads sparbank, 
enär klassifikation under 100 kr. ej är för den meddelad, framgå procent
talen för såväl delegare som deras behållning inom hvarje grupp under de 
sista fyra åren. 

För år 1891 visar följande sifferuppställning, som omfattar äfven 
Stockholms stads sparbank, att landsbygden innehar, såsom ock förut 
varit vanligt, litet högre procenttal i fråga om mindre belopp men stä
derna för större delegarebehållning. 

Sparbankernas egna tillgångar, i hvilka inräknas endast de egentliga 
sparbankernas men ej folkbankernas reservfonder, voro vid 1891 års slut 
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25,231,490 kr. Inkomsterna under året hafva varit 3,544,497 kr. och 
utgifterna 1,955,558 kr. I städemas sparbanker utgjorde inkomsterna 
2,624,531 kr., utgifterna 1,436,880 kr. och behållningen 19,247,238 kr.; 
i landsbygdens sparbanker voro inkomsterna 919,966 kr., utgifterna 518,678 
kr. och behållningen 5,984,252 kr. 

Utgifternas förhållande till såväl inkomsterna som samtliga de af 
sparbankerna förvaltade medlen, hvilka bestå af delegarnes behållning och 
sparbankernas egna fonder samt upplånade medel, var enligt uppgifterna 
härom i tab. B under år 1891 och de närmast föregående fem åren föl
jande: 

Angående förhållandet mellan reservfonden och delegarnes behållning 
är i den år 1891 gällande förordningen om sparbanker föreskrifvet, att 
endast å det, hvarmed reservfonden, som skall ökas med all vinst å rö
relsen, uppgått till mer än 10 % af delegarnes behållning jemte upplupen 
ränta, får utöfver bankens behof göras någon disposition, och det allenast 
till allmännyttigt ändamål. Af tab. 1 och anmärkningarna till densamma 
framgår, att denna föreskrift stundom blifvit förbisedd, hvarjemte af samma 
tabells kol. 23 och kol. 26, jemförda med hvarandra, synes att endast ett 
mindre tal af sparbankerna hade en reservfond, som uppgick till mer än 
10 % af delegarnes behållning. Under de sista sex åren har deras antal 
varit följande: 

I medeltal för samtliga de egentliga sparbankerna utgjorde vid 1891 
års slut reservfonderna 8'9 % af delegarebehållningen, 9 i % i städernas 
och 8"2 % i landsbygdens, hvilka tal äro högre än de motsvarande talen 
för det nästföregående året. 
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För en öfversigt, huru förhållandet mellan reservfond och delegarnes 
fordringar ställer sig i större och mindre sparbanker iifvensom huru de 
af sparbankerna förvaltade medlen olika placeras af dessa, äro de i tab. 1 
upptagna sparbankerna — med undantag af Höganäs som hade upphört 
vid årets slut — i följande sifferuppställning sammanförda enligt delegar
nes behållning vid 1891 års slut: 

Reservfondens förhållande till delegarebehållningen visar sig häraf och 
i jemförelse med de fem föregående åren hafva varit följande: 

Sparbankernas skulder äro i tab. 1 upptagna till 1,804,052 kr., hvaraf 
1,411,212 kr. i städernas sparbanker och 392,840 kr. i landsbygdens. 
Detta belopp för riket är 182,581 kr. lägre än vid 1890 års slut. 

Om de förvaltade medlens placering redogör tab. 1 för hvarje spar
bank. Summan af dessa medel utgjorde vid 1891 års slut 310,951,785 
kr., hvaraf kommo 231,705,226 kr. på städernas och 79,246,559 kr. på 
landsbygdens sparbanker. Efterföljande procenttal augifva för åren 1886 
—1891, huru de af samtliga sparbankerna förvaltade medlen voro använda: 



100 Sparbankerna i Sverige år 1891. 

Af dessa procenttal för år 1891 jemförda ined de föregående årens 
framgår i likhet med förut, att inteckuingslånen mer och mer ökas, hvar-
emot lån mot borgen minskas. Om sparbankerna grupperas enligt del-
egarebehållningen på samma sätt som här ofvan gjorts, visar sig likasom 
under de föregående åren äfven nu af följande sifferuppställning, dels att 
nämnda två mest använda sätt för placering af medlen hafva helt olika 
omfattning i de större och de mindre sparbankerna, i det de större ut
låna mest mot inteckningar och de mindre mest mot borgen, samt dels 
att allmänna värdepapper endast för de större sparbankerna hafva någon 
mera betydande användning. 
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Nämnda skiljaktigheter i afseende på medlens placering råda äfven 
mellan städernas och landsbygdens sparbanker till följd af städernas öf-
vervigt i fråga om sparbankernas storlek. Ehuru nemligen städerna räk
nade blott 26-4 % af alla de egentliga sparbankerna, hade dessa dock 
74.4 % af delegareantalet och 74-3 % af delegarebehållningen samt 76-3 % 
af sparbankernas fonder. Sålunda förvaltade i medeltal hvarje sparbank 
i stad 2,340,457 kr. och å landsbygden blott 287,125 kr. Dessa medel 
voro sålunda placerade: 

2. Postsparbanken. 

I likhet med de sist förflutna sju åren meddelas här enligt Styrel
sens för postsparbanken berättelse de vigtigaste uppgifterna om postspar
bankens verksamhet under år 1891. 

Hela antalet postsparbankskontor i riket utgjorde vid 1891 års slut 
1,994 och hade under året ökats med 52, i det att 56 nya kontor öpp
nats men 4 indragits. 

Antalet delegare, som under året ökats med 34,480, var vid årets 
slut 271,540. Under året tillkommo 48,423 och afgingo 13,943. 

Delegarnes behållning hade vid årets slut stigit till 16,264,062 kr., 
hvilket är en ökning under året af 3,247,508 kr. 

Insättningarnas antal var 294,882, hvilket är 18,460 flere än under 
det föregående året, och uttagningarnas antal 65,513 eller 12,210 flere 
än under år 1890. De under år 1891 gjorda insättningarna, 7,489,542 
kr., understiga nästföregående års med 182,229 kr. och uttagningarna, 
4,731,649 kr., voro 1,214,468 kr. högre än under år 1890. Under år 1891 
öfverskjuta sålunda insättningarna uttagningarna med 2,757,893 kr. 

De räntor, som under året blifvit delegarne tillgodoförda, uppgingo 
till 489,608 kr., utgörande 110,359 kr. mera än för år 1890. 

Medeltalet af hvarje delegare» behållning uppgick vid årets slut till 
59 kr. 90 öre, hvilket belopp är 4 kr. 99 öre högre än vid det föregå
ende årets utgång. 
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I nedanstående sifferuppställning meddelas de vigtigaste uppgifterna 
angående delegarne och deras behållning under de år, som postsparbanken 
varit i verksamhet: 

Postsparbankens förvaltningsutgifter hafva under år 1891 uppgått 
till 83,015 kr. Om detta belopp fördelas å sammanlagda antalet af in
sättningar och uttagningar, så blir kostnaden för hvarje omsättning 23 öre, 
och fördelas nämnda driftkostnad å summan af insättningarnas och uttag-
ningarnas belopp, utgör den 0-68 % af omsättningssuroman och 0-5i % af 
delegarnes behållning vid årets slut, hvilka procenttal år för år varit i 
ständigt nedgående. 

3. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna. 

Följande sammandragna uppgifter för ränte- och kapitalförsäkrings
anstalterna år 1891 äro hemtade ur en genom K. Civildepartementet of
fentliggjord redogörelse »Försäkringsväsendet i riket år 1891». 

Anstalternas antal var med inräkning af Civilstatens enskilda an
stalt 15. 

Af försäkringsböcker voro vid årets början utfärdade 236,099 och 
under året utfärdades 5,675. 

Af antalet delegare vid årets början voro dels lifräntetagare 502 män 
och 1,329 qvinnor och dels hörande till besparingsfonden 198,997 personer. 

Under året afledo af lifräntetagare 15 män och 23 qvinnor och af 
dem som tillhörde besparingsfonden 261 minderårige och 393 andre. 

Under insättringsåret afledo 23. 
Antalet af delegare, hvilkas behållningar under året afförts till för

fallna medels konto, var 515; af dem som under året uttagit samlade 
kapital 1,108 och af dem som under året lyft uppsagda arfs- och ränte
vinster 1,162. 
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Anstalternas fonder vid slutet af år 1890 voro följande: 

Inkomsterna under året voro 2,659,307 kr., deraf insättningar 1,040,640 
kr., upplupna räntor 1,551,146 kr., förvaltningsafgifter 34,515 kr. och 
diverse 33,006 kr. 

Utgifterna voro 1,333,855 kr., deraf utbetalda samlade kapital 583,241 
kr., utbetalda arfs- och räntevinster 222,663 kr., lifräntor 222,602 kr., 
utbetalningar för dödsfall 75,668 kr., förvaltningskostnader 80,548 kr. 
samt från förfallna medels konto m. m. 149,133 kr. 

Karl Sidenbladh. 
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129 1891. Kristianstads län. 



130 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 



131 1891. Kristianstads län. 



132 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. 



133 Kristianstads län. Malmöhus län. 



134 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. 



135 Kristianstads län. Malmöhus län. 



136 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-



137 banker 1891. Malmöhus län. 



138 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-



139 banker 1891. Malmöhus län. 
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140 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Hallands län. 



141 Gröteborgs och Bohus län. Elfsborgs län. Skaraborgs län. 



142 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Hallands län. 



143 Göteborgs och Bohus län. Elfsborgs län. Skaraborgs län. 



144 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. 



145 Skaraborgs län. Vermlands län. Örebro län. 



146 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. 



147 Skaraborgs län. Vermlands län. Örebro län. 



148 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Örebro län. 



149 Vestmanlands län. Kopparbergs län. Gefleborgs län. 



150 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Örebro län. 



151 Vestmanlands län. Kopparbergs län. Gefleborgs län. 



152 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Gefleborgs län. Vester-

*) I detta antal är ej inräknad den under året upphörda Höganäs stenkolsverks »parbank, för 
sparbanker, af hvilka Stockholms stads sparbank ej ingår i kol. 7—12. 



153 norrlands län. Jemtlands län. Vesterbottens län. Norrbottens län. 

hvilken uppgifter förekomma endast i kol. 2, 4, 5, 19—22, 24 och 25. — Kol. 7—18 gälla endast för 360 



154 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1891. Gefleborgs län. Vester-



155 norrlands län. Jemtlands län. Vesterbottens län. Norrbottens län. 
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156 Tab. 2. Folkbankernas 

(Forts.). 



157 sparkasseafdelningar år 1891. 

Anmärkningar till tab. 1. 

1) Stockholms stads sparbank. På grund af reglementets föreskrifter angående 20-årig preskrip
tionstid äro 10,1(54 delegare under året afförda såsom afgångne och 44,890'29 kr. särskildt 
bokförda. — Klassifikation af medel under 100 kronor är ej meddelad. 

2) Södertelge sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår ett anslag af 200 kr. till stadens 
pedagogi. 

3) Nyköpings stads och läns sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår ett belopp af 15,750 kr. 
»Ull välgörande ändamål». 

4) Strengnäs sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår ett anslag af 1,400 kr. till ej upp-
gifvet ändamål. 

5) Daga härads sparbank. Större delen af skulden är å kreditivräkning, likasom i följande spar
banker: Marianelunds, Agunnaryds, Oskarshamns, Brunnby. —Bergsjö sockens sparbanks halfva 
sknld är å samma räkning. — En mindre del af skulden ar å krediti vräkning i följande spar
banker: Mörlunda kommuns, Eslöfs med kringliggande orts, Flenninge, Bikupan, Lyddeköpinge 
m. fl. socknars, Bjufs, By sockens. 

6) Vestra Ny sparbank. Insättarne hafva erhållit i ränta 4 % och »kommunens kassor» 5 °J>. 

7) Skärkinds sparbank. Räkenskapsåret är V7 1890—378 1891. 
8) Valkebo härads sparbank. Bland insatta belopp äro inräknade »4,155 kr. insatta på deposition 

och 1 kr. på personlig räkning». 
9) Göstrings härads med Skeninge stads sparbank. I sparbankens skuld ingå 154,931.20 kr. 

»för af betalning af lån>. 
10) Rydaholms sparbank. Sparbankens skuld, 3,l90.4t kr., är »behållning i anslagsfonden». 
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11) Södra Unnaryds sparbank. Hela skalden ar å kreditivräkning likasom i följande sparbanker: 
Tranås, Adelöfs, Gärds härads, Norra Akarps sockens, Röke sockens, Bjersås sockens, Tostarps, 
Tomelitla, Biseberga, Höja och Starby, Frosta härads, Kullens, Lunds stads och kringliggande 
lands, Onsjö härads, Jonstorps och Farhults, Löberöds och kringliggande orts, Laholms, 
Fellingsbro, Ludvika sockens. 

12) Kronobergs läns sparbank. Förvaltningskostnader m. m. utgöra anslag 4,400 kr., afskrifningar 
20,041'19 kr., omkostnader 21,612'ii kr. — Den egna fonden utgöres af reservfonden 251,477"38 
kr., anslagsfonden 50,575.55 kr. — I den såsom vanligt höga kassabehållningen ingå »jemväl 
under de första dagarne af Januari månad inflntne men för den 31 föregående December bok
förde medel, såsom varande då till betalning förfallne». 

13) Vesterviks sparbank. Skulden är till tjenstemännens besparingsfond, till hvilken under året 
afsatts 407.50 kr. 

14) Vimmerby sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår gåfva till slöjdskolebyggnad i staden 
2,500 kr. 

15) Fliseryds sparbank. Bland förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar till belopp af 3,300 
kr. — I fordringar mot säkerhet af borgen torde ingå någon del mot säkerhet af inteckning. 

16) öfverums sparbank. Sparbanken är under förvaltning af aktiebolaget Ofverums bruk, som an
svarar för medlen. 

17) Hjorteds sockens sparbank. 1 förvaltningskostnader m. m. ingå 1,200 kr. »utdelade for allmän
nyttigt ändamål till Hjorteds kommun». 

18) Kristdala kommuns sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå äfven »6 % ränta a inlös
ningssumman» 447'15 kr. och »till kommunen för allmännyttigt ändamål» 249.16 kr. 

19) Ukna-Hannäs distrikts sparbank. T förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar 995.36 kr. 
20) Figeholms sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 1,605 kr., »som köpingen uttagit 

till allmännyttiga ändamål». 
21) Misterhults sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 1,500 kr., »som enligt allmän 

kommunalstämmas beslut blifvit använda till för kommunen allmännyttigt ändamål». 

22) B unge sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar 2,182.16 kr. 
23) Kräklingbo sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå äfven 78 kr., »använda till 

kommunala ändamål». 
24) Lärbro sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå bland annat »till kommunen 

utbetalda» 197 kr. — Skulden är till den af sparbanken förvaltade »Wanlqvistska donations
fonden». 

25) Gärda sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 600 kr., »som enligt kommunal-
stämmobeslut äro lemnade till skolkassan». — Skulden är a fcreditivräkning. 

26) Sparbanken i Karlskrona. Af skulden äro 60,000 kr. å vexelräkning. 
27) Karlshamns sparbank. I egna fondens behållning ingår fond till styrelsens och hufvndmännens 

framtida disposition 12,478'9l kr. 
28) Sölvesborgs sparbank. »Att egna fonden under året nedgått från kr. 145,52101 till kr. 

101,167.48, beror derpå, att från densamma afförts till Sölvesborgs Drätselkammare utbetalda 
medel till belopp, som Sparbankens hufvudmän ansett sig ega rätt att på sådant sätt disponera. 
I enlighet med Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes föreskrift kommer dock ifrågavarande belopp 
att till sparbanken återbäras och å dess egna fond ånyo uppföras.» 

29) Asarums sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar 5,017.09 kr. 
30) Sillhöfda sparbank. Bland fordringar mot säkerhet af borgen ingå äfven sådana mot säkerhet 

af inteckningar till ej uppgifvet belopp. 
31) Aryds sparbank. Skulden är å vexel. 
32) Vestra Göinge härads sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifna osäkra fordringar 

till belopp af 15,041.65 kr. 
33) Östra Göinge härads sparbank, I förvaltningskostnader m. m. ingå »legater» till ej uppgifvet 

belopp. 
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34) Norra och Södra Åsbo härads sparbank. »Uti förvaltningskostnaderna inga bidrag af dels 100 

kronor till upphjelpande af laxfisket i Rönneå och dels 1,500 kronor till anskaffande af kakelugnar 
och möbler i Norra Åsbo härads tingshus. > — En mindre del af skulden är å kreditivräkning. 

