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Folkmängden i Sveriges köpingsliknande samhällen
enligt folkräkningen år 1900.
I Kungl. Statistiska Centralbyråns cirkulär den 13 sept. 1890 angående nämnda års folkräkning begärdes bl. a., att i de till ämbetsverket
ingående utdragen ur husförhörslängderna skulle tilläggas orden Köpingslikt område för sådan plats å landsbygden, som har en mera saminanträngd (aggloraererad) befolkning, uppgående i sin helhet till minst 100
personer, och som enligt regel har boningshusen liggande utefter en eller
flera gator, hvarigenoin platsen oftast erhåller utseende af en köping eller
mindre stad, såsom fallet är med vissa förstäder, järnvägsstationer, fiskelägen, lastageplatser, fabriks- eller bruksområden, större byalag o. dyl.
Afsikten var att upprätta och meddela en förteckning öfver dylika
köpingslika områden i riket, men det visade sig, att uppgifterna i husförhörslängderna voro så ofullständiga i detta afseende, att den ifrågasatta förteckningen snarast skulle ha verkat vilseledande; livadan någon
sådan icke blef intagen i Centralbyråns berättelser.
Från och med ingången af år 1900 hafva, genom den nya § 80 af
Förordningen angående kommunalstyrelse på landet, vissa köpingslika
orter, de s. k. municipalsamhällena, erhållit en laglig särställning och
bilda liksom en kommun inom kommunen. Det synes, som om under
sådana förhållanden det borde vara angeläget att i församlingsböckerna
noggrant angifva, hvilka gårdar och lägenheter höra till ett municipalsamhälle. Att så måtte göras i de församlingsboksutdrag, som för 1900
års folkräkning insändes till Statistiska Centralbyrån, anhölls uttryckligen
i Centralbyråns cirkulär den 1 okt. 1900. Emellertid hafva äfven denna
gång uppgifterna visat sig ganska bristfälliga. Beträffande ett tjugutal
församlingar, inom hvilka municipalsamhällen förefunnos vid 1900 års
slut, saknades i utdragen hvarje slags anteckning om förhållandet; och i
ett par af dessa församlingar hafva pastorsämbetena på tillfrågan förklarat sig ur stånd att lämna uppgift om vederbörande municipalsamhälles omfång eller folkmängd.
De i Bihang till Svensk Författningssamling aftryckta Kungl. bref,
hvarigenoin municipalsamhällen konstituerats, i det att ordningsstadgan,
byggnadsstadgan, brandstadgan eller hälsovårdsstadgans bestämmelser om
stad förklarats gällande, gifva ej heller tillräcklig upplysning om samStat.
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hällets omfång, i det att de ofta blott hänvisa till en speciell, af landtmätare upprättad karta. Under sådana omständigheter måste det blifva
svårt eller rättare sagdt ogörligt att fullt exakt bestämma folkmängdssiffran för Sveriges samtliga municipalsamhällen. Efterföljande uppsats
är ett försök att åtminstone tillnärmelsevis angifva densamma såväl
för municipalsamhällena som för öfriga köpingslika platser; och torde den
osäkerhet, som vidlåder några af de bifogade folkmängdssiffrorna, ej vara
värre än att ett omdöme om de resp. orternas storlek kan afgifvas.
I ett föregående häfte af Statistisk Tidskrift (arg. 1902, h. 2) är
(af Förste aktuarien d:r Edv. Söderberg) utförligt redogjordt för municipalsamhällerias uppkomst, tillämpningen af de olika stadgarna m. m. Till
denna uppsats torde därför här få hänvisas bl. a. för kännedomen om
hvilka kommuner inom sig hysa dylika samhällen. Beträffande de i
nyssnämnda häfte förekommande folkmängdsuppgifter för municipalsamhällena torde få påpekas, att de afse folkmängden är 1899, och delvis
den mantalsskrifna folkmängden, hvaremot här är fråga om den kyrkoskrifna folkmängden år 1900.
Vidstående tabell A angifver folkmängden vid 1900 års slut i de
orter, som vid nämnda tidpunkt voro att räkna till municipalsamhällen.
Till förklaring af tabellen må några upplysningar förutskickas.
Med ett par municipalsamhällen, Alfvestad och Lomma, eger det förhållandet rum, att förutom det område, för hvilket samtliga de förut
berörda stadgarna gälla, kan till samhället räknas ett område vid vederbörande järnvägsstation, där endast hälsovårdsstadgans bestämmelser
angående stad äro gällande.1 I dessa fall har järnvägsområdets folkmängd här inräknats.
Ehuru af Lundby och Trollhättans kommuner endast vissa delar äro
underkastade de omtalade stadgarna, har dock den nya paragrafen i
kommunallagen ej tillämpats inom någonderak ommunen; skälen härtill hafva
sannolikt varit, dels att ett sådant samhälle skulle komma att omfatta
den ojämförligt viktigaste delen af resp. kommun, dels att Trollhättans
förvandling till stadskommun är ifrågasatt och dels beroende på Lundbys
inkorporering i en stadskommun (Göteborg). I tab. A har därför upptagits
hela folkmängden i hvardera af dessa kommuner, äfvensom i Höganäs
bruk, Grundsund och Eiskebäckskil, hvilka landskommuner äro i deras
helhet underkastade hälsovårdsstadgans bestämmelser om stad.
Beträffande Lycksele gälla ordningsstadgan och brandstadgan för
såväl kyrko- som marknadsplatsen, men byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgans bestämmelser om stad endast för den senare. Då municipalsamhällena här skärskådas endast från befolkningsstatistisk, ej från administrativ synpunkt, upptagas kyrko- och marknadsplatsen här som ett
1

