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KONUNGEN.

I djupaste underdånighet öfverlemnar Statistiska Centralbyrån
härmed sin berättelse för år 1894.
I likhet med föregående berättelser i detta ämne grundar
sig denna redogörelse nästan uteslutande på presterskapets uppgifter och är till sin uppställning lika med det näst föregående
årets.
Statistiska Centralbyrån utbeder sig att i öfverensstämmelse med hittills följd plan få tillägga följande upplysningar
och jemförelser i afseende å innehållet af de till denna berättelse hörande 27 tabeller.

A) Folkmängd.
[Tab. 1—3.]

a) Folkmängden länsvis (Tab. 1).
Enligt Statistiska Centralbyråns underdåniga skrifvelse den
18 juli 1895 utgjorde den ur presterskapets uppgifter sammanräknade folkmängden i riket vid 1894 års slut 4,873,183 personer, hvilket vid jemförelse med näst föregående år visar, att
folktalet under år 1894 ökats med 49,033 personer eller 1•02 %.
Befolkningsstatistik

för år 1894.

Den folkmängdstillväxt,
som under såväl det ifrågavarande
som de fem näst föregående åren egt rum, angifves af följande
tal för hela riket, landsbygd och städer, nemligen:

Denna tillväxt i rikets folkmängd under år 1894 är den
största, som förekommit sedan år 1877, när hänsyn tages till
det absoluta talet, och sedan år 1879 i afseende på den relativa tillväxten. Detta för år 1894 gynsamma förhållande orsakas af det så ringa talet för emigrationen, att, såsom längre
fram skall visas, det nästan fylles af talet för immigrationen,
hvadan afgången i nativitetsöfverskottet ej är synnerligen märkbar.
Näranda öfverskott af de under året lefvande födde öfver de
under året döde är 5l,965, och är sålunda den naturliga folk-

II

Tab. 1. Folkmängd länsvis.

ökningen att angifvas med procenttalet 1•08 Då nu den verkliga folkökningen år 1894 är, såsom ofvan nämndes, 49,033,
uppstår en brist af 2,932 personer, som med blott en enhet
skiljer sig från talet 2,933, hvilket angifver öfverskottet af emigranter öfver immigranter. Huru dessa förhållanden ställa sig
ej blott för hela riket utan äfven för landsbygden och städerna,
framgår af följande öfversigt:

I afseende på promille-talen i kol. 5 och kol. 6 är att erinra, att de hänföra sig till medelfolkmängden, hvilket förklarar den skiljaktighet, som förefinnes mellan dessa tal i
tab. A för hela riket, 10•72 ‰ samt 10•11 ‰, och de motsvarande procenttal, som här ofvan anförts eller 1•08 % för
nativitetsöfverskottet och 1•02 % för folkmängdstillväxten, hvilka
hänföra sig till folkmängden vid föregående års slut.
Proportionen mellan könen framgår af följande tal:

Tab. A.

Folkmängdens tillväxt och relativa storlek inom länen
år 1894.

Af dessa tal framgår bland annat, att af landsbygdens
öfverskott en del kommit städerna till godo, hvilka dessutom
tillväxt genom sitt eget öfverskott.
Proportionen mellan lands- och stadsbefolkningen har fortgått i samma rigtning, som under en följd af år nu varit gällande, och utgjorde:

De särskilda länens folkmängdstillväxt under år 1894 och
deras andel af rikets folkmängd framgår af motstående tab. A.
Af denna tabell framgår, att såväl nativitetsöfverskott som
ock folkmängdstillväxt egt rum i alla län utan undantag. Att
samtliga län uppvisat folkmängdstillväxt har förut allt sedan
år 1879 ej förekommit. I tabellens kol. 4 angifves skilnaden
mellan nativitetsöfverskottet och folkmängdstillväxten, hvaraf
framgår, att endast 9 län ökat sitt folktal med både nativitetsöfverskott och inflyttningsöfverskott, medan de öfriga 16 länen
haft flere utflyttade än inflyttade. I dessa 9 län voro de inflyttade 8,488 flere än de utflyttade, hvaremot i de öfriga länen
de utflyttade voro 11,420 flere än de inflyttade. Af de nio
länen med inflyttningsöfverskott intager Stockholms stad den
främsta platsen för sin folkökning, vunnen dels genom ett inflyttningsöfverskott af 21•46 ‰ af medelfolkmängden (kol. 7)
och dels genom ett nativitetsöfverskott af 7•48 ‰ (kol. 5)
eller tillsammans 28•94 ‰ (kol. 6), och dernäst kommer Norrbottens län med en folkmängdstillväxt af 24•14 ‰. Af de
sexton länen med utflyttningsöfverskott intager Kronobergs län
det sämsta rummet, i det att länet, som dock haft ett nativitetsöfverskott af 9•09 ‰ (kol. 5), genom öfverskottet af utflyttningar öfver inflyttningar, uppgående till 7•72 ‰ (kol. 7), uppnått en folkmängdstillväxt af endast 1•37 ‰ (kol. 6). Närmast
till detta län komma Kalmar och Skaraborgs län, det förra med
en folkmängdstillväxt af 2•00 ‰ och det senare med 3•33 ‰.

') Skilnaden antyder
— öfverskott af utflyttning,
från och till utlandet. —
ningen göres direkt nr kol.

genom ett + öfverskott af inflyttning och genom ett
vare sig att dessa flyttningar skett mellan länen eller
Talet for hela riket i kol. 7 blir —• 0'fiO, om beräk4.

Tab. 1 o. 2. Folkmängd länsvis. — Tab. 3. Folkm. efter ålder. — Tab. 4. Folkm. m. m. i städer och köpingar.
A landsbygden var det relativa talet sistnämnda år 1,032
qvinnor och i städerna 1,191 qvinnor mot 1,000 män.
Jemtlands län fortfar ännu oafbrutet efter år 1862 och
Norrbottens län efter år 1883 att från det vanliga förhållandet
i andra län göra det undantaget, att mankönet är talrikare än
qvinkönet.
b) Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län (Tab. 2).
I denna tabell har återgifvits den redogörelse för folkmängden, som till ledning vid val till riksdagsmän och landstingsmän samt valmän för utseende af landstingsmän offentliggjorts och till vederbörande utdelats i juli månad år 1895.
c) Folkmängden efter ålder (Tab. 3).
Den approximativa beräkning af hela rikets folkmängd,
skild till kön, inom hvarje åldersår vid slutet af år 1894, som
meddelas i tab. 3. är verkstäld enligt samma grunder som för
föregående år, för hvilka icke uppgifterna hvilat på ett fullständigt folkräkningsmaterial. De faktorer, som vid denna tabells utarbetande tagits i beräkning, äro å ena sidan lefvande
födde och immigrerade inom de särskilda åldersåren och å den
andra aflidne och emigrerade, likaledes efter åldersår. Med utgångspunkt från 1893 års folkmängd: 2,336,825 mankön och
2,487,325 qvinkön eller tillsammans 4,824,150 personer, hafva
dessa faktorer, frånsedt im- och emigranter samt döde i okänd
ålder, gifvit följande summor lefvande vid 1894 års slut, nemligen 2,365,735 män och 2,507,476 qvinnor eller tillsammans
4,873,211 personer, hvilket utgör 1,570 flere män och 1,542
färre qvinnor eller 28 flere personer än den i tab. 1 upptagna
folkmängden. Denna skilnad har i tab. 3 utproportionerats på
hvarje åldersår efter dess styrka för att erhålla en slutsumma
af samtlige lefvande vid 1894 års slut, öfverensstämmande med
den i tab. 1 Uppgifna folkmängden.