35) Glimåkra sparbank. I förvaltningskostnader ra. m. ingår ett anslag af 3,850 kr. »till for för
samlingen allmännyttigt ändamål». — Skulden är å krediti vräkning. 

36) Viltsjö sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 2,402'95 kr., »som utgifvits för 
kommunens eget behof». — Skulden är å krediti vräkning. 

37) Esphults och Linderöds socknars sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå till följd af 
konkurser afskrifna förluster 21,349' 81 kr. 

38) Osby sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå bland annat afskrifningar å osäkra 
fordringar 16,876"82 kr. och ränteförluster till ej uppgifvet belopp. 

39) Qviinge sockens sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 200 kr., »använda för kom
munens behof». 

40) Hörja sparbank. »Såsom inventarier räknas under sparbankens första verksamhetsår betalda 
hyror, hvilka ej kunnat afskrifvas, utan måste år från år balanceras, tills fonden Öfverstiger 
10 % af insättarnes behållning.» 

41) Mellby, Tjörnarps ock Häglinge socknars sparbank. Skulden är å vexelräkning. 
42) Farstorps sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå 500 kr., »utgörande 5 % ranta å 

Grundfonden, som af Kommunalstyrelsen uttagits och användts för kom manens gemensamma 
utgifter». 

43) Sparbanken i Lund. \ förvaltningskostnader m. m. ingå gåfvor till ej uppgifvet belopp. 
44) Sparbanken i Helsingborg. Skulden är till sparbankens välgörenhetsfonder. — Räkenskapsåret 

är % 21890—»%, 1891. 
45) Luggude härads sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå gåfvor till ett belopp af 

10,400 kr. 
46) Allerums sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår en afskrifven osäker fordran 7,012'5l 

kr. — En mindre del af skulden är å krediti vräkning. 
47) Sparbanken i Löfvestad. I skulden äro inräknade mot depositionsbevis innestående 3,523'32 kr. 
48) Göteborgs stads sparbank. Skulden är sparbankens byggnadsfonds tilIgodohafvande. 
49) Marstrands sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår ett anslag af 2,000 kr. »till för 

staden nyttiga ändamål». 
50) Venersborgs sparbank. I förvaltningskostnader ra. m. ingå afskrifningaT till ett belopp af 

23,791.76 kr. — Skulden är: å vexel 30,000 kr., till Venersborgs stads hypoteksförening 
9,402'31 kr. och till Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Venersborg 244,808"0l kr. 

51) Borås sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar till belopp af 3,727 kr. 
och anslag till skolor m. m. 1,500 kr. — Skulden är å kreditivräkning. 

52) Alingsås sparbank. Sparbankens skuld är dels 800 kr. till Elementarläroverket och dels 6,000 
kr. till Flickskolan, som under året erhållit ett anslag af 1,500 kr., inräknade i förvaltnings
kostnader m. m. 

53) Skaraborgs läns allmänna sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå afskrifningar till ett 
belopp af 13,999.59 kr. 

54) Sköfde sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingår ett anslag af 2,700 kr. till fonden för 
understöd af medellösa sjuka och 100 kr. till bespisning af fattiga skolbarn. 

55) Karlstads sparbank. »Från reservfonden äro under året afförda 7,000 kronor gåfvomedel under 
1889 och 1890, hvilka ej ännn utbetalts.» 

56) Örebro sparbank. I sparbankens egna fonds behållning är inräknad Tjenstehjonsbelöningsfonden 
2,12008 kr. 

57) Karlskoga härads sparbank. Räkenskapsåret är Vu 1890—3I/10 1891. 
58) Hudiksvalls sparbank. I förvaltningskostnader m. m. ingå bland annat »donationer» 7,525 kr. 

och afskrifningar till ej uppgifvet belopp. 
59) Gejleborgs läns sparbank. Bland skulderna äro inräknade 73,784'53 kr. »å vinst- och förlust

konto reserverade medel». 
60) Bollnäs sockens sparbank. Det här under rubriken andra räkningar upptagna beloppet 244,079.58 

kr. är »inneliggande i accepterade rexlar». 
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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne en 1891. 

Le nombre des caisses d'épargne était de 375 et celui des banques populaires de 11 , 
en somme 386, dont 104 dans les villes et 282 à la campagne (tabl. 1 et 2, col. 1), 
c'est-à-dire une caisse par 12,442 habitants et une par 1,145 kilom. carrés. — Col. 2 indique 
Tannée de la fondation des caisses. — Les succursales étaient de 525 (col. 3). 

Pendant l'année, 96,909 livrets ont été ouverts (col. 4) et 96,012 soldés (col. 5). 
H existait, à la fin de l'année, 1,090,227 livrets (col. 6). 
Les colonnes 7—18 contiennent une classification des livrets d'après leur montant: 

au-dessous de 10 couronnes, de 10 à 50, 50 à 100, 100 à 500, 500 à 1,000 et au-dessus 
de 1,000 couronnes. 

Le total des versements pendant l'année était de 61,696,978 couronnes (col. 20) et celui 
des remboursements de 63,352,099 couronnes (col. 22). 

Le9 colonnes 19 et 21 indiquent les intérêts du capital des déposants, en pour cent et 
en couronnes. Total 11,082,405 couronnes. 

Le capital des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 291,187,398 couronnes (col. 23), 
dont 283,916,243 cour, dans les caisses d'épargne et 7,271,155 cour, dans les banques 
populaires. 

Le livret moyen était de 267'09 couronnes. 
A la fin de l'année, les fonds réservés des caisses d'épargne étaient de 25,231,490 couronnes 

(col. 26). Les recettes 3,544,497 cour. (col. 24) et les dépenses 1,955,558 cour. (col. 25). 
Les dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient 1,804,052 couronnes (col. 27). 
Le passif total des caisses d'épargne se composait de : 

Capital des déposants (col. 23) 283,916,243 cour. 
Ponds réservés (col. 26) 25,231,490 > 
Dettes (col. 27) 1,804,052 » 

Total 310,951,785 cour. 
Ces sommes étaient placées que voici: 

Caisse (col. 28) 1,583,339 cour. 
Dépôts dans les banques (col. 29) 11,720,059 > 
Immeubles et mobilier (col. 30) 4,486,183 > 
Titres publiques, obligations des sociétés hypothécaires et des communes 

(col. 31) 29,616,788 » 
Obligations et actions des compagnies industrielles et des sociétés diverses 

(col. 32) 6,014,810 > 
Prêts contre hypothèques immobilières (col. 33) 164,945,958 > 

> » caution (col. 34) 75,039,450 » 
> > nantissement d'or ou d'argent (col. 35) 7,444 > 
> » d'antres hypothèques (col. 36) 12,416,737 > 

Intérêts non payés (col. 37) 4,679,599 > 
Autres opérations actives (col. 38) 441,418 > 

Total 310,951,785 cour. 

1 couronne — l.39 franc. 



Folkräkningarna i Sverige och andra länder omkring 
år 1890, jemförda med äldre räkningar. 

(Forts. och slut från årgången 1891.) 

Inom den österrikisk-ungerska monarkien har den statistiska veten
skapen under de senaste åren gjort mycket stora framsteg, ej minst i 
fråga om befolkningsstatistiken. En egendomlig brist, som ännu qvarstår, 
är dock att uppgifter i flere fall meddelas endast angående den civila 
befolkningen. 

Folkräkningarna inom Österrike under innevarande århundrade hafva 
varit följande och lemnat nedan angifna resultat: 

Förestående siffror angifva den faktiska folkmängden, men blott af 
civila. Hela den faktiska befolkningen, såväl den civila som den mili
tära, uppgifves vid 1869 års folkräkning till 20,394,980 personer, vid 
1880 års till 22,144,244 och vid 1890 års till 23,895,413. 

Den rättsliga folkmängden sistnämnda år (»die rechtliche bevölkerung») 
upptages endast till 23,473,056 personer, eller mer än 400,000 personer 
lägre. Skilnaden förklaras åtminstone delvis af antalet österrikiska under
såtar, som vistas i främmande land och alltså ej kunnat vid folkräkningen 
medtagas. Flerestädes är skilnaden mellan faktisk och rättslig folkmängd 
utomordentligt stor; sålunda uppgifves för nedre Österrike den faktiska 
befolkningen till 2,661,799 personer, den rättsliga åter till blott 1,753,191. 
En motsatt proportion visa uppgifterna frän Böhmen, med blott 5,843,094 
faktiskt närvarande inb., men ända till 6,319,066 hemmahörande. Svå
righeten att ombyta hemortsrätt synes alltså i Österrike vara mycket stor. 
Anmärkas må, att den inom hvarje kronland infödda befolkningen visar 
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ytterligare mycket afvikande siffror, exempelvis i Nedre Österrike 1,975,949 
personer, eller 220,000 flere än de hemmahörande, men nära 700,000 färre-
än .de verkligen närvarande. 

Öfverhufvud har man i Österrike vid 1890 års folkräkning egnat en 
intensiv uppmärksamhet åt befolkningens kombinerade fördelning efter 
hemortsrätt, vistelseort, födelseort, nationalitet, språk, ålder och civil
stånd m. m., hvilket möjliggjorts genom användande af sinnrika meka
niska hjelpmedel för folkräkningsmaterialets klassifikation. 

Folkökningen är inom de olika österrikiska kronländerna mycket 
varierande. Inom hvarje land för sig utgjorde folkmängden vid 1857 år» 
folkräkning och vid 1890 års (i förra fallet dock blott den civila be
folkningen): 

Undantagsvis steg alltså folkmängden under denna mansålder i Nedre 
Österrike med 58 %, men inom de öfriga tyska (och italienska) länderna 
uppgick tillväxten till blott 16 %. Samtidigt ökades folkmängden i 
Böhmen, Mähren och Schlesien med 24 %, i Dalmatien med 30 och i 
Galizien och Bukovina med ej mindre än 44 %. — Flere af Österrikes 
tyska länder, Kärnten, Salzburg, Steiermark o. a., äro kända för mycket 
egendomliga befolkningsförhållanden. 

Mellan folkräkningarna gör man numera i Österrike hvarje år de
taljerade beräkningar angående folkmängdens storlek, hvarvid nativitets-
öfverskottet för året ökas eller minskas med det relativa in- eller utflytt-
ningsöfverskott, som framgått vid jemförelsen inbördes af de båda senast 
hållna folkräkningarna. 

På en folkmängd af bortåt 25 millioner menniskor eger Österrike 
endast 9 större städer, eller sådana, hvilkas folkmängd öfverstiger femtio 
tusen personer. Dessa äro, med nedan angifna folkmängd åren 1857 
och 1890: 
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Såvidt möjligt äro förstäderna här inräknade, om än detta i fråga 
om Wien år 1857 kunnat ske blott på grund af en ungefärlig uppskatt
ning. Oberäknadt (de nu mera med staden införlifvade) förstäderna egde 
Wien 476,222 inb. år 1857, samt vid 1890 års folkräkning: Prag 182,530 
och Krakau 74,593. 

Den tillförlitliga kännedomen om Ungerns folkmängd är af ganska 
ungt datum. Den första folkräkningen är nämligen här af år 1850. Från 
och med sagda år hafva folkräkningar hållits på samma gång som i 
Österrike, och har enligt desamma den faktiska civilbefolkningen utgjort 
i samtliga S:t Stefanskronans länder: 

Hela den faktiska befolkningen utgjorde vid de båda senaste folk
räkningarna resp. 15,738,468 och 17,463,789. 

Ungern har rätt många medelstora städer, men blott få större. Flere 
än femtiotusen inb. funnos år 1890 endast i följande sex, hvilkas folk
mängd här angifves äfven för år 1857 (begge åren blott den civila be
folkningen): 

Med undantag af Budapest tillväxa alltså de ungerska städerna gan
ska långsamt. 

I det under österrikisk-ungersk förvaltning stående Bosnien höllos 
folkräkningar den 16 juni 1879 och den 1 maj 1885. Folkmängden ut
gjorde enligt den förra 1,158,440 personer (troligen för låg siffra), enligt 
den senare 1,336,091, hvaraf på Herzegovina komma 187,574. Hufvud-
staden Sarajevo räknade sistnämnda år 26,268 inb. 

Italiens befolkningsstatistik är för landet i dess helhet lika gam
mal som konungariket sjelft, men ej heller äldre. För en del af de 
förra staterna finnas dock delvis ganska värdefulla befolkningsstatistiska 
uppgifter. De hittills hållna gemensamma folkräkningarna äro af åren 
1861, 1871 och 1881; deremot har den tillämnade folkräkningen af år 
1891 på obestämd tid uppskjutits, till följd af konungarikets mindre gyn-
samma finansiela ställning. Den nitiske ledaren af Italiens officiela 
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statistik, L. Bodio, hade redan på det grundligaste förberedt sig för arbe
tet, bland annat genom samlande och utgifvande af en fallständig redo
görelse för det sätt, hvarpå folkräkningarna nnmera ntföras i hvarje land 
i Europa. Denna redogörelse (»Stndii preparatorii per il IV:o censimento 
decennale») har alltså nu åtminstone tills vidare för Italien endast ett 
historiskt intresse. 

Oaktadt inan alltså icke med säkerhet känner Italiens folkmängd 
förr än år 1861, föreligga approximativa beräkningar, gällande för konunga
rikets hela nuvarande område, för åtskilliga föregående tidpunkter. Vi 
meddela desamma här, efter Annuario Statistico Italiano, årg. 1887—88, 
sid. 153, äfvensom resultaten af folkräkningarna. 

Beräkningarna för 1858 synas afse den 1 januari; folkräkningarna 
derefter hafva hållits den 31 december. I den här ofvan upptagna slut
sainman för år 1861 ingår folkmängden i Kyrkostaten och Venetien blott 
på grund af beräkning. 

Efter år 1881 har man egentligen ingen kännedom om Italiens folk
mängd. Italiens Statistiska Byrå har visserligen sökt afhjelpa denna brist 
genom olika beräkningar, enligt tvenne särskilda metoder, men ingendera 
af dessa synes vara vidare lyckligt vald. Till en början nöjde man sig 
med att för hvarje år öka folkmängdssumman med — hela nativitets-
öfverskottet, ett förfarande, som onekligen förefaller något egendomligt i 
ett land, der man samtidigt, med den mest minutiösa noggrannhet, redo
visar för en utvandring af mer än 1 million menniskor pr årtionde. På 
detta sätt hade man emellertid för den 31 december 1890 räknat sig till 
en folkmängd af 31,233,509 personer, hvilket man då till sist fann orim
ligt. Man öfvergick nu i stället till den engelska metoden, som redan 
blifvit omnämnd i det föregående, enligt hvilken man helt enkelt förut
sätter att den årliga relativa folktillväxten fortfar att vara densamma som 
under mellantiden mellan de två senaste folkräkningarna. Genom kal
kyler på grundvalen af detta antagande, utförda för hvarje särskildt 
circondario, ernådde man för 1890 års slut en folkmängdssiffra af 30,158,408, 
hvilken visserligen teoretiskt icke är mera hållbar än den förra, men dock 
synes utgöra ett något så när rimligt resultat. 

Italien har en otrolig rikedom på små och medelstora städer, hvilka 
i regeln på antikens vis utgöra hufvudorten för hvar sin omgifvande, med 
staden kommunalt förenade landsbygd. Folkmängdssiffrorna blifva derför 
ofta mycket olika, om man afser stadskommunen, mot om man afser 
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endast det stadsmässigt bebygda området (centro). Af större städer har 
Italien jemväl ett aktningsvärdt antal, om än ej jemförligt med Englands 
och Tysklands. Vi upptaga här endast följande, för hvilka beräkningar 
föreligga om folkmängden år 1890; dessa beräkningar sägas vara gjorda 
med iakttagande af in- och utflyttningen. De anförda talen afse kom
munerna, ej centri; skilnaderna i detta fall äro i fråga om de största 
orterna i regeln mindre betydliga. Folkmängden utgjorde år 1861 (för 
Venedig 1857) samt år 1890: 

Tillväxten är alltså inom flertalet af Italiens större städer ganska 
ringa. Blott Rom och Milano hafva under de tre årtiondena hunnit för
dubbla sin folkmängd. 

Spanien har inom befolkningsstatistiken haft en kort period af — 
vi vilja icke säga storhet, men åtminstone jemförlighet med andra civili
serade nationer. Denna korta tidrymd tog sin början mot slutet af 1850-
talet och upphörde igen strax efter 1870. För närvarande eger man om 
Spaniens befolkningsstatistiska förhållanden blott en ganska ofullständig 
kännedom. 

Folkräkningar hafva under innevarande århundrade förekommit åren 
1857, 1860, 1877 och 1887. Folkmängden har utgjort: 

I dessa siffror ingå äfven Kanarieöarna med 291,625 inb. år 1887 
samt de små besittningarna på andra sidan Gibraltar sund, med 5,280 
inb. samma år. Folkräkningen år 1887, och väl äfven de öfriga, afse den 
faktiska folkmängden. 

Städer i Spanien med öfver 50,000 inb. äro följande: 
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Huruvida siffrorna för de båda anförda åren äro med hvarandra fullt 
jemförliga, kanna vi ej med säkerhet afgöra. I Spanien, liksom i Italien, 
synas städerna stundom omfatta äfven en god del af den omgifvande 
landsbygden. 

Den första egentliga folkräkningen i Portugal hölls den 1 januari 
1864 (innebyggareantalet: 3,829,618); en ny sådan verkstäldes den 1 januari 
1878 (folkmängd = 4,160,315), samt ytterligare en under år 1890, från 
hvilken senare dock ännu inga uppgifter offentliggjorts. För år 1881 
föreligger en officiel beräkning, af okändt värde; slutsumman lyder å 
4,306,554. Ofvanstående tal omfatta endast fastlandet i Europa, ej Aso-
rerna och Madeira. 

De båda enda större städerna i Portugal, Lissabon och Oporto, synas 
vara nästan oberörda af nutidens framsteg, åtminstone beträffande inne
byggareantalet. För Lissabon uppgifves folkmängden år 1857 till 275,286, 
men år 1878 till endast 242,297; möjligen är den förra siffran oriktig, 
men om någon tillväxt åtminstone synes ej kunna vara tal. Oporto säges 
hafva egt cirka 80,000 inb. vid slutet af 1850-talet; år 1878 uppgifves 
siffran till 105,838. 

I det stora Ryska r ike t plägar man vanligen säga, att inga verkliga 
folkräkningar förekomma. Tid efter annan företagas dock s. k. revisioner, 
motsvarande kanske ungefär våra mantalsskrivningar, ehuruväl omfattande 
endast den skattdragande manliga befolkningen; de öfriga klasserna och 
den qvinliga befolkningen uttagas från kyrkoböckerna. Man får ofta höra 
värdet af de ryska folkmängdsuppgifterna betecknas såsom ringa; vid ett 
närmare studium af dem förefalla de dock knappast sämre än flertalet 
andra nationers, åtminstone än hvad vanligen var fallet under förra hälf
ten af detta århundrade. Att uppgifterna om Rysslands folkmängd vid 
olika tidpunkter ofta synas vara motsägande, beror kanske mindre å verk
liga felaktigheter än på svårigheten att i hvarje fall med bestämdhet afgöra 
gränserna för det område, som de afse. Såsom bekant dragés gränsen 
mellan europeiska och asiatiska Ryssland på olika sätt både vid Ural och 
i Kaukasusländerna; härtill komma rikets talrika territorialförändringar, 
som äfven utöfva ett betydligt inflytande å folkmängdssiffrorna. 

Till följd af dessa svårigheter afstå vi här från att gifva någon öfver-
sigt af de ryska folkräkningarnas resultat; vi meddela i stället i tab. sidd. 
170 och 171 i det följande några ungefärliga beräkningar angående Europei
ska Rysslands folkmängd inom dess nuvarande område för hvart tionde år 
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under tidrymden 1800—1890. Dertill lemnas i följande tabell en öfver-
sigt af folkmängden i de olika guvernementen enligt revisionerna af åren 
1796, 1858 och 1890 (»början af år 1891»). Rikets väldiga omfång be
rättigar helt visst att man egnar dess folkökningsförhållanden denna något 
mera detaljerade uppmärksamhet. Talen för 1796 äro hemtade ur Daniel 
Djurbergs Geografiska lexikon, Örebro 1811—13. 

Folkmängden, i tusental, inom nuvarande Europeiska Ryssland, åren 
1796, 1858 och 1890. 

Här och hvar i denna tabell märkas tydligen omregleringar uti den 
administrativa indelningen. Sålunda hafva guvernementen Samara och Ufa 
nybildats sedan 1796 (åtminstone delvis ur guv. Simbirsk och Orenburg); 
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likaledes är guv. Kovno nytt, troligen förut deladt mellan Vilna och 
andra vestryska guvernement. I allmänhet synes Vestrysslands indelning 
hafva förändrats mest. I Grodnos folkmängd år 1796 är här inräknad 
äfven det dåvarande guv. Bialystocks. Bessarabien hörde sistnämnda år 
ej till Ryssland, utan till Turkiet. 

Gränserna mellan rikets hufvuddelar torde emellertid under denna 
tidrymd knappast nämnvärdt hafva förändrats, och en jemförelse mellan 
dessa i afseende å folkökningens storlek torde alltså kunna fullt rätt
färdigas. Under antagande för Sydrysslands del att folkmängden i Bess
arabien år 1796 uppgick till 400,000 personer, blifver tillväxten: 

Tydligt framträder här, hurusom folkökningen är störst uti gräns
provinserna, medan den deremot uti sjelfva de centrala delarna af riket, 
Storryssland, är ganska svag. 

Ännu en rysk landsdel, likaledes ett gränsområde, med mycket stark 
folkökning är det förra konungariket Polen, med en folkmängd år 1851 af 
4,852,055, men år 1890 ej mindre än 8,900,418, en oerhörd tillväxt, till 
hvilken i hela Europa ej gifves något motstycke — annat än i Syd
ryssland. I betraktande af Polens kända olyckliga ställning är man 
frestad att betrakta ett sådant resultat af dess befolkningsförhållanden 
med misstroende. Emellertid synes hvarje ny uppgift om Polens folk
mängd vidhålla den starka folkökningens fortgång. 

Folkmängden i Rysslands och Polens större städer uppgifves hafva 
varit följande, åren 1858 (för Varschau 1861) och 1890: 

Tillväxten är alltså i flere ryska städer mycket stark, hvilket är 
mindre underligt i betraktande af den ofantligt folkrika landsbygd, från 
hvilken inflyttningen kan rekryteras. 
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Af Europas länder återstå DU att behandla endast Balkanhalföns 
stater. Af dem har det Turkiska riket ännu aldrig tagit sig före att 
åstadkomma en folkräkning, och det beror således blott på lösa uppskatt
ningar, när man i våra dagar upptager Europeiska Turkiets folkmängd 
till 5,753,000 personer. Häri ingår då det af Österrike förvaltade sands-
jakatet Novibazar med 153,000 personer, men deremot icke Bosnien och 
Herzegovina, ej heller Bulgarien med Östrumilien. — Bulgarien, Europas 
yngsta stat, har redan medhunnit trenne folkräkningar, åren 1881, 1888 
och 1893 (troligen alla den 1 januari); furstendömets hela folkmängd 
uppgick år 1888 till 3,154,375 och år 1893 till 3,309,816. — Af Balkan-
halföns öfriga stater hafva Grekland och Serbien föranstaltat åtskilliga 
folkräkningar (Grekland åtminstone åren 1861, 1870, 1879 och 1889, 
Serbien åren 1834, 40, 43, 46, 50, 54, 59, 63, 66, 74, 78, 84 och 90); 
men då åtskilliga territorialförändringar förminska intresset af en jem-
förelse, samt talen för de äldre räkningarna förefalla misstänkta, ause vi 
oss ej böra upptaga utrymmet med att meddela desamma. Vi hänvisa 
alltså i fråga om dessa stater till tabellen sidd. 170 och 171 i det följande, 
och anmärka endast, att Greklands folkmängd den 15—16 april 1889 uppgick 
till 2,217,000 personer, och Serbiens den 31 december 1890 till 2,161,961. 
— I BnmSnlen, Europas hittills i fråga om befolkningsstatistik mest efter-
blifna nation (Turkiet naturligtvis oafsedt), hölls en folkräkning år 1860 
(folkmängdssumma: 4,424,961), men sedan icke någon förr än år 1889, 
hvilken senare gaf en folkmängd af 5,038,342 personer, ett resultat som 
anses stanna åtskilligt under verkliga förhållandet. — Det lilla Monte-
negros folkmängd har aldrig genom räkning utrönts; densamma har plägat 
i de statistiska handböckerna upptagas till 236,000 personer. 

Af större städer har Balkanhalfön först och främst Konstantinopel, 
hvars innebyggareantal uppgifves till 875,000 personer, vidare Bukarest 
med cirka 220,000, Saloniki med 150,000, Aten med 110,000, Jassy med 
90,000, Adrianopel med 70,000, Galatz med 60,000 och Belgrad med 
54,000; Bulgariens hnfrudstad Sofia räknar 47,000 inb. 

Efter det sålunda blifvit i korthet redogjordt för den kännedom man 
genom folkräkningar förskaffat sig om folkmängden under innevarande 
århundrade i Europas olika länder, ligger det for tanken nära till hands 
att söka sammanfatta resultatet och således framlägga Europas hela 
folkmängd vid olika tidpunkter under tidrymden mellan åren 1800 och 
1890. Hvad som här ligger nära för tanken är dock i utförandet förenadt 
med så stora svårigheter, att man mycket väl kunde frestas att uppgifva 
hvarje försök dertill såsom ogörligt. Vi hafva icke desto mindre till sist 
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Ungefärlig uppskattning af folkmängden i Europa den 31 december 

Anm. Talen för Finland före 1830 innesluta approximativa beräkningar på grund af Tian 
särskilda landsdelarna. N:r 9 i tabellen omfattar Kanalöarna, Man ocb Malta samt Gibraltar. Talen 
här ungefärligen fördelade på de olika landsdelarna. Under Galizien ingår öfrerallt Bnkovina. N:r 
besittningar i Europa, med Novibazar, samt Bulgarien. Samtliga folkmängdsuppgifter för Balkan-
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nedanstående år. (Inom hvarje stats nuvarande gränser). 

luckor. Vid Britiaka riket (n:r 6—9) är antalet sjömän och soldater ungefärligen fördeladt på de 
för Österrike—Ungern 1890 innefatta äfven cirka 25,000 militärer med vistelseort utom landet — 
20 omfattar Andorra, Liechtenstein, San Marino och Monaco. N":r 29 omfattar Turkiets omedelbara 
halföos länder nnder äldre tider grand» sig helt och hållet p& lösa uppskattningar. 
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i tabellen å föregående sidor meddelat ett utkast i denna riktning. Beräk
ningarna härvid äro utförda i samband med kalkyler öfver födelse- och 
dödstalen, hvarigenom vannits en viss kontroll å folkmängdssiffrorna, 
hvilka för äldre år vid denna granskning flerstädes visat sig vara lägre 
än som rimligen kan antagas vara sannolikt. Att så är, kan ej heller 
förvåna, då man vet, att folkräkningsmetoderna i äldre tider ofta voro 
ganska ofullkomliga. Åtskilliga tal i den föregående tabellen äro derför 
approximativt förhöjda utöfver hvad man annars vanligen får se dem 
nppgifvas. På detta sätt blifver äfven Europas hela folkmängd för de 
tidigare åren något högre än som förut framgått; sålunda når siffran för 
år 1800 här till fulla 187 millioner, medan t. ex. Levasseur i Bulletin 
de 1'Institut International de statistique, I, 3:dje och 4:de haft., sid. 
108, uppgifver endast 175 millioner. Vi våga dock hålla före, att vid 
en undersökning i detalj de här förebragta talen skola visa sig sanno
likare. 

De vigtigaste källor vi för dessa beräkningar användt äro — förutom 
naturligtvis hvarje särskildt lands officiela statistik — i främsta rummet 
Statistique internationale, Etat de la population, Stockholm 1875—76; 
Almanach de Gotha, en mängd olika årgångar; Statistik des Deutschen 
Reichs, Neue Folge, Band 44, Berlin 1892; Movimento dello stato civile, 
confronti internazionali, Roma 1884; samt i fråga om folkmängden år 
1800 Daniel Djurbergs för sin tid utmärkta Geografiska lexikon, Öre
bro 1811—13. 

Att i detalj redogöra för hvarje approximation förbjudes naturligtvis 
af utrymmet. Helt säkert skola också många af de här försöksvis in
satta talen komma att genom ytterligare undersökningar något modifieras. 
Tills vidare må vårt resultat gälla blott för hvad det kan. 

Enligt våra beräkningar, sådana de nu äro, skulle emellertid folk
mängden i Europa och dess båda hufvuddelar vid slutet af nedanstående 
år hafva utgjort: 

Hvilka länder, som räknats till Yest- och hvilka till Östeuropa, 
framgår af tabellen. 
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Årliga folkökningen utgjorde alltså, i °/oo af folkmängden vid hvarje 
i n början: 

Folkökningen i vår verldsdel har således varit någorlunda jemn 
under detta århundrade, dock med en viss tendens till stegring. Den 
starka folkökningen i Osteuropa under senare tider är anmärkningsvärd. 
Vid århundradets början upptog Östeuropa endast 34 Y2 procent af verlds-
delens folkmängd, men år 1890 nära 40 procent. 

En utförligare framställning af tabellens innehåll tillåter ej utrymmet. 

Ändtligen hafva vi sökt åstadkomma en sammanfattning äfven i 
fråga om det andra spörsmål, som här förut vid hvarje land varit före
mål för behandling, nämligen folkmängden i de stora städerna. 

Enligt naturligen endast ungefärliga beräkningar utgjorde antalet 
sttder med öfrer 50,000 inb. äfvensom dessas folkmängd (förstäder så 
vidt möjligt inräknade), å ena sidan vid slutet af år 1860, å den andra 
vid slutet af år 1890: 

År 1860 voro alltså blott 8 % af Europas folkmängd storstadsbor, 
men år 1890 deremot 13 %, sistnämnda år särskildt i Vesteuropa ända 
till 18 %, men i Östeuropa blott 5'/s %• På de Britiska öarna bo ända 
till inemot 40 % af befolkningen i de stora städerna, i Nederländerna 
23 %, i Tyska riket, Frankrike, Belgien och Danmark 16 %, i Vestra 
Österrike 12, i Spanien 11, Norge 10, Portugal 8, Sverige 7, Rumänien 
6, Ryssland öfver 5, Ungern och Grekland 5, Galizien 3Vi, Finland 3 
och slutligen i Serbien endast 21/2 %. 
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Folkmängden i de 268 städer, som år 1890 uppnått gränsen för stor
städernas grupp, kau år 1860 anses hafva utgjort ungefärligen 27 mill. 
Årliga tillväxten för dessa städer är alltså något mindre än 20 %o> hvil-
ken siffra således betecknar medelhastigheten af storstädernas utveckling i 
vår verldsdel nnder den senaste mansåldern. Folkmängden i de mindre 
städerna och på landsbygden har under samma tid vuxit från 257 mill. 
till 317-4 mill., eller med 7 °/oo årligen. Under de senaste åren torde 
folkmängden på Vesteuropas landsbygd näppeligen hafva ökats alls. 

Af de utomeuropeiska länder, i hvilka verkliga folkräkningar utförts, 
kunna vi här egna uppmärksamhet endast åt tvenne, Nordamerikas För
enta Stater samt Ostindien. Båda utmärka sig för en kolossal omfattning 
af sitt folkräkningsarbete; i Förenta staterna hafva vi derjemte intresse 
af den stora befolkningen af derstädes vistande landsmän. 