B) Folkmängden i hvar och en af rikets städer
oeh köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad
a f vigde, födde och döde samt emigranter och
immigranter.
[Tab. 4.]

1 tab. 4 äro sammanförda de vigtigaste sifferuppgifterna
rörande samtliga städernas befolkningsförhållanden under år 1894
oeh till en del desamma för köpingarna.
En klassifikation af städer och köpingar efter folkmängden
vid slutet af åren 1893 och 1894 utfaller såsom följande tal visa:
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Antalet af städer har ökats med en, i det att Örnsköldsvik
från köpingarna under året öfvergått till städerna, hvarjemte i
köpingarnas antal ersättning vunnits genom den nya köpingen Vara.
I likhet med föregående år meddelas här nedan uppgift a
folkmängden i särskildt de största städerna för vissa år. Såsom
af dessa siffror synes, funnos vid slutet af år 1850 i riket blott
5 städer med mer än 10,000 invånare. Sedan denna tid har
folkmängden i städerna högst betydligt tilltagit, så att ej blott
storstädernas antal ökats utan äfven en anmärkningsvärd tillväxt i dessas invånaretal egt rum. Under decenniet 1851—1860
tillkom nemligen 1 sådan stad, under följande decennium tillkommo 3 och efter ytterligare tio år hade antalet stigit till 12.
Under decenniet 1881—1890 tillkommo ytterligare 7, men år
1891 afgick en stad, Kristianstad, derigenom att en del af dess
folkmängd öfverflyttades vid sistnämnda års början till landsbygden,, hvadan antalet, som under åren 1892, 1893 och 1894
ej undergått någon förändring, vid slutet af nu ifrågavarande
redogörelseår utgjorde 18, här ordnade efter det årets folkmängd.

Af rikets hela folkmängd hörde sålunda vid 1894 års slut
14•2 % till dessa 18 städer, som äfven innehade 72•2 % af samtliga städernas folkmängd.
Lägsta ordningsnummern (92 i kol. 1 af tab. 4) bland städerna hade Sigtuna med 533 invånare.
Af köpingarna hade 13 större och 7 mindre befolkning än
staden Sigtuna. Lysekil uppvisar af köpingarna den största
folkmängden med 2,685, hvarefter kommer Arvika med 2,417;
minsta invånaretalet har Pataholm med endast 112 personer.
Tillväxten i stadsbefolkningen under år 1894 uppgick till
22,865, till hvilket tal bidrag lemnats af 82 städer med 21,311
personer, hvaremot i 10 städer förekommit folkminskning med
330 personer, hvartill kommer att Örnsköldsviks stad vid årets
början ingick bland städerna med en folkmängd af 1,884 personer.
Då denna summa jemte stadens egen tillväxt under året (118)
sålunda ingår i stadsbefolkningens tillväxt, så kan ej summan
af de särskilda städernas folkökning under året öfverensstämma
med ökningen i stadsbefolkningens styrka. Af samma anled-
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Tab. 4. Folkmängd m. m. i städer ock köpingar. — Tab. 5. Ingångna äktenskap.

ning är medelfolkmängden i städerna icke lika med samman af
hvarje stads medelfolkmängd.
Inom köpingarna har ökningen varit 590 personer, i det
att 19 köpingar haft en tillväxt af 595 och 1 en minskning
af 5. Folkmängden i rikets köpingar var dock mindre vid slutet
af år 1894 än vid slutet af år 1893, i det att, såsom ofvan är
nämndt, Örnsköldsvik vid 1894 års början beröfvade köpingarna
1,884 personer, hvaremot Vara samtidigt tillförde blott 457.
En jemförelse mellan kol. 11 och kol. 17 visar, att nativitetsöfverskottet i samtliga städerna varit 9,206. Sådant öfverskott
har förekommit i alla städer, utom dels i 2, som haft lika många
lefvande födda barn och döda personer, samt dels i 9 städer,
hvilka haft ett till 75 personer uppgående samfäldt öfverskott
af döde öfver lefvande födde. Kol. 22 och 23 visa, att i de
flesta städerna förekommit emigrantöfverskott, som sammanlagdt
utgör 882.
Kol. 24 angifver för hvarje stad de relativa talen för vigda
par i förhållande till medelfolkmängden och framgår deraf, att
proportionen, som vexlat mellan 1·6 och 10·3 för 1,000 af medelfolkmängden, varit för städerna samfäldt 6·6 ‰.
Nativitetens och mortalitetens relativa tal äro införda likaså
för hvarje stad i kol. 25 och kol. 26, och visar sig, att om dödstalet, som vexlat mellan 10·4 ‰ och 37·5 ‰ och för alla
städer utgör 17·4 ‰, dragés från födelsetalet, som vexlande
mellan 14·4 ‰ och 38·3 ‰ varit för alla städerna 27·2 ‰,
så har den naturliga folkökningen genom nativitetsöfverskottet
varit 9·8 ‰ eller 0·98 % Egentligare är födelsetalet 27·17 och
dödstalet 17·45 samt således nativitetsöfverskottet 9·72, jfr tab. A.
Till undvikande af missförstånd erinras, att summorna i
kol. 18 och kol. 20 för samtliga städer icke afse dessa till skilnad
från landsbygden, utan slutsumman i kol. 18 omfattar alla stadsboar som aflidit å annan ort inom riket, vare sig landsbygd
eller stad, än den stad, i hvilken den aflidne varit kyrkoskrifven,
och slutsumman i kol. 20 ej blott de å rikets landsbygd kyrkoskrifne, som aflidit i någon af städerna, utan äfven hvarje stadsbo,
som aflidit i annan stad än den, i hvilken han var kyrkoskrifven.

Det ofvan angifna antalet af år 1894 ingångna äktenskap
är visserligen något högre än 1892 och 1893 års tal, men lägre
än alla de öfriga efter år 1871 följande årens. Ännu mera
ogynsamt ställer sig detta tal för år 1894, när jemförelse göres
med medelfolkmängden.
Det relativa talet är, såsom ofvan
synes, 5·74 ‰ och är det endast åren 1868, 1869, 1892 och
1893, för hvilka lägre tal ingått i de snart ett och ett hälft
århundrade omfattande befolkningsstatistiska iakttagelserna för
riket.
I afseende på civilståndet fördela sig makarne vid äktenskapets ingående år 1894 på följande sätt:

Med inläkning af de frånskilde bland enklingar och enkor
var procentförhållandet mellan de i äktenskap inträdde följande:

Antalet af de under år 1894 ingångna äktenskapen äfvensom under de närmast föregående fem åren framgår af följande tal:

Dessa procenttal för hela riket år 1894 visa, att af de män,
som under året inträdt i äktenskap, 11·10 % ingått omgiften och
af qvinnorna 4·68, medan de öfriga för första gången inträdt i
äktenskap. Under året gifte sig 13 män för 4:e gången och 1
man för 5:e gången.
Antalet äktenskap i olika giften har i hela riket, å landsbygden och i städerna under år 1894 varit följande, i procent
räknadt:

För år 1894 var det relativa talet eller gifterraålstalet för
landsbygden 5·53 ‰ och för städerna 6·63 ‰ samt för hvart
och ett af rikets län:

I afseende på det trossamfund,
hvartill kontrahenterna
hörde, upplyser tab. 5, att under år 1894 ingingos 27,417 äkten-

c) Äktenskap.
[Tab. 5—11.]

a) Ingångna äktenskap (Tab. 5).