Folkräkningarnas historia i Nordamerikas Förenta Stater är före
mål for en skildring af en amerikansk författare, Edward Clark Lunt, af 
hvars framställning vi, efter Aleksis Petersen-Studnitz i dansk National
ekonomisk Tidskrift för 1889, återgifva följande: 

I den amerikanska konstitutionen föreskrifves att folkräkning skall hållas kvart 
tionde år, — detta icke af något vetenskapligt intresse, utan af den grund att antalet 
representanter samt beloppet af de direkta skatterna sknlle fördelas mellan de sär
skilda staterna efter folkmängden. Den första folkräkningen, af år 1790, var också 
mycket tarnig; dock gick också denna räkning något längre än grundlagen uttryck
ligen fordrade, ty man icke blott räknade individerna, man tog också med familje
fädernas namn och särskilde befolkningen i grupperna fria hvita män (öfver och under 
16 år), fria hvita qvinnor, andra fria personer samt slafvar. Men detta var också 
allt. Räkningen skulle börja den första måndagen i augusti 1790 och afslutas — inom 
nio månader! Resultatet blef en liten anspråkslös publikation på 56 sidor, Bom offent
liggjordes år 1791. Man finner att slutsiffrorna beredde de redan då öfver sin re
publik mycket stolta amerikanarne en betydlig missräkning: man hade antagit att 
folkmängden skulle vara åtskilligt större. 

Innan man skred till den andra folkräkningen inlemnades till Kongressen moti
verade framställningar frän tvenne lärda sällskap, hvilka ådagalade önskvärdheten af 
att folkräkningarna begagnades för insamlande af ett mera omfattande statistiskt ma
terial. Framställningarna voro affattade i de mest vördsamma uttryck och uttalade 
sitt fullständiga förtroende till kongressens »högre visdom». Men »their honors», kon
gressens ärade medlemmar, kommo detta förtroende fullständigt på skam. Be vände 
döförat till och remitterade de lärda sällskapens förslag till ett utskott, som icke synes 
hafva tagit dem under behandling. 

Folkräkningen af år 1800 kom alltså icke att blifra synnerligen mer omfattande 
än den af år 1790. Åldersfördelningen utsträcktes dock nu till fem grupper för den 
hvita befolkningen (0— 10, 10—16, 16—26, 26—45 och öfver 45). Också denna gång 
var tidsutdrägten bestämd till nio månader. Resultatet var ett litet folioband på 
70 sidor. 
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År 1810 togs det första steget för införlifvande af ett nytt undersökningsfält 
med folkräkningarna, nämligen indnstristatiatiken. Redogörelsen växer denna gäng 
till tvä band, det ena behandlande befolkningen, det andra de industriela etablisse-
menten. Innehållet af det senare lär dock vara tämligen värdelöst. 

År 1820 gjordes en del utvidgningar af folkräkningens omfattning, men tids
fristen utsträcktes pä samma gäng till ej mindre än tretton månader. 

Resultaten af de industristatistiska undersökningarna hade både 1810 och 18S0 
visat sig mycket torftiga, och år 1830 indrog man industristatistiken helt och hållet. 
Annars betecknar folkräkningen år 1830 åtskilliga framsteg. Anmärkas må att den, 
liksom alla efterföljande räkningar, faststäldes till den 1 juni, medan de föregående 
hade ntgått från den 1 augusti. 

Ännu hade man vid folkräkningarna icke kommit längre än till ett konstaterande af 
folkmängden, äfvensom några detaljer af dess fördelning efter kön, ålder och hudfärg, 
— förntom de misslyckade försöken med en indnstristatistik åren 1810 och 1820. År 1840 
npptog man indnstristatiatiken ånyo och utsträckte derjemte undersökningarna till all
deles nya områden, särskildt den offentliga undervisningen, jemte en statistik öfver 
antalet icke läs- och skrifkunnige bland den hvita befolkningen. Resultatet offentlig
gjordes år 1841 i fyra temligen tjocka folioband. 

Ett väldigt steg framåt togs år 1850. Under det nybildade inrikesdepartementet 
upprättades en särskild Folkräkningsbyrå, med en chef, som erhöll titeln >the Super
intendent of the Census>. Sex frågeformulär med öfver ett hundra olika frågor utde
lades denna gäng. Det första formuläret, med öfverskriften »fria invånare», omfat
tade de vanliga folkräkningsfrågorna angående namn, kön, ålder (med begäran om 
noggrann uppgift), hudfärg, födelseort, civilstånd, bildningsgrad och fall af lyten. Det 
andra formuläret, »slafvar», innehöll rubriker för slafegareng namn, slarvarnas ålder, 
kön och hudfärg, förrymda slafvar m. m. Det tredje formuläret, »dödligheten», öpp
nade ett för den amerikanska statistiken nytt fält och skulle gifva upplysning om de 
aflidne under närmast föregående år, med uppgift om de dödes namn, kön, ålder, hud
färg, födelseort, yrke, sjukdomens längd samt dödsorsaken. Äfven för uppgifter angå
ende topografiska m. fl. förhållanden var plats beredd. På det fjerde formuläret, 
»åkerbruk», begärdes uppgift om jordens areal och användning, skörden, kreatursstoc
ken, jordens värde, åkerbruksredskapen o. a. v. Det femte formuläret afsåg »indu
strien» ; här skulle för hvarje arbetsföretag antecknas antalet arbetare, män och qvinnor, 
löner, drifkraftens art, värdet af råmaterialet och bränslet samt produktionens art och 
tillverkningsvärdet under närmast föregående år. På det sjette formuläret, »social
statistik», begärdes upplysning angående egendoms- och beskattningsförhållanden, skol
väsendet, kyrkliga förhållanden o. s. v. 

Folkräkningen af år 1860 liknade i hnfvudsak den af 1850. År 1850 hade man 
första gängen begynt bifoga en inledande text; denna textafdelning blef år 1860 ytter
ligare utvidgad. 

År 1870 hade man för afsigt att återigen reformera folkräkningsarbetet, och en 
komité tillsattes för detta ändamål, under ordförandeskap af sedermera presidenten 
general Garfield. Komitén åstadkom ett utförligt och värdefullt betänkande och fram
lade ett lagförslag, som dock blef af senaten förkastadt, af orsaker som icke egde Barn
hand med saken sjelf. Ehuru den åsyftade reformen alltså icke blef genomförd, 
erkändes dock 1870 års folkräkningsredogörelse, — som år 1872 offentliggjordes i fyra 
oktavband om mer än 3,300 sidor — såsom ett arbete af första rang. Slafformuläret 
frän 1850 och 1860, som nu var obehöfligt, ersattes af en statistik öfver staternas och 
kommunernas skulder. Kartor användes i berättelsen i stor skala. Hela utgiftssum
man för folkräkningen gick till 12'/» mill. kronor; föregående folkräkning hade kostat 
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ej fällt 71/2 mill., 1850 år» B mill, 1840 4rg något öfver 3 mill, 1830 ars l'/4mill. — 
1790 års blott cirka 165 tösen kr. Alltså en oafbrnten och stark stegring, som dock ar 
1880 »kulle i än högre grad fortsättas (se här nedan). 

Men folkräkningsarbetet ar 1880 vaxte också nt till alldeles kolossala propor
tioner. Den offentliggjorda redogörelsen fyller ett helt tjog stora qvartband, på sain-
manlagdt öfver 20,000 sidor I Ett af dessa band innehåller sjelfVa folkmängdsredogörel-
sen; i särskilda band behandlas industrien, åkerbruket, samfärdsmedlen, beskattnings-
väsendet, tidningspressen, bergverken, skogsbruket, de stora städerna, dödligheten, 
arbetslöner, moralstatistik o. s. v. Man jemföre härmed den lilla broschyr pä 56 sidor 
med enklaste möjliga innehall, h varmed Förenta Staternas censnsarbete tog sin början! 
Slutet liknar icke denna början i något afseende. — Superintendenten egde ar 1880 
under sitt befäl ända till 150 >snpervisors>, hvar och en med sitt distrikt, och under 
dessa supervisors sorterade en hel här af räknare. Dessutom användes särskilda fack
män för inhemtande af uppgifter rörande vissa delar af social- och iudustristatistiken. 
Och medan folkräkningen förr pågick i månader, ja half- och helår, skulle den nu i 
städer med öfver tio tusen inb. vara afslntad inom 14 dagar, pä andra platser inom 
24 dagar. Si mycket längre tid har man användt på offentliggörandet af resultaten, 
som sammanlagdt kraft en tid af vid pass — ett årtionde. 

En olägenhet medför onekligen denna väldiga utveckling af censuspublikationerna, 
nemligen svårigheten att finna sig till rätta i dem. För att afhjelpa denna olägenhet 
har Edw. C. Lunt under titeln >nyckel> utarbetat ett systematiskt innehallsregister till 
alla censusberättelser från 1790 till 1887, hvilka i allt omfatta bortåt 30,000 sidor, hvar-
af emellertid den sista slukar två gånger så mycket som de föregående nio tillsammans. 

För ett närmare belysande af de med en folkräkning i Förenta 

Staterna förenade kostnaderna må till sist, efter H. Hollerith, anföras 
följande siffror, gällande folkräkningen af år 1880. Kostnaderna för 
denna census åtgjorde: 

eller, om en dollar räknas = 3 - 7 5 kronor, i vårt mynt ej mindre än 
21,694,700 kronor. 

För folkräkningen i juni 1890 har kongressen bestämt maximikost-
naden, »exclusive of printing and engraving>, till 6,400,000 dollar, eller 
24,000,000 kronor. Lägges härtill samma belopp som år 1880 för tryck
ningskostnaderna (678,625 dollar = 2,544,800 kr.), blifva totalkostnaderna 
för 1890 års folkräkning öfver 7 mill. dollar eller omkring 26'/j mill. kr. 

Folkmängden inom Förenta Staterna har utgjort, inom det område 
som statsförbundet vid hvarje särskildt tillfälle omfattat: 
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Förestående siffror omfatta icke Indianterritoriet, ej heller vildt lef-
vande indianer i öfriga delar af landet och slutligen ej heller territoriet 
Alaska. Med inrakning af dessa landsdelar och befolkningsgrupper steg 
slntsnmman för år 1890 till 62,982,244. 

Folkökningen i Förenta Staterna visade länge en märkvärdig regel-
bandenhet (30 % eller något mera pr årtionde), hvilket föranledde en mängd 
sannolikhetsberäkningar för framtiden. En sådan, som fått plats äfven i 
de officiela censusrapporterna, besannades vid ett par folkräkningar på ett 
öfverraskande sätt. Numera har dock verkligheten blifvit långt efter beräk
ningarna. För tidrymden från och med 1870 ställer sig resultatet sålunda: 

Är 1890 var man alltså redan I4V2 millioner efter. Hvad beträffar 
folkmängden vid seklets slut, kan denna numera knappast anses komma 
att stiga högre än till cirka 75 millioner. 

Inom Unionens olika stater och territorier har folkmängden utgjort, 
å ena sidan år 1860, å den andra år 1890: 

Stat. Tidskr. 100:e häftet. 
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I Virginia uppgick folkmängden år 1890 till 1,655,980 och i West 
Virginia till 762,794; i North Dakota utgjorde den 182,719 och i South 
Dakota 328,808. — De civiliserade indianerna (några tiotusental) ingå 
ej bland de vid tabellens siat särskildt upptagna, utan äro inräknade i 
de särskilda staternas folkmängd. 

Unionens städer med öfver 100,000 inb. voro följande år 1890, med 
angifvande af folkmängden äfven 30 är tidigare, eller år 1860: 

Folkmängden i New York och Brooklyn lärer egentligen år 1890 
hafva varit ett å två hundratusental större än som vid folkräkningen 
uppgifves. Misstaget påstås vara afsigtligt och föranledt af politiska 
skäl! Äfven i öfrigt torde de amerikanska censussiffrorna ej alltid vara 
höjda öfver tvifvel. Än mindre är detta fallet med de folkmängdsupp
skattningar som göras mellan folkräkningarna, exempelvis att Chicago vid 
1893 års slut skulle egt 2 millioner inb. (!), o. s. v. 

Vissa amerikanska städer, t. ex. Chicago, Minneapolis, Omaha, Kansas 
City, Denver m. fl., lemna naturligtvis hvarje europeisk erfarenhet i fråga 
om hastig tillväxt långt bakom sig; folkökningen åter t. ex. i New York, 
Philadelphia, Baltimore, Cincinnati o. s. v. är visserligen fortfarande stark, 
men dock ej längre från europeisk synpunkt exempellös. 

Af särskildt intresse är för oss frågan om den svenska befolkningens 
talrikhet i Amerika. Under de fyrtio åren 1851—1890 hafva minst 
530,000 svenskar invandrat till Förenta Staterna, och troligen några tio
tusental flere. Hvarken häraf eller genom de amerikanska uppgifterna 
om att vid 1890 års folkräkning omkring 480,000 personer i Förenta 
Staterna uppgåfvo sig vara födda i Sverige, vinnes emellertid någon verk
lig föreställning om den svenska nationalitetens hela numerär i det nya 
landet, i det att för sådant ändamål hänsyn måste tagas också till den i 
Amerika födda befolkningen, som eger svenska föräldrar. För kännedomen 
härom är man uteslutande hänvisad till mer och mindre osäkra beräkningar. 
Antager man att år 1865 funnos i Förenta Staterna cirka 70,000 per-
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söner af svensk härkomst, och vidare att öfverskottet af födde öfver döde 
inom den svenska befolkningen derstädes uppgår till 20 °l00 årligen, 
samt tillägger sedan år för år det (från Sverige) uppgifna antalet emi
granter (för åren 1866—84 ökadt med 10 procent), skulle vid slutet af 
nedanstående år antalet svenskar i Amerika i runda tal hafva utgjort: 

Tillökningen skulle alltså under de sista tretton åren i medeltal upp
gått till ej mindre än fulla 45,000 årligen. Under samma tid har Sve
riges folkmängd ökats med mindre än 20,000 pr år. 

Ehuruväl ingen hänsyn här ofvan ansetts behöfva tagas till det lilla 
antalet till Sverige återvändande emigranter, torde ofvanstående tal snarare 
kunna anses vara för låga än för höga. 

Inom de särskilda staterna funnos vid 1880 och 1890 årens folk
räkningar nedanstående antal personer, som uppgåfvo sig vara födda i 
Sverige: 

Inom Dakota fördelade sig år 1890 den i Sverige födda befolkningen 
med 7,746 på South Dakota och med 5,583 på North Dakota. 

En jemförelse mellan de båda folkräkningarna i tabellen här ofvan 
utvisar den riktning, som den svenska inflyttningen under de mellanlig
gande åren tagit. 
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Är beräkningen i det föregående riktig att hela den svenska befolk
ningen i Amerika för närvarande uppgår till omkring 930,000 personer, 
så skalle man för hvarje särskild stat kanna ungefärligen släta sig till 
den svenska nationalitetens storlek genom att fördubbla talen för år 1890 
i tabellen här ofvan. På detta sätt skalle i Minnesota finnas omkring 
200,000 svenskar (eller lika många som i ett medelstort svenskt län), i 
Illinois 170,000, i Iowa 60,000 o. s. v. 

Af de 478,000 personer, som år 1890 uppgåfvo Sverige såsom sin 
födelseort, fannos 152,000 inom någon af de 124 största städerna (med 
öfver tjugufem tusen inb.), d. ä. ej fällt 32 procent af hela antalet. 
I det hela hade svenskarne alltså i öfvervägande grad slagit sig ned 
på landsbygden. Af irländarne bodde ej mindre än 56 procent i sagda 
städer. 

Flere än 1,000 i Sverige födda inb. funnos i följande städer år 1890: 

Tillämpas äfven här den ofvan föreslagna fördabblingsmetoden, skalle 
alltså Chicago nu räkna 85,000 svenskar, eller nästan så många som 
Göteborg, tvillingstäderna Minneapolis och S:t Paul 62,000, eller flere än 
Malmö, New York och Brooklyn tillsammans 33,000, eller ungefär som 
Norrköping o. s. v. Till de 18 städer hemma i Sverige, som ega mer än 
tio tusen inb., skulle vi alltså kunna lägga minst 6 med en dylik svensk 
befolkning i Amerika. För en del af sistnämnda befolkning torde dock 
redan svenskan vara ett oförstådt språk, och procenten af dessa växer 
naturligtvis för hvarje år som går. 