Tab. 5. Ingångna äktenskap. — Tab. 6 - 9 .
skap af personer, som båda tillhörde svenska kyrkan, och att i
de öfriga 434 äktenskapen kunde antingen blott den ena kontrahenten eller ock ingendera räknas till svenska kyrkan. Till
sistnämnda grupp hafva hänförts äfven de, som aldrig enligt
någon ritual blifvit döpta eller, om de ock blifvit döpta, ej inom
svenska kyrkan begått Herrans nattvard, men likväl icke tillhöra något främmande trossamfund. Anmärkningarna till tabellen (intagna å sid. 21) angifva fördelningen af dessa 434 par
å såväl de olika trossamfunden som landsbygd och städer. Antalet af de äktenskap, der endera eller båda kontrahenterna tillhörde främmande trossamfund, var 140. Bland kontrahenterna
inom de öfriga 294 till samma grupp hänförda äktenskap hade
19 män och 31 qvinnor ej blifvit döpta samt 124 män och 130
qvinnor ej inom svenska kyrkan begått Herrans nattvard.
Af här anförda 434 äktenskap ingingos 380 inför borgerlig
myndighet, och tillhörde af dessa 294 landsbygden och 86 städerna. Detta antal for riket är 54 flere än under år 1893 och
högre än under något af förut gående år.
Antalet genom döden upplösta äktenskap år 1894 utgjorde
23,245, såsom inhemtas af tab. 15 (kol. 4 och kol. 5), enligt
hvilken under året afledo 12,810 gifte män och 10,435 gifta
qvinnor.
Af efterföljande sifferuppställning framgår, dels huru många
upplösta äktenskap under är 1894 och de närmast föregående
fem åren komma på 1,000 ingångna äktenskap samt på 1,000
af medelfolkmängden och dels huru många hustrur dött i förhållande till 1,000 aflidne gifte män:

För de genom skiljobref upplösta äktenskapen redogöres här
längre fram under d) i denna afdelning.

b) Ålder vid äktenskapets ingående (Tab. 6—9).
Tab. 6 angifver för landsbygden, städerna och hela riket
hvarje åldersår och tab. 7 redogör länsvis och med åtskiljande
af första giftet och omgiften, särskildt för män och särskildt
för qvinnor, om åldersåren i vissa klasser för de under år 1894
•vigde eller i borgerligt äktenskap förenade. Dessa sistnämnda
äro i denna berättelses text och tabeller inräknade bland de
vigde, så framt ej vigsel och borgerligt äktenskap äro nämnda
till skilnad från hvarandra.
Af tabellerna framgår angående anmärkningsvärdt tidig och
sen ålder, att af män hafva 39 under 20 år, deraf 4 under 19
år, ingått äktenskap och 75 öfver 70 år, deraf 2 öfver 80 år,
och af qvinnor hafva 1,818 under 20 ar, deraf 11 under 17 år,
ingått äktenskap och 447 öfver 50 är, deraf 3 öfver 70 år. Af
dessa mer än 70 år gamla personer inträdde 2 män och 1 qvinna
i sitt första gifte.

Ålder vid äktenskapets ingående

v

Under år 1894 ingingo de flesta män (2,162) äktenskap i
åldern 24—25 år och de flesta qvinnor (2,297) i åldersåret 23
—24 (tab. 6). Skilnaden mellan de olika åren, som ligga nära
dessa anförda, i fråga om maximum är dock icke synnerligen
stor. Räknadt efter åldersklasser (tab. 8) gifte sig de fleste
männen i åldern 25—30 år och de flesta qvinnorna i åldern
20—25 år.
Hvad särskildt beträffar omgiften, är högsta antalet af män
i åldern 40—45 år, dock blott en enhet högre än i åldern 35
—40 år, samt af omgifta qvinnor det högsta antalet i åldern
35—40 år i hela riket och å landsbygden, men 30—35 år i
städerna.
Den närmare åldersfördelningen af dem som år 1894 inträdt i äktenskap, med skilnad mellan första giftet och oingiften,
framgår af följande procenttal för hela riket:

För de vigda paren grupperade efter båda makarnes ålder
i kombination äfvensom för civilståndet vid inträdet i gifte redogöra tabellerna 8 och 9, af hvilka den senare närmare angifver
civilståndet.
Af de 24,045 äktenskap, som år 1894 ingingos mellan ogift
man och ogift qvinna, var högsta antalet, 3,925, i de fall, då
mannen var 25—30 ar gammal och qvinnan 20—25 år och
närmast härintill i de 3,806 fall, då båda makarne voro i åldern
20—25 år, samt närmast härintill i de 3,114 fall, då de båda
kontrahenterna likaledes sinsemellan voro lika gamla men i
åldern 25—30 år. Hvad omgiftena beträffar, framgår vidare af
tab. 9, att i de grupper, der endera af kontrahenterna är ogift,
är i flertalet fall den ogifte yngre än den omgifte, samt att då
äktenskap ingås mellan personer, som båda förut varit gifta,
detta sker vid en mera framskriden ålder.
Medelåldern för de vigde har enligt beräkning varit följande:
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I afseende på denna medelålder vid äktenskapets ingående
har i föregående berättelser ådagalagts, att den under en följd af
är intill midten af 1880-talet visade benägenhet att sjunka till
yngre år men sedan denna tid höjt sig mer och mer, hvilket
ock är förhållandet år 1894. För bedömandet af detta års
likasom 1891, 1892 och 1893 årens tal i jemförelse med de
föregående årens torde här böra anmärkas, att för de sistnämnda
ingå femårsgrupper i beräkningen af medelåldern men för åren
1891—1894 hvarje särskildt åldersår, hvarigenom medelåldern
för dessa sist gångna åren i allmänhet utfaller obetydligt lägre
än om femårsgrupper ingått i beräkningen.

c) Årstiden vid äktenskapets ingående (Tab. 10).
De manadssummor, som innehållas i tab. 10, sammanförda
på årets fyra qvartal gifva följande absoluta och relativa tal
för ar 1894:

De år 1894 skilda äkta paren hade tillsammans 441 lefvande barn.
Före skilsmessan hade äktenskapet varat:

Till lefnadsåren voro de fleste frånskilde männen i åldern
35—40 och de flesta frånskilda qvinnorna i åldern 30—35 år.
Angående männens yrken torde få hänvisas till tabellen
(kol. 2 6 - 3 0 ) .
Bland de orsaker, hvilka föranledt äktenskapets upplösning,
är »egenvilligt öfvergifvande» det vanligast angifna, eller i 130
fall. Till skilsmessan hafva männen varit vållande i 118 fall,
hustrurna i 91 och båda makarna i 83 fall.

D) Barnaföderskor och födda barn.
[Tab. 12—14.]

a) Barnaföderskor (Tab. 12).
Dessa tal bekräfta den hittills vunna erfarenheten, att största
antalet äktenskap ingås under årets tre sista månader, af hvilka
december har maximum ej blott i hela riket och å landsbygden
utan äfven i städerna, der under några af de senare åren maximum
furefunnits äfven i oktober eller november; minimum kommer
på januari.

d) Genom skiljobref upplösta trolofmngar och äktenskap (Tab. 11).
Trolofningar, som under år 1894 upplösts genom skiljobref,
utgjorde till antalet 129, hvaraf 100 kommo på landsbygden
och 29 på städerna. Detta tal för riket är 17 lägre än det
näst föregående årets.
De 129 trolofvade paren hade vid skilsmessan 31 lefvande barn.
Äktenskap hafva under ar 1894 upplösts till ett antal af
292, hvaraf 107 a landsbygden och 185 i städerna. Nämnda
tal för riket är 1 lägre än det nästföregående årets och 24 lägre
än 1892 års tal men dock bland de högsta, som förekommit.
1 förhållande till medelfolkmängden och de ingångna äktenskapen framgå tor äktenskapsskilnaderna följande tal, som för
ar 1894 ådagalägga, såsom äfven förut varit vanligt, den stora
skilnaden mellan landsbygden och städerna:

Antalet barnaföderskor under år 1894 utgör 132,920, hvaraf
106,849 å landsbygden och 26,071 i städerna. Detta tal för
hela riket är 377 lägre än under år 1893 och med undantag
för år 1892 lägre än under något annat år efter 1872.
Efterföljande sifferuppställning angifver såväl samtliga barnaföderskornas antal i förhållande till hela den qvinliga medelfolkmängden som förhållandet mellan de 20—45-åriga barnaföderskorna och deu qvinliga medelfolkmängden i samma ålder,
inom hvilken det öfvervägande antalet födelsefall förekommer.
Den senare jemförelsen kan i brist på kännedom om åldersklassernas styrka ej utsträckas till landsbygd och städer.

Till civilståndet voro af 1894 års barnaföderskor 118,726
gifta, 676 enkor och frånskilda, 1,281 trolofvade och 12,237
ogifta. Proportionen mellan dem, uttryckt i procent, har varit
följande:

Tab. 12.

Barnaföderskor

— Tab. 13. Födda barn.
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Af samtliga barnaföderskor under år 1894 voro 118,681
mödrar till äkta barn och 14,239 till oäkta barn. I det senare
talet äro inräknade alla trolofvade och ogifta mödrar samt 227
hustrur och 494 etikor och frånskilda. Följande procenttal angifva förhållandet mellan hela antalet barnaföderskor och mödrar
till oäkta barn samt huru dessa mödrar fördela sig i afseende
på civilståndet:

Medelåldern för barnaföderskorna har enligt beräkning varit:

Med hänvisning till hvad i afdeln. I af 1890 års underdåniga berättelse å sida vill är nämndt angående beräkningen
af bestående äktenskap, är här endast att anföra, att enligt sådan
beräkning och med hänsyn dertill, att gift man ej sällan är i
husförhörslängd upptagen utan att hafva hustrun skrifven hos
sig, ehuru hon vistas inom riket, torde antalet af de vid 1894
års utgång bestående äktenskapen utgöra omkring 796,750 eller
4,250 flere än det vid 1893 års slut beräknade antalet. I förhållande till det årliga medeltalet af dessa gifta qvinnor är procenttalet af de gifta barnaföderskorna följande:

För bedömandet af de fyra sistförflutna årens tal i jemförelse
med de föregående årens torde böra anmärkas, att för de sistnämnda ingå femårsgrupper i beräkningen af medelåldern men
för åren 1891—1894 hvarje särskildt åldersår, hvarigenom den
medelålder, de angifva, utfaller litet lägre än hvad förra beräkningssättet skulle hafva visat.
Uppgifterna om examineradt förlossningsbiträde gifva följande procenttal för barnaföderskorna:

En åldersfördelning af samtliga barnaföderskor under år
1894 gifver följande relativa tal för 1,000 bland dem:

b) Födda barn (Tab. 13).
Hela antalet under år 1894 födda barn utgör 134,866,
hvaraf 131,409 varit lefvande födda och 3,457 dödfödda. Dessa
absoluta tal äro lägre än 1893 års och lägre än under något
af åren 1873—1891.
De lefvande födda utgöra på hvart 1,000-tal af medelfolkmängden:

Om dessa beräkningar utföras särskildt för mödrar till äkta
och till oäkta barn, blifva promilletalen följande:
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Tab. 13. Födda barn.

I hela riket kommo sålunda år 1894 på hvart 1,000-tal af
medelfolkmängden 27•10 lefvande födde, hvilket relativa tal är
så lågt, att af de år, för hvilka vi ega befolkningsstatistiska
uppgifter, endast åren 1773, 1809 och 1892 uppvisa lägre.
Hvad de särskilda länen beträffar, framgår af nedanstående
sifferuppställning, hvilket äfven under de föregående åren varit
vanligt, att den högsta nativiteten förekommer i Norrbottens,
Vesterbottens och Vesternorrlands län, hvilka hafva öfver 30
lefvande födda på 1,000 af medelfolkmängden (högst 37·61 i
Norrbottens län), hvaremot lägst ned står Gotlands län med
20•13, hvarefter närmast följa Kristianstads, Vermlands, Skaraborgs, Kalmar och Elfsborgs län, hvilket sistnämnda når nära
upp till talet 25.

Om flerbördernas fördelning med afseende på fostrens antal,
lif, kön och civilstånd innehåller kol. 40 af tab. 13 upplysningar.
Proportionen mellan de lefvande födde och de dödfödde har
år 1894 i likhet med de senare åren varit synnerligen gynsam
för de lefvande födde. Förhållandet under de senaste sex åren
framgår af följande tal, som visar antalet dödfödde på hvarje
1,000-tal af de födde.

Om hänsyn tages till en- eller flerfostrigt hafvandeskap,
visar sig, att af samtlige födde har procenttalet för de lefvande
födde och de dödfödde varit följande:

Proportionen mellan antalet af barnaföderskor och födda
barn under år 1894 och de närmast föregående fem åren framgår
af följande tal:

Af samtliga under år 1894 födda barn voro 130,998 ensamfödde (eller sådana som blifvit födda i enfostrigt hafvandeskap),
3,796 tvillingar och 72 tvillingar.
Under året har ingen fyrlingsbörd förekommit. I procenttal erhållas följande förhållanden
mellan samtlige födde:

Proportionen mellan könen har bland de födde varit följande antal mankön mot 1,000 qvinkön:

Dessa proportioner, fördelade mellan de äkta och de oäkta
födde, utvisa följande antal mankön mot 1,000 qvinkön:

Tab. 13. Födda barn. — Tab. 14. Nativiteten månadsvis. — Tab. 15 o. 16. Antal döde jemte deras civilstånd och ålder.

IX

Om proportionen mellan de födda barnens kön betraktas
med hänsyn till inflytelsen af en- eller flerfostrigt hafvandeskap,
framträder för hela riket följande antal mankön mot 1,000
qvinkön:

Procentförhållandet
jande:

mellan äkta och oäkta födde är föl-

E) Döde och dödsorsaker.
[Tab. 15—20.]

a) Antal döde jemte deras civilstånd och ålder (Tab.
15 och 16).

c) Nativiteten månadsvis (Tab. 14).
Om samtliga födda barn, såväl lefvande som liflösa, sammanföras på årets fyra qvartal, erhållas för år 1894 följande
absoluta och relativa talförhållanden:

Såsom häraf synes, uppvisar med ett obetydligt undantag
för städerna enligt vanligheten det första qvartalet ett större
antal födda barn än något af de andra. Hvad de särskilda
månaderna beträffar, har december maximum i hela riket och
å landsbygden samt i städerna och november minimum i hela
riket och å landsbygden men april i städerna.
Om man åter fäster sig vid endast de lefvande födde och
— i enlighet med hvad i 1891 års underdåniga berättelse, sida
IX, är anfördt — beräknar det relativa antalet af dessa födde
på hvarje 1,000-tal af medelfolkmängden, under förutsättning
att den nativitet, som enligt fördelning tillkommer hvarje dag
af en särskild månad, skulle vara ett uttryck för ett helt år,
så erhållas följande tal för denna nativitet månadsvis i förhållande till 1,000 af medelfolkmängden äfvensom för denna nativitets förhållande till årsmedeltalet, om detta sättes till 1,000.
Befolkningsstatistik

för

år 1894.