Fäster man sig uteslutande vid den räknade folkstockens storlek 
äro folkräkningarna i kejsardömet Indien de mest storartade, som 
någonsin inom den europeiska civilisationens råmärken åstadkommits. 
Tyska riket med 50 mill., Förenta Staterna med 63 niill., ja till och 
med hela ryska riket med dess 120 mill. sjunka ned till obetydligheter 
i jemförelse med de närmare 300 millioner raenniskor som utgöra det 
senaste indiska censusverkets »material>. Äfven frånsedt detta förhål
lande äro de indiska folkräkningarna af ett mycket högt intresse, emedan 
de, jemte de japanesiska, äro de enda efter fullt moderna metoder ut-
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förda, hvilka behandla en annan kultur än den europeisk-amerikanska. 
Indiens befolkningsförhållanden förtjena alltså en mycket utförligare be
handling än som här skulle kunna komma dem till del. Tyvärr är från 
den sista census ännu ingenting annat för oss bekant än sjelfva folk
mängdsbeloppen. När redogörelserna hunnit fullständigt inkomma, torde 
desamma möjligen kunna blifva föremål för en särskild uppsats i denna 
tidskrift. 

Gustav Sundbärg. 



Om folkmängdstätheten i Stockholms stad. 

Vid beräkningar rörande folkmängdstätheten inom olika delar af vårt 
land plägar man, såsom bekant, i allmänhet inskränka sig till administra
tiva områden och sålunda för landsbygden stanna vid socknarna, för 
städerna åter vid dessa i deras helhet. Om ock detta beräkningssätt för 
landsbygden har betydelse såsom belysande dess ekonomiska styrka, så 
kunna deremot de resultat, som genom detsamma erhållas för städerna, 
knappt tillerkännas något större värde. Det är en känd sak, att en 
stads hela område består dels af den egentliga stadsplanen, dels ock af 
den s. k. stadsjorden i inskränkt mening, hvilken, öfverhufvud mycket 
glest bebygd, mera liknar landsbygden och knappast kan anses vara en 
väsentlig del af staden såsom sådan. Vidare är att märka, att olika 
städer fått sig dylik jord anvisad i större eller mindre utsträckning, att 
det finnes städer, der denna jord är betydligt större än den egentliga 
stadsplanen, och å andra sidan äfven sådana, som ej kunna uppvisa någon 
stadsjord alls. På grund häraf är uppenbart, att de uttryck för folk
mängdstätheten för en stad, som erhållas genom förhållandet mellan 
stadens hela folkmängd och dess administrativa områdes areal, skola 
blifva dels i och för sig af föga värde, dels ock, om olika städer med 
hvarandra jemföras, rätt vilseledande. Till belysning af detta förhållande 
torde vara nog att erinra om att Stockholm, med ett invånareantal af 
cirka 246,000 personer den 31 december 1890, egde en folkmängdstäthet 
af ej fullt 8,000 invånare per qv.-km. land, under det för Oskarshamn, 
med knappt 6,000 invånare, motsvarande siffra utgjorde 11,500. 

Äfven inom denna gren af befolkningsstatistiken torde derför en 
uppdelning af materialet vara af nöden, om en säkrare inblick i ämnet 
skall kunna erhållas. Dylika specialundersökningar hafva äfven för redan 
lång tid tillbaka blifvit utförda för en del utländska storstäder, och resul
taten synas, kartografiskt framstälda, vara af praktiskt värde för resp. 
städer. På grund af den oregelbundna formen och den vexlande storleken 
hos de områden, hvari härvid städernas areal fördelats, möta dock svå
righeter, om man med stöd af dessa beräkningar ville söka ingå på ett 
komparativt studium af befolkningens gruppering inom olika städer. 
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Medan å ena sidan, såsom ofvan påpekats, städerna inom sitt om
råde ofta innesluta en del af den rena landsbygden, så antager också i 
många fall öfvergången mellan land och stad en motsatt karakter. Sär-
skildt är detta fallet med de s. k. storstäderna. Den för dessa ut
märkande starka tillväxten har ej öfverallt åtföljts af en motsvarande 
utflyttning af stadsgränserna. I förstäder o. d. inrymmes derför ofta en 
stor del menniskor, som från bostads- och näringsförhållandenas syn
punkt i allt röja stadskaraktär och i öfrigt stå i så intimt beroende af 
staden, att de med denna kanna sägas bilda ett ekonomiskt helt. För 
en fullständig utredning af en storstads befolkningsförhållanden torde det 
derför ej vara nog att inskränka sig till det egentliga administrativa 
stadsområdet, utan äfven kräfvas att utsträcka undersökningen utöfver 
angränsande landsbygd för att tillse, i hvad mån ett öfverskott af stads
bor kan å densamma skönjas af en ökad folkmängdstäthet. I stort sedt 
kan detta storstadens inflytande spåras redan i folkmängdstätheten för 
grannsocknarna, synnerligast om dessa äro af ringa utsträckning och 
staden har att uppvisa några egentliga förstäder. En uppdelning af den 
angränsande landsbygdens areal i mindre områden torde dock tydligast 
ådagalägga, huruvida en höjning i folkmängdstätheten kan sägas stå i 
samband med granskapet af storstaden. 

I detta syfte har chefen för staden Leipzigs statistiska byrå, pro
fessor Ernst Hasse, år 1891 framstält en ny metod för beräkning af 
folkmängdstätheten inom större städer och tillämpat densamma på nämnda 
stad. Hans tillvägagångssätt är följande. Från stadens ekonomiska 
midtpunkt räknadt uppdelas arealen i koncentriska cirkelringar af 1 k 
V2 km. bredd. Folkmängden evalveras med största möjliga noggrannhet 
inom hvar och en af dessa ringar, och tätheten fås såsom vanligt 
genom förhållandet mellan folkmängden och arealen, hvarvid dock Hasse 
för att underlätta beräkningen bortsett från förefintliga vattensamligar. 
Folkmängdstätheten erhålles härigenom närmast såsom en funktion af 
stadens utsträckning, och blir man således i tillfälle att steg för steg 
följa täthetens variation med afståndet från midtpunkten, hvarigenom ock 
olika städer, med angränsande landsbygd såsom ett helt betraktade, med 
lätthet låta sig med hvarandra jemföras. Om å andra sidan af hvarje 
rings hela areal särskiljes den del, som faller inom stadsområdet, och den 
del, som ligger utom detsamma, kunna ock landsbygd och stad ställas 
mot hvarandra, och den senares inflytande på den förra i sin mån be
lysas. 

Medgifvas må, att den omnämnda negligeringen af förefintliga vatten 
inom den ifrågakommande arealen visserligen kan vara af mindre be
tydelse beträffande städer, belägna vid vatten af ringare utsträckning. 
För en stad sådan som Stockholm åter, der vattnet intager ej mindre än 
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29 % af stadens hela område, är dock nödvändigt att taga hänsyn till 
detta tärande element af arealen genom att beräkna tätheten i förhållande 
till endast arealen land. A andra sidan bör dock ej förbises, att här
igenom siffrorna för Stockholm komma att ställa sig något högre än för 
de städer, der vattnet medräknats, äfvensom att stadens utsträckning 
måste blifva relativt större, ja vidsträcktare de, särskildt i de inre rin
garna, ingående vattenarealerna äro. Trots nämnda försigtighetsåtgärd 
blifva siffrorna för Stockholm och för andra städer äfven på den grund 
ej fullt jemförliga, att de hänföra sig till olika stora arealer. 

Vidare är tydligt, att folkmängdstätheten inom hvarje ring i första 
band bestämmes deraf, att midtpunkten väljes med tillbörlig omsorg. Det 
berättigade i det antagande, som Hasse tyckes vara benägen att göra, att 
nemligen den ekonomiska midtpunkten sammanfaller med stadsområdets 
matematiska centrum, torde vara tvifvel underkastadt. Till slnt må ock 
påpekas, att, äfven om centrum är väl valdt, de erhållna siffrornas värde, 
särskildt beträffande de yttre ringarna, i hög grad betingas af den eko
nomiska stadens form. Långsträckta städer torde ej särdeles väl lämpa 
sig för teorin. En ytterligare uppdelning af hvarje rings, synnerligast de 
yttres, areal i naturliga eller, såsom för Berlin blifvit gjordt, i mera arti-
ticiela delar vore derför i allmänhet af intresse. 

Med anledning af en af Hasse framstäld begäran, att beräkningar, 
liknande den han utfört för Leipzig, måtte genom vederbörande statistiska 
byråers försorg verkställas för öfriga större städer i Europa, har jag på 
uppdrag af Statistiska Centralbyråns Chef gjort en dylik undersökning 
för Stockholm. Resultaten föreligga i bifogade tabeller A—C. 

Till medelpunkt är för Stockholm valdt Stortorget, hvilket äfven i det af-
seendet är märkligt, att det bildar utgångspunkten för hela vägnätet i Sverige. 

För belysning af dels denna punkts läge i förhållande till stads
områdets matematiska centrum, dels stadsområdets form och utsträckning 
från nämnda punkt räknadt, tänka vi oss tvenne linier lagda genom 
Stortorgets midtpunkt, den ena gående i ungefär norr—söder, den andra 
i nära öster—vester. Den förra af dessa linier skär då stadens nord
ligaste punkt (vid Ålkistan) äfvensom Skanstull å Södermalm (stads
områdets sydligaste punkt) och delar stadsarealen i tvänne rätt sym
metriska hälfter. Den andra linien genomskär Blockhusudden å Djur
gårdens f. d. landsdel söder om kanalen (den östligaste punkten) samt 
går blott föga söder om stadens vestligaste punkt (å Kungsholmen, i trak
ten af Tranebergsbro). Samma linie delar staden i tvänne till areal och 
form vidt skilda delar, omfattande, i stort sedt, den södra Södermalm 
och Långholmen, den norra återstående delen af staden nemligen Kungs
holmen, Norrmalm, Östermalm, Djurgårdens f. d. landsdel etc. (staden 
mellan broarna är dock naturligtvis delad på dessa bägge områden). 
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Stadens utsträckning, räknadt från Stortorget till hvar och en af de 
nämnda ändpunkterna, utgör: i norr något öfver 5V? km., i söder jemnt 
2'/t km., i rester närmare 4}/t km. samt i öster föga mer än 4^2 km. 
Häraf framgår således, att den valda medelpunkten torde ligga omkring 
l1/» km. söder om stadens matematiska centrum (beläget i granskapet af 
Kungl. Biblioteket). 

Från Stortorgets midtpunkt hafva nu i och för beräkningen upp
rättats koncentriska cirkelpereferier ]) med radien växande med V2 km., 
hvarigenom de sålunda bildade koncentriska cirkelringarna blifvit af Vj 
km. bredd hvardera. 

Alldenstund uttrycken »cirkelring» och »cirkelyta» i det följande ofta 
komma att användas om hvarandra, må här en gång för alla erinras om 
att en cirkelring omfattar den areal, som inneslutes mellan tvänne kon
centriska cirkelpereferier, då deremot en cirkelyta eller en cirkels areal 
räknas från midtpunkten ut till pereferien. (Inom den innersta pereferien 
blifva naturligtvis de bägge begreppen identiska.) Likaledes angifvas i 
det följande för korthetens skull i allmänhet ringarnas och cirklarnas 
eller cirkelpereferiernas ordningsnummer i st. f. radiernas längd, och torde 
för den skull följande tablå underlätta läsningen. 

1) Uppdragningen af dessa cirklar har benäget utförd genom Generalstabens Topografiska 
A/delning. S e anrända kartorna »ro: mellersta bladet af »Trakten omkring Stockholm i 9 
blad» i skalan 1 : 20,000 samt kartbladet Stockholm i skalan 1:100,000. 
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Då, tyvärr, tillfälle ej kunnat beredas att med en karta belysa rin
garnas läge, må en kort antydan derora gifvas genom omnämnande af de 
mera märkliga platser och lägenheter, som innefattas inom hvarje ring. 

Den första ringen eller cirkeln (med V» km. radie) omfattar sålunda 
hela staden mellan broarna, Helgeandsholmen, nästan hela Riddarholmen 
samt smärre delar af Norrmalm och Södermalm. 

Andra cirkelpereferien (1 km. i radie) genomgår Katarina kyrkogård, 
afskär af Kungsholmen Eldqvarnen samt en del af Serafimerlasarettets 
tomt, passerar Drottninggatan i dess skärning med Mästersamaelsgatan 
samt delar midt itu den. bro, som förenar Skepps- och Kastellholmarna 
med hvarandra. Inom den derigenora bildade 2:a cirkelringen (mellan 
cirklarna med V2 och 1 km. radie) falla sålunda Katarina och Maria 
kyrkor — af Katarina kyrkogård dock blott en del — Södermalms Högre 
Allmänna Läroverk, Adolf Fredriks torg, allt å Södermalm, samt å Norr
malm Centralstationen med Centralparken, Klara och Jakobs kyrkor, 
Kungsträdgården, Berzelii park, Norrmalms- och Brunkebergstorg, Na
tionalmuseum, Nybrohamnen äfvensom allra största delen af Skepps
holmen. 

Den 3:e cirkelringen (mellan 1 och Vj2 km. cirklarna) innesluter 
bl. a. Ersta kapell, Södra Bangården, Kungsholms kyrka, Norra Bantorget, 
Norra Latinläroverket, Hötorget, Kungl. Biblioteket, en del af Humle
gården, Östermalmstorg, Östermalms kyrka, Kastellholmen, Galervarfvet 
samt en del af Djurgårdsstaden. 

Redan i den 4:e ringen (inom gränserna IV2 och 2 km.) glesnar 
Södermalm, hvaraf stora delar af Högalidsberget, Tantolunden samt 
Arstalunden falla inom densamma. Till denna ring höra vidare en liten 
bit af Långholmen, Kungsholms torg, Norra Arbetsinrättningen, Sabbats
berg, Johannes och Adolf Fredriks kyrkor, större delen af Humlegården 
och Lifgardeskasernerna samt Beckholmen. 

Den 5:e cirkelpereferien (med 2 l/j km. i radie) genomgår de tre 
tullarna å Södermalm, Danvikstull, Skanstull samt Hornstull. Cirkeln 
delar vidare Långholmen ungefär midt itu, träffar Kungsholmen ett stycke 
utom Pontonierkasernen, omsluter Atlas och Observatorielunden, skär 
Norrtullsgatan strax söder om Allmänna Barnhuset samt Valhallavägen 
ett stycke utom Soflahemmet, går sedan ntöfver det öde Ladugårdsgärdet 
samt innesluter å Djurgården så godt som hela Djurgårdsstaden. Denna 
cirkel omfattar härigenom den allra största delen af stadsplanen. Blott 
smärre delar af densamma, å Kungsholmen samt i trakten af Norrtulls-
och Roslagsgatorna, ingå ännu på den följande 6:e ringen. 

Af Kungsholmen falla inom 7:e ringen Marieberg, Trängkasernen 
samt Konradsberg, inom den 8:e Hornsberg; i den 9:e ringen återstå blott 
ett par uddar i trakten af Tranebergsbro. 
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Å Djurgården söder om Djurgårdsbrunnsviken och kanalen faller 
Rosendal inom den 6:e ringen, Manilla inom den 8:e samt Blockhus-
udden inom den 10:e ringen. 

Af den återstående delen af Norrmalm samt Djurgårdens f. d. landsdel 
norr om Djurgårdsbrunnsviken och kanalen innefattar den 6:e ringen bl. a. 
Rörstrand samt Karlbergs station och å Ladugårdsgärdet Borgen samt 
Kavallerietablissementet; inom 7:e ringen falla Norrtull och Roslagstull 
samt Albano. I 8:e ringen delas det återstående stadsområdet genom 
Lilla Vårtan vid Värtahamnen i en östlig och en nordlig del. Den förra, 
hvaraf Djurgårdsbrunn faller • inom 8:e ringen samt Lidingöbro värdhus 
i 9:e, slutar redan i 10:e ringen. Den senare åter, med Kräftriket i 8:e 
ringen, Ropsten i 9:e samt Experimentalfältet på gränsen mellan 9:e 
och 10:e ringarna, bildar en smal landtunga, som, begränsad af Brunns
viken å ena samt Lilla Vårtan å andra sidan, skjuter ut ända in i den 
12:e ringen. 

Hvad vidare den staden omgifvande landsbygden beträffar, delas den
samma genom Mälaren och Saltsjön i ett sydligare område, omfattande 
Nacka och Brännkyrka socknar, samt ett nordligare, hvari ingå socknarna 
Bromma, Solna, Danderyd samt, i nordost och å alla sidor omfluten af 
Saltsjön, Lidingö. 

Nacka socken inträder i 5:e ringen med ett stycke land utanför Dan-
vikstull. Inom 6:e ringen falla Saltsjöqvarnen och Hammarby; Finnboda 
ligger på gränsen mellan 6:e och 7:e ringarna, Stora Sikla på gränsen 
mellan 7:e och 8:e, Lilla Sikla i 9:e, Nacka kyrka i 10:e samt Järla i 
l l :e ringen. 

Den 5:e ringen innesluter af Brännkyrka blott ungefär hälften af Arsta 
holmar. I den 6:e ingå Liljeholmen och Arsta etc, i 7:e St. Gröndal 
m. fl. större platser, i 8:e Valla, i 9:e Enskede, i 10:e Vestberga och 
Ekensberg, i l l :e Brännkyrka kyrka och Örby samt i 12:e Hägersten. 

Inom norra området kommer af Bromma socken blott en liten del af 
Lilla Essingen på 7:e ringen, på den 8:e största delen af nämnda ö. I 
9:e inträder Stora Essingen, sträckande sig ända in i l l :e ringen, och 
först i 10:e ringen nppträder fastlandet med bl. a. Alvik, Svartvik och 
Sandvik. Johannelund och Äppelviken ingå i l l :e ringen. 

Solna socken inträder i 7:e ringen med närmare (H qv.-km., deraf 
Karlberg och Stallmästaregården. Af nämnda socken falla inom 8:e 
ringen Ingenting, Tomteboda och Gamla Haga, inom 9:e Solna kyrka 
samt Haga slott, på gränsen mellan 10:e och l l :e ringarna Hufvudsta, 
Hagalund äfvensom Koppartälten samt slutligen i l l :e ringen St. Alby 
och Frösunda, i den 12:e Annelund. 

Lidingö uppträder i 10:e ringen, Danderyd ej förr än i den 12:e och 
blott med en mycket obetydlig areal. 
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Ringarnas läge torde för öfrigt i någon mån framgå af tabellerna 
A och B. 

På förut anförda grunder har det varit nödvändigt att för Stock
holm beräkna folkmängdstätheten blott i förhållande till arealen land. 
De mera noggranna arealbettämningar, som påkallats häraf, hafva utförts 
med en polarplanimeter. För hvarje ring har sålunda uppmätts särskild t 
dess land och särskildt dess vatten, och likaledes skilnad gjorts mellan 
dessas fördelning på staden och på angränsande landsbygden. Genom 
små korrektioner har öfverensstämmelse vunnits dels mellan hvarje rings 
areal, sådan den framgått af mätningarna och sådan den teoretiskt är 
bestämd, dels ock mellan den härigenom funna totalarealen land för 
Stockholms stad och den officiela uppgiften å densamma, hemtad ur »Stock
holms kommunalförvaltning» årg. 1891. 

Beträffande tab. A må vidare påpekas, att i densamma äro natur
ligtvis bland »vatten» inräknade äfven Mälaren och Saltsjön, hvilket för
klarar bl. a. den höga siffran 12.4712 qv.-km. vatten för Stockholm. 

I betraktande af det förut påpekade inflytande, som vattnet, äfven 
om det frånräknas arealen, utöfvar å folkmängdstätheten, torde följande 
öfversigt öfver dess procetäiska andel i hvarje rings hela areal ej vara 
utan intresse. 

Af de 12 ringarnas hela areal utgjorde vattnet 23 %. 
Tab. B redogör för ringarnas folkmängd, hvarvid stadens folkmängd 

fördelats efter rotar, landsbygdens efter resp. socknar. Beträffande det 
sätt, hvarpå dessa siffror erhållits, må anföras följande. 

Med stöd af en i Statistiska Centralbyrån tillgänglig förteckning 
öfver Stockholms mantalsskrifna folkmängd qvartersvis, grundande sig på 
rotelistorna för den 31 december 1890, har hvarje qvarter för sig in
registrerats å vederbörlig ring. Derest ett qvarter skurits af någon pe-
referi och sålunda kommit att tillhöra 2 eller flere ringar, har dess folk
mängd fördelats på dessa ringar proportionelt mot qvarterets arealdelar. 
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Det antagandet har sålunda gjorts, att folkmängden inom dessa qvarter 
varit jemnt fördelad. Naturligtvis är ej detta öfverallt fallet, och un
dantag från nämnda tillvägagångssätt hafva derför blifvit nödvändiga för 
de största qvarteren, nämligen Långholmen i 16:e roten, Mälaren i 17:e 
roten samt Djurgårdens f. d. landsdel i den 20:e roten. För dessa qvarter 
har det varit nödvändigt att gå direkt till rotelistorna och ur dessa sär-
skildt betrakta hvarje der upptagen lägenhet. På detta sätt har ock 
folkmängden på landsbygden bestämts med ledning af utdragen ur hus-
förhörslängderna af år 1890. 

De slutliga siffrorna rörande folkmängdstätheten äro sammanfattade 
i tab. C. Koll. 2—4 behandla hvarje ring för sig, koll. 6—8 åter de 
cirklar, som bildats genom successiv sammanslagning af ringarna. De 
senare belysa förhållandena mera i stort och torde på den grund särskildt 
vara egnade att ifrågakomma vid jemförelse med andra städer. Vid 
studiet af Stockholms stad för sig erbjuda dock siffrorna i koll. 2—4 
större intresse. Vi inskränka oss derför i det följande till dessa. 

Hvad då först stadsområdet beträffar, så framgår af kol. 2, att det 
för hela staden gällande medeltalet af 7,868 invånare per qv.-km. land 
företer de mest skilda delar. Första ringen prunkar med en täthet af 
ända till 27,390; i andra ringen sjunker denna siffra till 24,313, för att 
i den tredje åter stiga till i det närmaste 25,000 — en höjning, som får 
sin förklaring deraf, att inom andra ringen falla, såsom nämndt, allra 
största delen af Skeppsholmen, Centralparken, Kungsträdgården etc. Se
dan sjunker tätheten rätt hastigt, uppgår i 6:e ringen till 2,672, faller 
så med ens till 261, utgör i 9:e ringen ej mer än 82, men stiger sedan 
åter något i de tre sista ringarna. Utanför den 7:e ringen äro sålunda 
talen allt för låga, för att obetingadt kunna sägas känneteckna en stad, 
med undantag möjligen af den l l :e ringen, hvilken dock, då motsvarande 
areal blott utgör 0-7 qv.-km., ej torde få tillmätas något större värde. 
Också är medeltätheten för den del af staden, som faller utom den 7:e 
ringen, 130, utanför den 8:e t. o. m. ej mer än 111, ehuru motsvarande 
arealer uppgå till resp. 7-8 och 4-5 qv.-km. 

Hvad vidare beträffar de olika stadsdelarnas andel i nämnda vex-
lingar i tätheten, må till en början anföras, att för Staden mellan bro
arna, inberäknadt Riddar- och Helgeandsholmarna, tätheten uppgår till 
29,671; frånräknas åter nämnda holmar, stiger siffran ända till 35,981. 

Folkmängdstätheten för de olika delarna af Stockholm framgår för 
öfrigt af följande sammanställning (i hvilken under Staden mellan broarna 
inbegripas Riddar- och Helgeandsholmarna, under Södermalm Långholmen 
samt under Norrmalm hela den återstående delen af stadsområdet med 
andantag af Kungsholmen): 
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Invånare per qv.-km. land. 

Södermalm tillsammans med Långholmen eger sålunda en folkmängds
täthet af 11,870 invånare per qv.-km. För Södermalm ensamt uppgår 
siffran till 12,510. I de yttre ringarna är tätheten betydligt decimerad, 
men bibehåller ständigt sin stadskarakter (sista ringen innefattar blott 3 
hektar af Långholmen). 

Det samma gäller ock om Kungsholmen, hvilken för öfrigt synes 
vara mera jemnt, om ock glesare, bebygd än Södermalm. Tätheten för 
hela Kungsholmen uppgår blott till 7,100 och understiger sålunda medel
talet för hela staden. 

I än högre grad är detta fallet med den återstående delen af stads
området (Norrmalm, Östermalm, Djurgårdens /. d. landsdel ete.), som 
uppvisar en genomsnittstäthet af blott 6,560 invånare per qv.-km. land. 
Också påträffas här den egentliga del af staden, som mera antager lands
bygdens karakter. Från att i 6:e ringen utgöra 2,900 sjunker tätheten 
i den 7:e till cirka 100 och håller sig sedermera någorlunda konstant. 
Hela arealen land utanför den 6:e ringen uppgår till 10-3S qv.-km., och 
tätheten inom detta område är ej högre än 106. 

Kol. 3 af tabell C visar oss folkmängdstätheten på den till Stock
holm gränsande landsbygden. De tre ringarne inom gränserna 2-o—3" 5 
km. förete å densamma ovanligt höga siffror. Tillsammans innefatta de 
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en areal af närmare 6.6 qv.-km., och folkmängdstätheten inom detta om
råde uppgår ända till 597 invånare per qv.-km. I de följande ringarna 
är tätheten betydligt mindre, men håller sig dock i ett par ringar öfver 
motsvarande siffror för stadsområdet, oaktadt landsbygdens areal är mång
faldigt större än stadens; för att gälla landsbygden äro ock siffrorna fort
farande rätt höga. Först i den sista ringen, hvars täthet är 37, kan 
den rena landsbygden få anses hafva inträdt, om ock näranda siffra är 
något högre än t. ex. medeltalet för hela Stockholms län (21). 

En utpräglad höjning af landsbygdens folkmängdstäthet i granskapet 
af staden kan sålunda förmärkas. De särskilda socknarnas inflytande i 
detta hänseende framgår af följande öfversigt: 

Invånare per qv.-km. land. 

För Nacka socken håller sig tätheten sålunda öfver medeltalet för 
hela socknen i de fyra första ringarna, hvari socknen ingår, men sjunker 
derpå långt under detsamma i alla de följande med undantag för den l l :e 
ringen. 

Än starkare är höjningen för Brännkyrka socken, som i den 7:e 
ringen, hvars areal är 2.4 qv.-km., uppvisar den utomordentligt höga 
siffran 816. Också omfattar denna ring ett mycket tätt bebygdt område 
strax utom Liljeholmen, deribland St. Gröndal, Löfholmen m. fl., och 
äfven i de inre delarna af ringen uppträda flere dylika större platser. 
Att tätheten i den 6:e ringen är något mindre än i den 7:e, oaktadt 
bl. a. Liljeholmen faller inom densamma, får sin förklaring deraf, att 
denna ring äfven innesluter ett större obebygdt område söder om Arsta-
viken. Ännu i den 10:e ringen står tätheten öfver medeltalet. 

1) Frisriknu Sandbyberg» köping, blifrer folkmängdjtätheten Bi Bromma blott om
kring 50. 
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Såsom redan är nämndt, inträder fastlandet af Bromma socken först 
i den 10:e ringen. Tabellen visar ock först i denna ring en böjning öfrer 
medeltalet, som äfven bibehålles i den följande. (Talet 593 i ringen med 
gränserna 3-o—3-5 km. grundar sig på en areal af blott 1.35 hektar och 
torde derför få anses vara ntan betydelse.) 

Äfven Solna företer i granskapet af staden en stegrad täthet, som, 
vexelvis sjunkande och stigande, fortfar ännu i den 10:e ringen. 

Danderyd ingår med allt för liten areal för att någon slutsats skalle 
kanna dragas, och Lidingö tyckes ej uppvisa några större afvikelser från 
medeltalet. 

Af detta framgår således, att åtminstone i de fyra första socknarna 
befolkningen tyckes hafva benägenhet att draga sig mot hufvudstaden. 
Genom sammanslagning för hvarje socken af de ringar, inom hvilka tät
heten står öfver medeltalet för hela socknen, erhålles följande öfversigt: 

Utsträckes gränsen för Nacka till den l l:e pereferien, blifva mot
svarande siffror resp. 104, IO1121, 17 samt 62. 

I 4:e kolumnen i tab. C är hvarje rings, sålunda äfven hela det 
ifrågakommande områdets, areal betraktad såsom ett helt, utan afseende 
vid den faststälda stadsgränsen. Ännu i den 7:e ringen är stadsinfly
tandet fullt tydligt, och äfven i de följande fyra ringarna är folkmängds
tätheten rätt hög. I den sista ringen torde dock landsbygden få anses 
herskande. 

I nedanstående tablå är hela detta område, frånräknadt Staden mellan 
broarna, Riddar- och Helgeandsholmarna, hvilka i det föregående äro 
behandlade, deladt i tvenne delar, en sydligare och en nordligare, åtskilda 
af de stora segellederna å Mälaren och Saltsjön. Den förra delen inne
fattar sålunda Södermalm, Långholmen samt Nacka och Brännkyrka 
socknar, och dess areal utgör 42-9 o qv.-km., den senare med arealen 
43-44 qv.-km. består af återstående delen af området med nämnda undantag. 

1) Frånxäkn&dt Sundbyberg: 27. 



193 Om folkmängdstätheten i Stockholms stad. 

Gränsen delar sålunda hela arealen angefar midt itu. Folkmängdstätheten 
inom dessa tvenne delar utgör: 

Folkmängdstätheten inom hela den här behandlade arealen ntgör 
2,790, deraf alltså inom norra delen 3,840, men inom den södra blott 
1,730. Den nordligare halfvan är sålunda i genomsnitt mer än dubbelt 
så tätt befolkad som den södra. Blott med undantag för ett par ringar 
stå ock siffrorna för den senare delen betydligt under motsvarande för 
den norra delen. 

För jemförelses skull anföras till slut äfven de siffror rörande folk-
mångdstäiheten för Stockholm, med omnejd, såsom ett helt betraktade, 
hvilka beräknats i förhållande till ringarnes, resp. cirklarnes, totala areal, 
således äfven inbegripet vattnet: 

Stat. Tidskr. 100:e häftet. 3 
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I tabellerna D och £ äro de funna resultaten rörande Stockholms 
folkmängdstäthet sammanförda med motsvarande siffror för åtskilliga 
utländska städer. Talen för Berlin äro hemtade ur »Statistisches Jahr-
buch der Stadt Berlin» arg. 1889—1890, de för öfriga städer nr d:r 
G. von Mayrs »Allgemeines Statistisches Archiv», Band II, sid. 615 och 
ff.. der Hasse redogjort för de beräkningar, som intill maj 1892 utförts 
för andra europeiska städer. Tyvärr saknas bland dessa de mest intres
santa städerna såsom London, Paris etc. För Kristiania har centrum 
blifvit valdt nere vid hamnen, och såsom följd deraf är tätheten be
räknad blott i förhållande till halfva ringarna. Der ej annat i tabellerna 
särskildt angifves, afser tätheten eljes ringarnas hela areal. 

Utan att i öfrigt ingå på en jemförelse mellan dessa städer, vilja vi 
här blott med några siffror belysa öfvergången mellan land och stad för 
de i detta hänseende mera märkliga bland dem. 

Invånare per qv.-km. 

För Wien och Dresden kan sålunda någon egentlig skilnad mellan 
land och stad ej förmärkas. Amsterdam företer ett ytterst tätt bebodt 
stadsområde; utanför detsamma åter röjes knappast något inflytande af 
staden. I Frankfurt a. M. slutligen står redan i tredje ringen lands-

1) Motsvarande areal blott 0.0968 qv.-km. 
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bygdens siffra öfver stadens, och i de följande ringarna kan ej ens blifva 
tal om någon stadsbefolkning, då deremot landsbygden fortfarande är 
mycket tätt befolkad. Att märka är ock, att Frankfurts stadsområde 
sträcker sig ända in i den 12:e ringen samt att dess areal utanför den 8:e 
uppgår till 10-58 qv.-km. och utanför den 4:e cirkelpereferien ända till 
36-64 qv.-km. (folkmängdstätheten inom detta sistnämnda område utgör 
blott 6 invånare per qv.-km.). 

Till slut må anföras några tal, deri de förhållanden, som Hasse ge
nom sin uppdelning af arealen särskildt velat belysa, tydligt träda i dagen. 
Frankfurt a. M. erbjuder i detta hänseende följande siffror: 

I stället för de 25-23 qv.-km. af stadens område, som falla utom 
den 5:e cirkelpereferien, äro af angränsande landsbygd inom samma pe-
referi upptagna 29-2 6 qv.-km., och detta oaktadt är folkmängdstätheten 
inom denna cirkel 16 % högre än för hela stadsområdet. 