Hela antalet döde år 1894 utgjorde 79,444 personer, af
hvilka 39,402 voro mankön och 40,042 qvinkön, samt fördelade
sig med 62,933 å landsbygden och 16,511 å städerna. Detta tal
för riket är 1,583 lägre än 1893 års tal och lägre än hvad de
närmast föregående åren uppvisa. Huru 1894 års och de närmast föregående fem årens dödlighet förhåller sig till medelfolkmängden äfvensom förhållandet mellan de aflidnes kön framgår
af följande sifferuppställning:

Hvad beträffar de särskilda länens relativa dödlighet eller
dödstal under år 1894, framgår af följande siffror antalet döde
i hvarje län på 1,000 af dess medelfolkmängd:

1
) Angående en beräkning uf den relativa dödlifjheteu i öfverensstämmelse
med ett beslut af Internntionela Statistiska Institutet ar 1895 se sida 55.
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Tab. 15 och 16. Antal döde jemte deras civilstånd och ålder.
motsvarande tal. Äfven i förhållande till antalet af de under
året lefvande födde är denna 1894 års dödlighet liten, i det
att promilletalet är för hela riket blott 100•9, hvilket är något
lägre än 1893 års tal och näst 1888 års tal det lägsta, som
vår befolkningsstatistik uppvisar.

Denna relativa dödlighet i hvarje stad är angifven i kol.
26 af tab. 4.
I afseende på de dödes civilstånd, fur hvilket uppgifter
lemnas af tab. 15 och 16, är fördelningen inom hvartdera könet
följande:

För de dödes ålder lemnas redogörelse dels i tab. 15 i fråga
om åldersgrupper och dels i tab. 16 beträffande hvarje särskildt
år för de döde fördelade enligt civilstånd.
I förhållande till medelfolkmängden inom nedanstående
åldersgrupper har under år 1894 dödligheten på 1,000 af hvarje
åldersklass äfvensom den relativa dödligheten bland mankön
och qvinkön inom de särskilda åldersklasserna varit följande:

Inom de särskilda länen har förhållandet mellan dessa under
1 års ålder aflidna barn och de lefvande födda varit såsom följande promilletal angifva:

Till fortsättning af den öfversigt, som i föregående berättelser är lemnad öfver de i en ålder öfverstigande 80 år döde,
meddelas här såväl absoluta som till samtliga dödsfall relativa tal:

Af dessa i hög ålder aflidne hade 8 personer öfverskridit
100 år. De voro å landsbygden en enka, som fylt 100 år, en
enkling och en ogift qvinna samt två enkor, som fylt 101 år,
en enka, som fylt 102 år, och en enka, som fylt 105 år; i städerna hade en enka fylt 100 år.
Medelåldern för de döde kan beräknas till följande antal
uppnådda lefnadsår:

Dödligheten bland späda barn, barn under 1 års ålder, har
under år 1894 varit ovanligt ringa. Det absoluta talet är 13,263,
hvilket är 69 lägre än år 1893, och man får gå mer än hundra
år tillbaka i tiden, eller till år 1787, för att finna ett lägre

Om de år 1894 under 15 års ålder aflidne ej tagas med i
beräkningen, utfaller denna för de öfrige döde af mankön med
58•83 år i riket, 60•73 är å landsbygden och 50•81 år i städerna

Tab. 17. Dödsfall af farsoter.
samt för de döde af qvinkön af 15 års ålder och mera med de
motsvarande talen 61•08, 61•92 och 57•49 år.

b) Dödsorsaker (Tab. 17—19).
I afseende på de i denna berättelse meddelade dödsorsakerna
är att bemärka, att nu såsom förr äro de till befolkningsstatistiken ingående uppgifterna i detta hänseende fullständiga och
grundade på läkares utsago i städerna men mycket ofullständiga å landsbygden utom i fråga om folksjukdomar eller farsoter och våldsamma dödsfall, om hvilka dödsorsaker presterskapet kan enligt regeln lemna uppgifter äfven utan läkares
attest, som endast vid ett fåtal af dödsfall i allmänhet å landsbygden företes för presterskapet. Om de dödsorsaker, som varit
föremål för läkares behandling, vare sig å landsbygden eller i
städerna, lemnas redogörelse i Medicinalstyrelsens årsberättelser.
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Af samtliga dödsfall utgjorde, såsom ofvan är nämndt, farsotsdödsfallen 12•85 %, i hvilket procenttal difteri ingår med talet
3•67, influensa 2•03, skarlakansfeber 1•40, kikhosta 1•10, strypsjuka 0•84 och mässling 0•38.
Relationen mellan såväl samtliga farsotsdödsfall år 1894
som de deri aflidnes kön och de båda åldersgrupperna af barn
under 10 år och personer öfver 10 års ålder framgår af följande
procenttal:

Dödsfall af farsoter. Hela antalet dödsfall af farsoter år
1894 uppgifves i tab. 17 till 10,207, hvilket är 125 färre än
under år 1893.
De under år 1894 och närmast föregående fem åren timade
farsotsdödsfallens förhållande till samtliga dödsfall och till medelfolkmängden med hänsyn till de båda åldersgrupper, som tabellen upptager, framgår af följande sifferuppställning:

Bland samtliga dödsfall år 1894 utgjorde procenten af farsotsdödsfall 10-98 å landsbygden och 19'97 i städerna.
Inom de särskilda länen hafva farsoterna under år 1894
öfvat olika inflytande på dödligheten, och i likhet med de senare
åren inverkat mest i Stockholm, hvaremot för detta år det minsta
inflytandet skönjes i Elfsborgs och Skaraborgs län, hvilket närmare framgår af följande öfversigt, som angifver huru många
dödsfall af farsoter år 1894 inträffat pä 10,000 af hvarje läns
medelfolkmängd:

Såsom häraf synes, har i fråga om proportionen mellan
könen vexlingen varit temligen obetydlig under do sex åren.
Hvad åter beträffar relationen mellan barn och äldre, märkes
en något större vexling, som under dessa år till en stor del
beror af freqvensen af dödsfall i influensa, som mera angriper
äldre personer än barn, och för do höga procenttalen för äldre
under åren 1894 och 1892 svara ock procenttalen 15•83 och 30•89
för freqvensen under samma år af influensadödstail bland samtliga farsotsdödsfall, medan motsvarande tal under de andra åren
äro lägre. Jemföras de öfriga särskilda farsoterna af någon
betydenhet, framgår för redogörelseåret och de närmast föregående fem åren en ganska jemn relation såväl mellan barn
och äldre som mellan de båda könen, enligt hvad följande två
sifferuppställningar närmare angifva:
Af 100 i motstående farsot aflidne voro barn:

XII

Tab. 17. Dödsfall af farsoter. — Tab. 18. Dödsfall genom olyckshändelser.

Af 100 i motstående farsot aflidne voro

mankön:

Dessa tals regelbundenhet under de olika åren framgår äfven
deri, att mässling och skarlakansfeber samt diarré och tarmkatarr under alla åren visa sig skörda flere gossar än fliekor,
hvaremot betydligt flere flickor än gossar aflidit af kikhosta.
Såsom af anmärkningarne till tab. 17 framgår, hafva 29
personer aflidit i gula febern. För 27 af dessa är såsom dödsort
uppgifvet Brasilien eller Sydamerika.
Våldsamma dödsfall (sjelfmord deri ej inräknade) eller dödsfall af olyckshändelser hafva under år 1894 enligt tab. 18 utgjort 2,224, hvilket tal är 311 högre än under år 1893 och
högre än något motsvarande tal efter år 1882. Höjningen beror
hufvudsakligen på de drunknades antal.
De under år 1894 och närmast föregående fem åren timade
dödsfallens af olyckshändelse förhållande till samtliga dödsfall
och till medelfolkmängden med hänsyn till de båda åldersgrupper,
som tabellen upptager, framgår af följande sammanställning:

Äfven af dessa tal framgår, att proportionen mellan könen
och mellan barn och äldre är nästan densamma det ena och det
andra af de anförda sex åren. Och om de särskilda dödssätt,
som allmännast förekomma och af hvilka drunkning plägar utgöra omkring halfva antalet, tagas i betraktande, är vexlingen
under de olika åren ej synnerligen stor, hvilken regelbundenhet
närmare belyses af efterföljande två sifferuppställningar:
Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro mankön:

Af samtliga dödsfall år 1894 utgjorde procenten af våldsamma dödsfall 2•59 å landsbygden och 3·58 i städerna.
Af ofvanstående talserier framgår, att den jemföreisevis
ringa andel, som våldsamma dödsfall intaga af samtliga dödsfall,
är temligen lika det ena och det andra året, äfvensom att inga
betydande vexlingar förekomma beträffande hvarje kön eller
hvarje åldersgrupp för sig, men att en stor olikhet råder i dessa
dödsfalls freqvens inom de särskilda könen jemforda sinsemellan.
1 följd af olyckshändelser hafva öfver hufvud 2 gossar aflidit
mot 1 flicka, dock är dödligheten bland flickorna något större
år 1894, och omkring 7 äldre personer af mankön mot 1 af
qvinkön samt utan hänsyn till åldern nära 5 (år 1894 fullt 4)
män mot 1 qvinna, allt beräknadt i förhållande till medelfolkmängden inom hvarje kön och åldersgrupp.
Relationen mellan såväl samtliga våldsamma dödssätt år
1894 som de derigenom afiidnes kön och de båda åldersgrupperna af barn under 10 år och personer öfver 10 års ålder framgår af följande procenttal:

Af 100 i motstående dödssätt aflidne voro barn:

Om antalet dödsfall, som uppgifvits hafva vållats af rusdryckers missbruk, och om sådana fall, der den döde utan anledning till yttre våld funnits ute å mark, lemnar tab. 18 länsvis i kol. 21 och 22 samt för landsbygd, städer och hela riket
i kol. 23—40 upplysning, hvarvid erinras, att dessa tal nu som
förr äro att anse endast såsom minima.

Tab. 18. Dödsfall genom olyckshändelser. — Tab. 19. Sjelfmord.
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I likhet med nästlidet år innehålla kol. 41—66 af tab. 18
en fördelning af de våldsamma dödsfallen å de månader, under
hvilka de timat, med särskild redogörelse för de drunknade. Af
dessa sistnämnda komma år 1894 likasom under åren 1891—
1893 omkring 40 % på sommarmånaderna juni—augusti och
särskildt på juli månad af dessa fyra år från fullt 15 % till öfver
18 %, hvaremot de öfriga våldsamma dödsfallen äro temligen
jemnt fördelade på samtliga månaderna.
Sjelfmord. Antalet sjelfmord i riket under år 1894 uppgick enligt tab. 19 till 771, deraf 492 på landsbygden och 279
i städerna. Detta tal för riket, som är 98 högre än 1893 ars
tal, är det högsta, som något år uppvisat, och 92 högre än talet
för år 1892, som angaf det dittills uppnådda maximum. Såsom
af tabellen synes, har till detta höga tal för år 1894 qvinkönet
mest bidragit, i synnerhet de ogifta qvinnorna.
Huru antalet af
föregående fem åren
hvilket förhållande
framgår af följande

sjelfmördare under år 1894 och de närmast
förhåller sig till medelfolkmängden äfvensom
förefinnes mellan de sålunda aflidnes kön,
sifferuppställning:

Förestående åldersfördelning stämmer hvad mankönet beträffar
i hufvudsak öfverens med hvad förut varit den allmänna regeln,
att sjelfmorden tilltaga mot den högre åldern, hvarefter ett aftagande eger rum. Ett afsevärdt undantag härifrån gör qvinkönet, i det att bland sjelfmördarne finnes ett jemförelsevis
stort antal af unga qvinnor, hvaraf ock följden blir att beträffande båda könen tillsammans skilnaden mellan femårsgrupperna från 20 till 50 år ej är synnerligen stor. I 1891
års underdåniga berättelse är ä sida XIV fäst uppmärksamhet
å det ökade antalet af qvinliga sjelfmördare genom förgiftning,
och dera, att bland dem synes fosforförgiftning vara mest använd, särskildt bland de yngre qvinnorna, såsom af anmärkningarna till tab. 19 närmare framgår, ehuruväl ock någon gång
förgiftning af detta slag iakttagits hos andra sjelfmördare. Derjemte vidrör nämnda berättelse den svårighet, som ofta förefinnes,
att skilja förgiftningar för sjelfmord från vådaförgiftningar, hvilka
ock tilltagit i antalet, och lemnas här för år 1894, som uppvisar
en högst betydlig ökning af dessa dödsfall, fortsättning af de för
föregående år meddelade talen för qvinnor (barn under 10 år
ej inräknade), som aflidit af annan förgiftning än kolos:

1 afseende på civilståndet hafva sjelfmördame varit fördelade på följande sätt inom båda könen samfäldt:

Grupperade inom 5-års åldersklasser hafva sjelfmördarne
år 1894 utgjort följande antal på 100,000 af medelfolkmängden
inom åldersklassen:

Bland de för år 1894 här angifna 50 dödsfallen af våda
ingå 32 fall af fosforförgiftning.
Hvad i öfrigt beträffar sättet för sjelfmordets begående,
följer år 1894 den allmänna regeln, att de flesta sjelfmördame
afdagatagit sig genom hängning, hvarefter komma gift, drankning och skjutvapen.
I afseende på årstiden följer år 1894 ock den allmänna
regeln, att de flesta sjelfmorden begås under den varmare årstiden. Förhållandet i detta hänseende har nemligen varit följande:

De anteckningar om anledningarna till sjelfmorden, som i
1894 års dödboksutdrag förefinnas, meddela såsom orsak sinnessvaghet, grubblande och sjukdom för 37 man och 26 qvinnor,
begångna eller åtalade brott för 4 män och 1 qvinna samt fylleri
för 4 män.
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Tab. 20. Dödlignet efter årstid. — Tab. 21—26. Emigration och immigration.

c) Dödlighet efter årstid (Tab. 20).
Den högsta absoluta dödligheten under år 1894 kommer,
enligt hvad tab. 20 angifver, ifråga om både mankön och qvinkön, på januari månad såväl hvad beträffar hela riket som landsbygden och städerna. Den minsta absoluta dödligheten deremot
faller såväl i hela riket som a landsbygden och i städerna för
mankönet på september månad men för qvinkönet på augusti,
hvilken sistnämnda månad innehar minimum äfven för båda
könen tillsammans.
Om man åter, i likhet med hvad här ofvan å sida IX angående de lefvande födde är främstaldt, beräknar det relativa
antalet dödsfall pä hvarje 1,000-tal af medelfolkmängden under
förutsättning, att den dödlighet, som enligt fördelning tillkommer
hvarje dag af en särskild månad, skulle vara ett uttryck för
helt år, så erhållas följande tal för denna dödlighet månadsvis
i förhållande till 1,000 af medelfolkmängden äfvensom för denna
dödlighets förhållande till årsmedeltalet, om detta sättes till
1,000:

Emigranternas och immigranternas hela antal äfvensom
deras förhållande till medelfolkmängden har under de sex sista
åren varit följande:

I likhet med föregående år äro till jemförelse med presterskapets uppgifter här i tab. B sammanförda de uppgifter om
emigrationen under år 1894, som till Civildepartementet af Öfverståthållareembetet och vederbörande länsstyrelser meddelats, hvilka
sistnämnda uppgifter (offentliggjorda i Post- och Inrikes Tidningars
n:r 19 för år 1895) omfatta emigrationen till land utom Europa.
Af denna tabell framgår i full öfverensstämmelse med hvad
förut varit vanligt, att antalet af dem som utflyttat till land

Tab. B.