Hugo Burström. 
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Tab. A. Stockholms stads och angränsande landsbygds 
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areal, fördelad efter koncentriska cirkelringar, qv.-km. 
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Tab. B. Stockholms stads och angränsande landsbygds folkmängd 
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ien 31 dec. 1890, fördelad efter koncentriska cirkelringar. 
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Tab. C. Folkmängdstätheten för Stockholms stad med omnejd den 31 dec. 1890. 
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Tab. D. Folkmängdstätheten för några större städer omkring år 1890, inom koncentriska cirkelringar. 

Invånare per qv.-km. 

1) Siffrorna för Berlin och Kristiania afse blott stadsomr&det; de för Kristiania tillika endast den nordligare delen af detsamma. 
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Tab. E. Folkmängdstätheten för några större stader omkring år 1890, inom koncentriska cirkelytor. 
Invånare per qv.-km. 

1) Siffrorna för Kristiania af»e blott den nordligare delen af atadiomradet. 



Rikets folkmängd år 1891, 
fördelad åldersvis efter civilstånd. 

Om det är en sanning, att statistiken, och i sin mån då äfven be
folkningsstatistiken, knnna sägas vara en sainhällslifvets meteorologi, så 
gäller om befolkningsstatistiken ej mindre än om meteorologien, att dess 
rön och iakttagelser blifva af större praktisk betydelse i samma mån 
som de sätta oss i stånd att snabbt och säkert öfverskåda samhälls-
lifvets företeelser och i så god tid som möjligt göra oss underkunniga om 
den riktning, i hvilken de olika samhällsvindarna blåsa. Tydligt är att 
en kunskap, som vinnes något så när samtida med företeelserna sjelfva, 
är af större praktiskt värde än den som inhemtas efteråt, då kanske 
strömmarna redan begynt att röra sig åt helt andra håll. 

Bland alla folk gäller dock ännu, att en mera exakt föreställning 
om befolkningsrörelsens gång ej kan vinnas förr än med stöd af de blott 
med långa mellantider återkommande folkräkningarna, hvilka ensamma 
gifva oss folkmängden med den kombinerade fördelning efter ålder, civil
stånd, yrke m. m., som är en nödvändig förutsättning för ett rätt bedö
mande äfven af »befolkningens årliga förändringar». Men följden häraf 
blir ock, att när den mera fullständiga öfversigten öfver befolkningens 
förändringar till sist framlägges, skiljer den sig med en hel följd af år 
från den tidrymd, som den afser, och dermed har den också förlorat en 
god del af sitt aktuela intresse för samtiden. 

Ett af befolkningsstatistikens önskemål är derför att kunna för hvarje 
år åstadkomma den nämnda, mera specifika uppdelningen af folkmängden 
och dymedels också år för år med största möjliga noggrannhet kunna 
följa förändringarna med afseende å freqvensen af vigslar, födelser och 
dödsfall m. m. För ett rätt bedömande af denna freqvens kräfves först 
att befolkningen är uppdelad efter kön och åldrar; men af knappast 
mindre vigt är, åtminstone i vissa fall, att känna fördelningen inom hvarje 
åldersår jemväl efter familjeställning eller civilstånd (ogifte, gifte, enk-
lingar, enkor och frånskilde). 



204 Rikets folkmängd år 1891 efter ålder och civilstånd. 

I fråga om kännedomen angående befolkningens åldertfördelning 
hafva vi tvifvelsutan i Sverige kommit längre än i hvarje annat land. 
Ända sedan mer än trettio år tillbaka kanna vi hos oss med fullt till
räcklig noggrannhet precisera folkmängdens fördelning efter kön och åldrar 
vid slutet af hvarje kalenderår, och meddelandena härom offentliggöras 
hvarje år i Statistiska Centralbyråns Befolkningsstatistik, hvilken i regeln 
förelägges allmänheten inom halftannat år eller ännu mindre efter den 
tidpunkt beräkningarna afse. 

Genom den utvidgning, som den årliga befolkningsstatistiken vunnit 
från och med år 1891, äro vi emellertid nu i stånd att taga ytterligare 
ett steg framåt i samma riktning. Hädanefter skola vi kunna åtminstone 
approximativt beräkna jemväl civilståndsfördelningen hvarje år, såväl 
inom befolkningen i dess helhet som inom hvarje särskildt åldersår. På 
hvad sätt dessa beräkningar nu för första gången, för år 1891, verkstälts, 
skall blifva föremålet för den följande framställningen, på samma gång 
som resultatet af desamma meddelas, alltså befolkningens kombinerade 
fördelning efter kön, ålder och civilstånd den 31 december sagda år. I 
en andra afdelning hafva vi derjemte BÖkt använda de nya befolknings
siffrorna för en något närmare undersökning af 1891 års befolkningsför
hållanden i allmänhet. 

A) Beräkning af folkmängdens fördelning år 1891, 
efter civilstånd åldersvis. 

Beräkningen afser först att fixera hela antalet personer inom de olika 
civilståndskategorierna (ogifte, gifte, enklingar eller enkor; bland hvilka 
senare här alltid ingå frånskilde eller frånskilda) samt derefter att för
dela summorna på hvart och ett af de särskilda åldersåren. 

I) Beräkning af hela folkmängdens fördelning efter civilstånd. 
För att pröfva med huru pass noggrannhet folkmängden från år till 
annat låter sig beräkna förmedelst uppgifterna om befolkningens för
ändringar, hafva vi först verkstält dylika beräkningar för de båda när
mast förflutna årtiondena. Resultatet häraf, om till en början afses 
folkmängden i dess helhet, framgår af följande tablå: 1) 

1) Af talen i denna och sannast följande tabell äro endast approximativt beräknade.-
a) immigranternas hela antal åren 1871—74, som antagits pr år hafva varit detsamma som 
åren 1875—80; b) antalet enklingar och enkor bland emigranter och immigranter, hvilka för 
såväl åren 1871—80 som 1881—90 beräknats efter samma proportion till antalet gifte emi
granter eller immigranter som nnder år 1891 — det enda för hvilket fullständiga uppgifter 
om in- och utvandrarn» civilstånd föreligga. 
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a) Åren 1871—1880. 

6) Åren 1881—1890. 

För det sista årtiondet slår alltså beräkningen för mankönets vid
kommande fel å 17,530 personer, men för qvinkönet endast å 955, eller 
mindre än ett hundratal om året. För qvinkönet synas alltså folkmäng
dens årliga förändringar numera vara fullt tillfredsställande registrerade, 
men bland männen förekommer tydligen en utvandring, som undandrager 
sig anteckning. Denna okända utvandring torde dock under åren 1885 
—90 hafva varit betydligt ringare än förr — jfr Befolkningsstatistiken 
för 1890, Första afd., Bihanget, sid. XXXVII. 

Öfvergå vi så till de särskilda dvilståndsgrupperna, blir resultatet 
följande: 
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Ett noggrannare studium af förestående tabell gifver vid handen: 
att folkmängden af gifta män samt af gifta qvinnor och af enkor kan 

— med en folkräkning såsom utgångspunkt — tillräckligt noggrannt beräknas 
blott man känner de sedvanliga talen för befolkningens årliga förändringar. 

Folkmängden af ogifta män och enklingar blifver deremot vid dylika be
räkningar tydligen något för högt upptagen. För de ogiftes del beror detta 
naturligtvis å de mindre fallständiga uppgifterna om emigrationen. Beträf
fande åter de betydande differenserna för enklingarna äro dessa mera svårför
klarliga. För utrymmets skull kunna vi i detta ämne endast hänvisa till den 
under utgifning varande Tredje afdelningen af 1890 års Befolkningsstatistik. 

Då de anmärkta differenserna i fråga om enklingarna äro nästan ens 
för begge årtiondena (resp. 4,803 och 4,266), om än med tendens till 
minskning, synes man jemväl för det nu ingångna 1890-talet kunna förut
sätta en dylik brist vid årtiondets slut af vid pass 4,000 personer, hvil-
ken brist, vid afsaknad af alla stödjepunkter för en annan fördelning, 
torde kunna utskiftas med 400 personer å hvarje kalenderår. 

I enlighet med nu förebragta undersökningar antaga vi alltså för 
folkmängdsberäkningarna under 1890-talet: 

att folkmängden af gifta personer samt af enkor kan accepteras omedel
bart sådan den framgår af talen för befolkningens förändringar; men 

att det på samma väg funna antalet enklingar deremot bör för hvarje 
år minskas med 400 personer. 

Folkmängden af ogifte kan sedan bestämmas såsom återstoden af folk
mängden, efter det antalet gifte och enklingar eller enkor fråndragits. 

På detta sätt kommer hela den för året uppståndna differensen i af-
seende å qvinkönets folkmängd att läggas å de ogifta, medan differensen 
på mankönet fördelas så, att enklingarnas antal minskas med 400 och 
korrektionen i öfrigt drabbar de ogifte. 

För år 1891 komma nu dessa beräkningar att ställa sig på föl
jande sätt: 

a) Hela folkmängden. 
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b) Civilståndsgrupperna hvar för sig. 

Korrektionerna i tabellen här närmast ofvan äro utförda i enlighet 
med de här fornt lämpliga befunna grunder. 

Vi öfvergå härnäst till en framställning af det sätt hvarpå för år 
1891 beräkningen skett af civilståndsfördelningen inom hvarje åldersår. 
Som en härvid erforderlig faktor är okänd — nämligen åldersfördelningen 
bland de personer, som under året blifvit enklingar eller enkor — har 
det varit nödvändigt att till en början utföra en provisorisk beräkning, 
hvilken vi sedan på grund af nya approximationer sökt justera. 

II) Provisorisk beräkning af eivilståndsfördelningeii aldersvis. 
Vid framställningen af beräkningens metod skola vi för korthetens skuld 
inskränka oss till den manliga befolkningen. Beräkningarna för qvin-
könet utföras på enahanda sätt, der ej annorlunda angifves. 

1) Ogifte män. Antalet ogifte män inom hvarje ålders-(födelse-)år 
den 31 december 1891 har beräknats provisoriskt på sätt som antydes af 
följande tabellformulär: 
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Kol. 2 är gifven vid 1890 års folkräkning. Kol. 3 och 9 hafva kunnat 
ifyllas omedelbart efter 1891 års Befolkningsstatistik. Talen för de vigde 
samt för de döde (kol. 5—8) kunna deremot ej direkt hemtas från den 
officiela befolkningsstatistiken, emedan denna upptager de vigde och de 
döde efter åldersår och ej efter födelseår. Fördelningen på födelseår har 
då för de dödes vidkommande utförts genom att föra halfva antalet inom 
hvarje åldersår upptagne till hvardera af de båda födelseår, som i hvarje 
fall kunna komma i fråga. Af de vigde åter bör otvifvelaktigt en större 
del föras på det yngre födelseåret. På grund dels af en teoretisk beräk
ning, med stöd af procenttalen för giftermålens fördelning öfver årets olika 
tider, dels af en för några län verkstäld särskild undersökning, har be
funnits, att i genomsnitt 60 '/. torde tillhöra det yngre födelseåret och 
40 •/. det äldre; denna proportion har här iakttagits. — Det ringa antalet 
döde samt emigranter och immigranter i okänd ålder har utproportionerats. 

När, såsom om några år troligen blir händelsen, de till Statistiska 
Centralbyrån ingående primäruppgifterna komma att tillåta en fördelning 
af de döde både efter födelse- och åldersår (något som redan nu kunde 
ske i fråga om de vigde), behöfva ofvannämnda approximativa fördel
ningar ej vidare göras. Hela den förevarande beräkningen torde då 
komma att vinna ej obetydligt i värde. 

Koll. 5 och 6 i tabellformuläret här ofvan innehålla naturligtvis endast 
personer som inträdt i sitt första gifte. 

2) Enklingar. Såsom redan är nämndt, saknas all kännedom om ålders
fördelningen för dem, som under året blifvit enklingar. Till följd häraf har 
antalet enklingar vid 1891 års slut till en början kunnat beräknas endast 
på det sätt, att proportionen till folkmängden i dess helhet inom hvarje 
åldersår förutsatts hafva varit densamma som vid 1890 års folkräkning. 

Stat. Tidskr. 100:de häftet. 4 
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Det vunna resultatet bar 
dock proportionelt korrig-
rats (kol. 15) till överens
stämmelse med den i tab. 
å sid. 208 fnnna slutsum
man 91,221. Beräkningens 
utförande åskådliggöres af 
vidstående tabellformulär. 

Kol. 12 innehåller folk
mängden af mankön sådan 
den af Statistiska Central
byrån beräknats, men utan 
utproportionering af den 

slutliga differensen, 764 personer (jfr tabellen sid. 208). Slutsumman 
i kol. 14 blef 91,309 och afvek 
alltså från summan i kol. lfr 
med allenast 88 personer. — Ta
len i kol. 13 äro uträknade med 
en decimal. 

3) Gifte män. Efter det folk
mängden såväl af ogifte som af 
enklingar blifvit provisoriskt be
räknad, erhålles antalet gifte genom 
en enkel subtraktion från hela folk
mängden af mankön. Tabellformu
läret blir alltså det vidstående. 

Härmed är den provisoriska beräkningen af civilståndsfördelningen 
inom hvarje årskull af 1891 års folkmängd förd till slut. Kalkylen lider 
tydligen af den bristen, att någon egentlig beräkning icke verkstälts rö
rande enklingarnas antal, utan har man i fråga om deBsa nöjt sig med 
att förutsätta samma proportion till totalfolkmängden som vid 1890 års 
folkräkning. Resultatet skulle icke desto mindre möjligen kunna be
traktas såsom användbart (efter justering af de ogiftes numerär för vin
nande af överensstämmelse med hela den definitiva folkmängden inom 
hvarje åldersår), om afsigten vore - endast att åstadkomma en för jem-
förelse med befolkningens förändringar duglig medelfolkmängd, i femårs-
grapper. Vill man åter använda dessa beräkningar äfven för bestäm
mandet af den medelfolkmängd, som skall begagnas för årtiondets all
männa »dödlighets- och lifslängdsberäkningar», kräfves otvifvelaktigt en 
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något större noggrannhet. För detta ändamål hafva vi sökt justera det 
hittills vunna resultatet genom ytterligare approximationer, för hvilka 
härnäst skall redogöras. 

III) Definitiv beräkning af civilståndsfördelningen åldersvis. 
Uppgiften blir här att söka utfylla den flere gånger påpekade luckan, att 
vi ej ega kännedom om den ålder, i hvilken befinna sig de under året 
nytillkomna enklingarna. För detta ändamål hafva vi måst gå den om
vägen att först företaga en 

4) Provisorisk beräkning af folkmängden af gifte män + under året 
blifna enklingar. Denna beräkning har verkstälts enligt följande skema: 

Kol. 29 innehåller tydligen det sökta svaret, eller antalet gifte män 
vid årets slut + under året blifne enklingar (inräknadt äfven dem bland 
dessa senare, hvilka redan hunnit före årets slut aflida). Nästa uppgift 
har således varit att frånskilja den senare termen, alltså en 

5) Beräkning af åldersfördelningen bland dem, som blifvit enklingar 
under år 1891. Antalet sådana inom hvarje åldersår vinnes åter, pro
visoriskt, helt enkelt genom att kol. 19 (antalet gifte) subtraheras från 
kol. 29 (antalet gifte + nyblifne enklingar). 

Denna sista operation kan förefalla konstlad, i betraktande af det 
sätt, hvarpå hvardera kolumnen tillkommit. Undersöker man saken när
mare, skall sammanställningen dock befinnas vara fullt naturlig. Förut
satt att de vigdes och de dödes fördelning på födelseåren är riktig, äro 
såväl kol. 19 som kol. 29 uträknade på grund af blott ett enda an
tagande, nämligen att proportionen af enklingar inom hvarje åldersår varit 
(i det närmaste) densamma år 1891 som 1890. Alltså måste också skil-
naden mellan dessa kolumner gifva antalet nyblifne enklingar under samma 
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antagande — hvilket antagande för öfrigt ju icke i och för sig innebar 
någon orimlighet. Hela svårigheten är då blott den, att under nämnda 
förutsättning — och när härtill komina jemväl de oundvikliga felen vid 
de vigdes och de dödes fördelning — antalet nyblifna enklingar inom de 
olika åldersåren lätt kan komma att få ett något besynnerligt utseende. 
Det kan under sådana förhållanden vara af intresse att skärskåda detta 
resultat något närmare. Detsamma är i detalj återgifvet i följande tabell, 
som upptager antalet nyblifne såväl enklingar som enkor — beräknadt 
på det sätt som nu blifvit angifvet. 