Angående särskildt de drunknades och sjelfmördarnes fördelning på årets olika månader är redovisadt i tab. 18 och 19.

F) Emigration och immigration samt beviljad
Svensk medborgarrätt m. m.
[Tab. 21-27.]

a) Emigranter och immigranter (Tab. 21 - 26).
Antalet emigranter år 1894 uppgick enligt tab. 21 till
13,358, deraf 9,660 frän landsbygden och 3,698 från städerna.
Detta tal för riket är ej mindre än 27,511 lägre än nästföregående års och lägre än motsvarande tal för något af de föregående åren sedan 1878.
Immigranternas antal år 1894 uppgick enligt tab. 24 till
10,425, deraf 7,609 till landsbygden och 2,816 till städerna.
Detta tal för riket är 3,048 högre än 1893 års tal och högre
an hvad under något föregående år uppgifvits.

Emigranterna

år 1894.

Tab. 21—26. Emigration och immigration.
utom Europa är enligt presterskapets uppgifter högre än enligt
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes, till hvilket öfverskott af
1,432 emigranter större och mindre bidrag lemnats af alla län
med knappt nämnvärda undantag för Skaraborgs och Vestmanlands län, för hvilka presterskapets uppgifter äro lägre. Mera
betydande skiljaktigheter mellan de tvenne uppgifterna förekomma
beträffande Vermlands, Jemtlands och Vesternorrlands län, eller
tillsammans för dessa, tre län 568 personer, som synas hafva
sökt sig utfart sannolikt med norska sjölägenheter hellre an
med svenska. Såsom vanligt bidraga till skiljaktigheterna äfven
Kalmar och några andra sydsvenska län, hvilkas utvandrare
torde hafva föredragit danska eller tyska hamnar såsom utfartsort,
äfvensom Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län. Förutom
de i tab. B redovisade 8,246 svenska emigranterna medföljde
från svenska hamnar 6,149 utländska utvandrare.
Om proportionen af emigranter och immigranter till medelfolkmängden inom hvarje län upplyser motstående tab. C. Under
år 1894 uppvisa Kronobergs och Blekinge län de relativt högsta
talen för emigranterna, och, hvad immigranterna beträffar, förete
i förhållande till medelfolkmängden Hallands och Gotlands län
de högsta talen, hvilka till och med likasom talen för Örebro
och Norrbottens län äro högre än motsvarande tal för emigrationen.
I afseende på civilståndsfördelningen meddela i afseende på
emigranterna tab. 21 och 23 samt i fråga om immigranterna
tab. 24 och 26 de absoluta talen och efterföljande sifferuppställningar de relativa talen för såväl emigranter som immigranter.

bygden som städerna, hvarigenom uppstår ett öfverskott för
hela riket af fullt 1,000 gifte män, hvilket ungefär motsvarar
den brist, som de underdåniga berättelserna för åren 1891—
1893 angifva hafva under dessa år uppkommit.
De utrikes orter, till eller från hvilka flyttning skett, angifves af tab. 21 och 24. Af tab. D (se nedan) framgår, huru
stor andel hvarje land har af denna flyttning från och till
Sverige äfvensom förhållandet mellan emigranter och immigranter,
när hänsyn tages till hvarje land. Af dessa tal visar det sig,
att till orter inom Europa emigrerat inemot 28 % af hela antalet och fullt 72 % till orter utom Europa, af hvilka Nordamerikas Förenta stater såsom vanligt fått sig påförd den största
delen eller mer än 71 % af hela antalet emigranter. Hvad immigranterna beträffar, fördelar sig antalet nästan på samma sätt
eller med fullt 28 % på orter inom Europa och inemot 72 %

Tab. C. Emigranter och immigranter i förhållande
folkmängden, länsvis, år 1894.

Tab. D. Emigration

Under de föregående åren, då emigrationen varit mera omfattande än under 1894, har det varit vanligt, att bland såväl
emigranter som immigranter de fleste varit ogifte män öfver
15 år och dernäst ogifta qvinnor i samma ålder, men under
det sista året uppvisas bland emigranterna det största antalet
af ogifta qvinnor öfver 15 år. I afseende på de gifte inträder
under år 1894 ock det märkliga undantaget från det vanliga
förhållandet, nemligen att de immigrerade gifte männen äro
flere än de emigrerade gifte männen såväl hvad beträffar lands-

xv

till medel-

och immigration till och från utrikes orter
i procenttal, år 1894.
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på orter utom Europa, af hvilka likaledes Förenta staterna
lemnat största delen eller öfver 70 % af samtliga immigranter.
Af tabellens relativa tal synes bland annat äfven det, att, då
den allra största delen af immigranterna är återvända emigranter,
af 100 emigranter återvändt 78 samt att mot 100 emigranter
till inom-Europeiska orter räknas nära 81 immigranter och mot
100 emigranter till utom-Europeiska orter 77 immigranter.
För de emigrerades och immigrerades L·fnadsyrken redovisa
tab. 22 och 25 med absoluta tal och nedanstående tab. E med
relativa tal. I likhet med de tre nästföregående åren, äro de
derförut såsom jordbruksarbetare räknade »hemmasöner» och
»hemmadöttrar» å landsbygden äfven nu år 1894 upptagna såsom
arbetare af obestämdt slag, der ej skäl förefunnits att antaga
ett annat yrke. Af tab. E framgår bland annat, att de relativa
talen utfalla något olika, om frågan gäller inom- eller utomEuropeiska orter. Sålunda är bland emigranterna till de förra
orterna tjenstehjonsklassen starkast representerad, men bland
emigranterna till de senare arbetare af obestämdt slag, hvilka
ock bland immigranterna från utom-Europeiska orter äro de
fleste, medan bland immigranter från inom-Europeiska orter
största andelen kommer på fabriks- och handtverksarbetare.
Om emigranternas och immigranternas ålder lemna t a k 23
och 26 specifika uppgifter för hvarje åldersår med skilnad mellan
den inom- och utom-Europeiska ini- och emigrationen. Grupperas de i vissa åldersklasser och jemföras dessa med samma
Tab. E.

Emigranters och immigranters
i procenttal, år 1894.

lefnadsyrken

åldrar af rikets medelfolkmängd, finner man hvilken öfvervigt
den kraftigare åldern har bland såväl emigranter som immigranter i jemförelse med rikets befolkning, såsom närmare framgår
af följande promilletal:

Af dessa talserier framgår, att i förhällande till åldersfördelningen inom rikets hela befolkning åldrarne intill 15 år och
öfver 35 år äro svagare representerade bland emigranterna och
åldrarne intill 20 år och öfver 45 år bland immigranterna.
Åldersgrupperna 15—25 bilda tillsammans bland emigranterna
öfver 46 % af hela antalet, till hvilken andel af rikets befolkning erfordras åldersgrupperna 15—50 år tillsammans, och omfatta bland immigranterna dessa sistnämnda åldersgrupper tillsammans öfver 76 %.

b) Utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt
eller tillstånd att besitta fast egendom (Tab. 27).
Uppgifterna härom hafva nu såsom förut erhållits af Justitiedepartementet af Eders Kungl. Maj:ts kansli.
De som år 1894 erhållit svensk medborgarrätt äro till antalet 107, hvilket visserligen är 24 högre än under nästföregående år, men dock ungefär lika med hvad de närmaste åren
förut angifva. Af dessa 107 personer var största antalet från
Finland och Ryssland och dernäst från Danmark och Tyska
riket. Industri eller handel var såsom vanligt de flestes näringsfång.
Tillstånd att besitta fast egendom beviljades år 1894 åt 29
utländingar, hvilket tal är något högre än de för den senare
tiden vanliga. Flertalet är från Danmark och dernäst från
Storbritannien och Irland samt i öfrigt från 4 andra stater.
Inom 15 af rikets län och till en stor del i Skåne äro de egendomar belägna, till hvilka utländingarne fått besittningsrätt.
Stockholm den 20 juni 1896.

Underdånigst

ELIS SIDENBLADH.

Karl Sidenbladh.

Tab. 1. Folkmängden länsvis, år 1894.

1

2

Tab. 2. Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län
den 31 december 1894.

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 3) Uppsala l. (Forts). — 4) Södermanlands l. — 5) Östergötlands l. 3

4

Tab. 2 (Forts).

Folkmängden år 1894. — 5) Östergötlands län (Forts). — 6) Jönköpings län.

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 6) Jönköpings län (Forts). — 7) Kronobergs län.

8) Kalmar län. 5

6

Tab. 2 (Forts.).

Folkmängden år 1894. — 8) Kalmar län (Forts.). - 9) Gotlands län. — 10) Blekinge län.

Tab. 2 (Forts).

Folkmängden år 1894. — 11) Kristianstads län. — 12) Malmöhus län.

7

8

Tab. 2 (Forts). Folkmängden år 1894. — 12) Malmöhus län (Forts.). — 13) Hallands län.

9

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 13) Hallands l. (Forts.). - 14) Göteb. o. Bohus l. — 15) Elfsb. l.

Befolkningsstatistik

för

år 1894.

2

10

Tab. 2 (Forts). Folkmängden år 1894. — 15) Elfsborgs län (Forts.). — 16) Skaraborgs län.

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 16) Skaraborgs län (Forts.).

11

12 Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 16) Skaraborgs län (Forts.). — 17) Vermlands län. — 18) Örebro län.

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. - 18) Örebro l. (Forts). — 19) Vestmanlands l. — 20) Kopparbergs l.

13

14

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 20) Kopparbergs l. (Forts.).

21) Gefleborgs l. — 22) Vesternorrl. l.

Tab.2 (Forts). Folkmängden år 1894. — 22) Vesternorrl. l. (Forts). — 23) Jemtl. l. - 24) Vesterb. l. - 25)Norrb. l. 15

16

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — 25) Norrbottens län (Forts.).

Tab. 2 (Forts.). Folkmängden år 1894. — Anmärkningar.

Befolkningsstatistik

för

ar 1894.

17

3

18

Tab. 3. Rikets folkmängd, beräknad efter ålder, år 1894.

19
Tab. 4. Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad
af vigde, födde och döde, samt emigranter och immigranter, år 1894.

20

Tab. 4.

(Forts.)

Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af
vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter, år 1894.

21
Tab. 4. (Forts.) Folkmängden i hvar och en af rikets städer och köpingar, äfvensom antalet i hvarje stad af
vigde, födde och döde samt emigranter och immigranter, år 1894.

22

Tab. 5. Antal ingångna äktenskap jemte makarnes civilstånd, gifte och trossamfund, år 1894.

1

) Se anm. å föreg. sida.

23

Tab. 6. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i hela riket år 1894.
[Borgerliga äktenskap inräknade.]

24

Tab. 7. Antal vigde, fördelade efter kön, ålder
[Borgerliga äkten-

25

samt första giftet och omgifte, länsvis år 1894.
skap inräknade.]

Befolkningsstatistik för år 1894.

4

26

Tab. 8. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder, år 1894.
[Borgerliga äktenskap inräknade.]

27

Tab. 9. Antal vigda par, fördelade efter båda makarnes ålder och civilstånd, år 1894.
[Borgerliga äktenskap inräknade.]

28

Tab. 10. Antal ingångna äktenskap i hvarje månad, år 1894.
[Borgerliga äktenskap inräknade.]

29

Tab. 11. Genom skiljobref upplösta trolofningar och äktenskap, år 1894.

30

Tab. 12. Antal barnaföderskor jemte deras
[Ä = Barnaföderskor, som nedkommit med äkta barn.

31

civilstånd, ålder och förlossningsbiträde, år 1894.
Oä = Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn.]

32

Tab. 13. Antal födda barn, fördelade

33

efter börder, lif, kon och civilstånd, år 1894.

34

Tab. 14. Antal födde

35

i hvarje månad, år 1894.

36

Tab. 15. Antal döde jemte deras
[Dödfödde

37

civilstånd och ålder, år 1894.
ej inräknade.]

38

Tab. 16. De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1894.

1

) Angående de i l:a och 2:a lefnadsåret aflidne, jfr tab. 15, kol. 34—47.

Dödfödde äro ingenstädes inräknade bland de döde.

39
Tab. 16 (Forts.). De döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, år 1894.

40

Tab. 17. Uppgifna dödsfall af s. k. folk[Barn under 10 år.

41

sjukdomar (farsoter) och dödsfall i barnsbörd, år 1894.
Äldre öfver 10 år.]

42

Tab. 18. Uppgifna våldsamma döds[Barn under 10 år.

orsaker (utom sjelfmord), år 1894.
Äldre öfver 10 år.]

43

44

Tab. 19. Antal sjelfmördare jemte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmånad, år 1894.

45

Tab. 20. Antal döde i hvarje månad, ar 1894.
[Dödfödde ej inräknade.]

46

Tab. 21. Antal emigranter (från riket utflyttade) jemte deras civilstånd

47

och de orter, hvartill utflyttningen uppgifvits skola ske, år 1894.

48

Tab. 22. Emigranternas lefnadsyrken, år 1894.

49

Tab. 23. Emigranternas ålder, år 1894.

50

Tab. 24. Antal immigranter (till riket inflyttade) jemte deras

51

civilstånd och de orter, hvarifrån inflyttningen skett, år 1894.

52

Tab. 25. Immigranternas lefnadsyrken, år 1894.

53

Tab. 26. Immigranternas ålder, år 1894.

54

Tab. 27. Antal utländingar, som erhållit Svensk medborgarrätt eller tillstånd att besitta fast
egendom, år 1894.

55

Tillägg angående den relativa dödligheten,
beräknad i öfverensstämmelse med beslut af Internationela Statistiska Institutet år 1895; jfr sida XVIII af den underdåniga berättelsen
för år 1893.
Taux de mortalité en 1889—1894
calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique en admettant cinq classes d'âge et la population de la Suède (1890) comme «Standard population».