Slutsummorna äro, för mankönet 10,201, för qvinkönet 13,079. 
Resultatet, om än behäftadt med tydliga brister — hvarom mera 

genast — torde dock omöjligen kunna anses så orimligt, att det ej skulle 
duga ens till att korrigeras. De fel, som träda i dagen, äro uppenbar
ligen till allra största delen en förskjutning mellan närliggande åldersår, 
och vid närmare reflexion å felkällorna framgår också, att sådana för
skjutningar just var hvad man hade anledning att befara. 

För afhjelpande af dylika olägenheter åter ligger nära till hands att 
tänka på någon s. k. matematisk utjemning, — ett sätt, hvarpå man ju 
söker aflägsna ojemnheter af sådant ursprung inom ett statistiskt material. 

Vid beräkningarna för år 1891 hafva derför talen i ofvanstående 
tabell blifvit utjemnade — på enklaste möjliga sätt, eller genom beräk
nande af aritmetiska media af tre och tre termer i ordning, för bestäm
mande af den mellersta. Genom användning af finare metoder vore sanno
likt intet väsentligt att vinna. Den nämnda operationen upprepades för 
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qvinkönet tvenne gånger och för mankönet tre gånger. Från utjemningen 
undantogos de allra yngsta åren, hvilkas små tal annars lätt skulle kunnat 
väsentligen förvridas. 

Egentligen torde tillvägagångssättet dock hafva bort vara i någon 
mån annorlunda. I stället för att direkt utjemna talen här ofvan, borde 
man hafva utjemnat deras promilleförhållande till motsvarande medelfolk
mängd af gifte. Hela beräkningen skulle då fått följande utseende: 

Utjemningarna skulle naturligtvis ej verkstälts flere gånger än tills 
ett användbart resultat vunnits. (Korrektionen i kol. 37 är behöflig, eme
dan slutsumman i någon mån förändras genom utjemningen. Såsom summa 
i kol. 38 insattes talet 10,201, eller samma som i kol. 30.) 

I kol. 38 skulle vi alltså hafva funnit en fördelning af de nyblifne 
enklingarne, hvilken komme sanningen närmare än talen i kol. 30. 
I skilnaden mellan dessa båda kolumner ligger i sjelfva verket hela skil-
naden mellan de »provisoriska» beräkningarna i det föregående och de 
»definitiva», till hvilka vi nu hafva att öfvergå. De provisoriska talen 
förutsätta en sådan fördelning af de nyblifua enklingarua, som kol. 30 
utvisar; för de definitiva åter skola talen i kol. 38 läggas till grund. 

Häraf följer åter, att de provisoriska beräkningarnas resultat justeras 
till att blifva definitivt endast förmedelst vederbörligt iakttagande af skil-
naderna mellan kol. 30 och kol. 38 (eller det mot kol. 38 svarande, på 
mindre noggrant sätt erhållna resultat, hvilket omnämnts i det föregående). 
Genom tilläggande eller fråndragande af dessa skilnader justeras folkmäng
den såväl af gifte män som af enklingar. En liten korrektion återstår 
dock ytterligare, nemligen att proportionelt minska de giftes antal med 
400 — med hvilket tal de nyblifne enklingarnas antal ansetts böra min
skas i och för beräkningen af folkmängden af enklingar. För de gifte, 
hvilkas slutsumma behållits oförändrad sådan den framgått ur uppgifterna 
om befolkningens förändringar, bör det sålunda åstadkomna öfverskottet 
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(öfverskott eftersom de nyblifne enklingarna antagits vara färre än som 
uppgifvits) proportionelt åter tilläggas. För qvinkönet behöfs naturligtvis 
ingen dylik korrektion, eftersom såväl enkornas som de gifta qvinnornas 
ursprungligen beräknade slutsumma ansetts kunna accepteras. 

6) De definitiva beräkningarna för mankönet skulle alltså få föl
jande utseende: 

Då i kol. 45 intages Statistiska Centralbyråns definitiva folkmängds
siffror, kommer differensen 364 personer (jfr sidan 208) tydligen här, så
som afsedt var, att fördelas endast öfver folkmängden af ogifte. 

Förestående kalkyler angående folkmängdens kombinerade fördelning 
efter ålder och civilstånd år 1891 äro, såsom af det föregående tillräckligt 
torde framgått, temligen mödosamma. Efter det beräkningen för ett år 
väl är utförd, torde den emellertid för följande år kunna ej obetydligt 
förenklas. Förmedelst det nu vunna resultatet för år 1891, i förening 
med kännedomen om dödsrisken inom hvarje åldersår för gifta män och 
gifta qvinnor under åren 1881—90, är man nemligen i stånd att direkt 
beräkna de nyblifna enklingarnas och enkornas antal, med en sannolikhet, 
som kan anses tillräcklig. En framställning häraf är afsedd att lemnas 
i följande årgång af denna tidskrift. 

Dessa beräkningar torde nemligen komina att utföras äfven för föl
jande år, tills med 1900 års folkräkning ett afgörande kriterium vinnes 
angående den här begagnade metodens lämplighet. 

IV) Resultatet af beräkningarna för år 1891 meddelas i tabellen å 
sid. 215—217. Såsom medelfolkmängd för året hafva såsom vanligt be
traktats de aritmetiska media i hvarje fall mellan folkmängden vid årets 
början (den 31 dec. 1890) och vid årets slut. 
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Folkmängden den 31 december 1891 samt medelfolkmängden 1891, 
fördelade efter kön, ålder och civilstånd. 
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B) Några drag ur 1891 års befolkningsförhållanden. 

Förmedels den sålunda vunna fördelningen af folkmängden efter civil
stånd är man i tillfälle att skärskåda befolkningens förändringar under 
året med åtskilligt större noggrannhet än förr. Vi skola här i största 
korthet söka framlägga några af hufvuddragen. 

1) Folkmängdens samfälda åldersfördelning vid 1891 års slut, med
delas, livad angår de absoluta talen, uti den officiela befolkningsstatisti
ken (A. XXXIII , sid. 20). I följande tabell äro uträknade äfven de 
relativa talen för denna åldersfördelning, under jemförelse också med 
motsvarande tal såväl för år 1890 som för hela den långa tidrymden 
1751—1890. Samma tabell inrymmer ock talen för proportionen mellan 
könen. 

Samtliga åldrar mellan 15 och 55 år voro således fåtaligare repre
senterade än vanligt, och likaså åldern 0—5 år, hvaremot åldrarna 5—15 
och 55—w voro öfvertaliga. Skolbarn och orkeslösa funnos flere än van
ligt, men arbetsfört folk till alldeles ovanligt ringa antal. I åldern 20— 
25 år nådde undertaligheten till nära 15 procent. 

1) Åfvikningstalcn, %o = 1890, resp. 1891 In tal om motirannde för åren 1751— 
1890 »Ettas = 1,000. 
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Huru åldersfördelningen tog sig ut, jemfördt med om samma folk
mängd varit fördelad enligt medelförhållandet under tidrymden 1751—1890, 
synes af efterföljande tabell: 

Bristen i åldern 15—55 är utgjorde alltså år 1890 ej mindre än 
161,520 personer och växte under 1891 ytterligare till 168,013. Deremot 
funnos sistnämnda år 114,941 flere åldringar (öfver sextiofem år), än som 
vid normal åldersfördelning skulle varit händelsen. Ensamt detta sista 
faktum låter ana, att fattigvårdstungan för närvarande måste trycka våra 
kommuner mycket hårdt. 

Proportionen mellan könen har under år 1891, enligt hvad af första 
tabellen här ofvan framgår, trots emigrationen något förbättrats i de vig
tiga åldrarna 20—30 år. 

Följande särskilda grupper af folkmängden äro af specielt intresse 
vid studiet af befolkningens förändringar genom vigslar och födelser. Jem
fördt med åren 1870, 1880 och 1890, funnos inom nedanstående befolk
ningsgrupper antal invånare: 

1) Bland enklingar och enkor ingi här äfven frånskilde 
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På 1 million af hela folkmängden hvarje år utgjorde samma grupper: 

Nästan samtliga dessa grupper befinna sig alltså i aftagande. I fråga 
om gruppen Gifta qvinnor i åldern 15—45 år må anmärkas, att den
samma åren 1821—30 uppgick till 108,000 pr million af hela folkmängden. 

2) Giftermälsfreqvensen. De nyingångna äktenskapens antal kan 
lämpligen jemföras, antalet i första giftet inträdde män med folkmängden 
af ogifte män i åldern 20—50 år, och antalet qvinnor med ogifta qvinnor 
i åldern 20—45 år, samt antalet i omgifte inträdde med enklingar i 
åldern 15—65 och enkor i åldern 15—55 år respektive. Pr 1,000 inv. 
inom hvar och en af dessa fyra grupper af folkmängden utgjorde mot
svarande hela antal vigde (af alla åldrar): 

De ingångna äktenskapens antal var alltså under år 1891 mycket lågt. 
Inom olika åldrar stälde sig förhållandena på följande sätt, i hvarje 

fall pr 1,000 inv. af motsvarande folkmängd (för första giftet alltså 
pr tusen ogifte eller ogifta, och för omgiftena pr tusen enklingar eller 
enkor): 

a) I första giftet inträdde Män, °/oo: 

1) D. ä. 1891 år» tal om motsvarande för åren 1881—90 sättas = 1,000. 
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b) I första giftet inträdda Qvinnor, % o : 

e) I omgifte inträdde Män, °/w: 

d) I omgifte inträdda Qvinnor, %<>: 

Man finner genomgående att giftermålens relativa antal någorlunda 
bibehåller sig inom de yngre åldrarna (delvis till följd af den ogifta be
folkningens emigration), hvaremot i de högre åldrarna ett starkt fallande 
gör sig märkbart nästan öfverallt. Inom de klasser af befolkningen, som 
tidigt träda i gifte, är alltså den relativa äktenskapsfreqvensen icke mindre 
än förr — väl till märkandes, såsom redan antydt, sedan en stor del af 
dem emigrerat, för hvilka utsigten varit minst. Af personer åter, hvilka 
inträda i äktenskap, sedan de genom längre tids ansträngningar tillkämpat 
sig ekonomiskt oberoende, minskas antalet nästan för hvarje år. — Erinras 
bör att talen för de yngre åldrarna för åren 1861—80 äro något för låga, 
men deremot för de äldre åldrarna något för höga — jfr Befolkningsstati
stiken för 1890, Första afd., Bih. sid. VIII. 

1) D. ä. 1891 års tal om motsvarande för åren 1881—90 sättaa = 1,000. 
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3) Födelserna. Mot 1,000 gifta qvinnor i åldern 15—45 år utgjorde 
årliga antalet med äkta barn nedkomna barnaföderskor — samt mot 
1,000 ogifta qvinnor och enkor i åldern 20—45 år antalet med oäkta 
barn nedkomna: 

Den ringa äktenskapliga fruktsamheten år 1891 torde förklaras af 
det ringa antalet nyingångna äktenskap. Freqvensen af oäkta födelser är 
jemnbög med den som egde rum redan under åren 1861—70. 

Mot 1,000 gifta qvinnor inom hvar och en af nedanstående åldrar 
utgjorde årliga antalet barnaföderskor med äkta barn: 

(Föderskor i okänd ålder äro här, liksom här närmast nedan, u t -
proportionerade.) 

Afvikningstalen 1891 gå i ungefär samma riktning som förut på
pekats med afseende å antalet nygifte. De låga talen inom de mera 
framskridna åldrarna torde alltså åtminstone delvis kunna förklaras af 
det ringa antalet inom samma åldrar ingångna nya äktenskap. 

Mot hvarje 1,000-tal ogifta qvinnor och enkor i hvarje ålder utgjorde 
årliga antalet föderskor med oäkta barn: 

Förändringen går hela tiden i samma riktning, eller stegring i de 
yngsta åldrarna, men deremot en betydande sänkning inom de äldre. 
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4) Dödligheten. Till jemförelse må först anföras dödstalen för år
tiondet 1881—90. Ärliga antalet döde utgjorde under sagda tidrymd, 
pr tusen inv. af medelfolkmängden inom hvarje grupp ' ) : 

Motsvarande tal ensamt för året 1891 utgjorde nu: 

1) Att dessa tal i obetydlig mån afvita från de motsvarande i 1890 års Befolknings-
statistik beror på att i tabellen här ofvan det lilla antalet döde i okänd ålder ntproportionerats. 
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Sättas då i hvarje fall dödstalen för 1881—90 = 1,000 och beräknas 
talen för 1891 i proportion, blifva >Afvikningstalera, °/m: 

Hela dödligheten under 1891 var alltså 0-8 procent lägre än under 
föregående årtionde, hvars dödstal i sin ordning, såsom bekant, var det 
lägsta som någonsin för en så lång tidrymd iakttagits i Sverige (och i 
något annat europeiskt land äfven). Inom vissa grupper stego dock 1891 
års siffror något öfver årtiondets. Anmärkningsvärdast är detta förhål
lande i fråga om åldrarna 15—35 af ogifta qvinnor, hvilkas dödstal å 
landsbygden också under 1880-talet företedde en stegring, åtminstone för 
åldrarna 15—30 år. Denna stegring har alltså under år 1891 ytterligare 
fortsatts. 

Inom barnaåldrarna voro dödlighetsförhållandena under 1891 mycket 
gynnsamma. Något mera specificerade voro döds- och afvikningstalen: 

För gossar i åldern 5—10 år var alltså dödssiffran ej mindre än 
18'7 % under ('.en vanliga. — Äfven dödsfallen bland åldringarna voro i 
det hela fåtaligare än vanligt. 

1) De dödes antal inom första lefnads&ret är beräknadt i °/oo af antalet lefvande födde 
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5) Utvandringen. För första gången inom vår befolkningsstatistik 
hafva under år 1891 uppgifter vunnits med afseende å in- och utvandrar-
nes kombinerade fördelning efter ålder och civilstånd. Pr 1,000 inv. inom 
hvarje grupp utgjorde sagda år emigranternas antal: 

Jemförelsen med 1881—90 måste inskränkas till de fyra första kolum
nerna. 1) Afvikningstalen för år 1891 utgjorde för dessa, °/0o (se tab.): 

Emigrationen under 1891 
var alltså nära 11 % högre än 
den redan så väldiga utvan
dringen under 1880-talet. Qvin-
nornas antal har stigit ännu 
något mera eller med nära 12 %. 

Den största stigningen åter
finnes inom åldrarna 15—20 
och 20—25 år, eller ej mindre 
än resp. 30 och 22 %. Man 
finner tydligt hurusom utvan
dringen alltmera framflyttas till 
de tidigaste ungdomsåren. 

I beväringsåret 20—21 år 
utvandrade under redogörelse-

1) Talen för åren 1881—90 återfinnas i 1890 års Befolkningsstatistik, Första afd., Bih. 
rid. XXXVII, Tab. G, ntom talen för åldrarna 45—55, 55—65 och 65—w, hvilka voro resp.: 
för båda könen 2'90, lse och 069 , för mankönet 3 3 1 , 1 77 och 0'9i samt för qrinkönet 
2-55, 1-94 och 0-87. 

Stat. Tidskr. 100:e häftet. 5 
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året 2,514 män, således 67-4 % 0 af medelfolkmängden, eller fullt hvar 
sextonde man. Motsvarande tal för åren 1881—90 var 46-9 %o> således 
betydligt lägre. Dock bör härvid ihågkommas att uppgifterna för åren 1881 
—84 äro betydligt ofullständigare än de seuare årens och således äfven 
dem för år 1891. — Under 1887, det första året för tillämpningen af 1885 
års värnepligtslag, steg utvandringen i detta åldersår till nära 100 %o> 
eller nästan hvar tionde man; af 39,960 personers medelfolkmängd af 
män i detta åldersår utvandrade då ej mindre än 3,978. Någon dylik 
verkan synes deremot icke hafva försports af 1892 års väsentliga för
ändringar i värnepligtslagen. 

Gustav Sundbärg. 
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