Likadant är förhållandet med ett par efter ar 1900 tillkomna munieipalsamhällen, hvilka
finnas upptagna i tab. B.
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Anmärkningar

till tab. A.

1) Den mantalsskrifna
folkmängden i Hagalund skall hafva utgjort vid samma tid 2,970
personer. — 2) Municipalsiimhällets område har sedermera blifvit något utvidgadt. — 3 ) Hvaraf
854 i Vallsjö och 408 i Norra Ljunga socken. — 4 ) Inbcräknadt järnvägens område (16 inv.)
6
") UvaraV 324 i Simris och 7 3 2 i Ostni Nöbbelöfs socken. — °) Hvaraf 56!) i Södra Mellby och
2Ô6 i Hvitahy socken. — ') Munioipalsamkällets område har sedermera blifvit utvidgadt. — 8 ) Munieipalsamhällets område har är 1901 blifvit betydligt utvidgadt. Å det nya området bodde enl.
uppgift 976 personer, hvaraf 956 i Hyllie oeh 20 i Fosie socken. — °) Ungefärlig siffra, grundande sig pil pastorsämbetets uppgift. — 10) Hvaraf £>33 i Ilögseröds socken och 2t> i lhunmarlunda. — " ) Inbcräknadt järnvägens område (11 inv.) — l a ) Municipalsiimhällets område har sedermera blifvit utvidgadt. — 13) Malmöns fiskeläge och det i dess omedelbara närhet belägna Malmöns stenhuggeri räknade sammanlagdt 1,221 inv. — 14) Municipalsiimhällets område hur sedermera blifvit något utvidgadt. — 16) Trollhättan och Strömslund (i Vassändii-Nuglums socken)
räknade sammanlugdt 7,121 inv. — 10) Hvaraf 678 i Hallsbergs socken och 842 i Kumla. — " ) Mora
Strand och byn Mora Noret räknade sammanlagdt 1,670 inv. — 18) Uppgiften är hämtad ur K.
hr. d. 19 jan. 1900, hviirigeuoui tillämpning af ordningsstadgan m. m. påbjöds. Folkmängden
vid 1900 urs slut har ej kunnat fastställas.

samhälle, så mycket hellre som svårighet mött att särskilja folkmängden i
de båda olika delarna.
Antalet municipalsamhällen den 31 december 1900 utgjorde således
(när Lycksele räknas för ett samhälle) 108; af hvilka emellertid 3, Djursholm, Elmhult och Hessleholm, med 1901 års ingång öfvergingo från municipalsamhällenas till köpingarnas och tillika till de själfständiga kommunernas grupp. Detsamma inträffade vid 1902 års ingång med Sollefteå.
Sammanlagda folkmängden i de 108 municipalsamhällena uppgick
till 158,129. De län, som mest bidrogo till summan, voro Stockholms
län med 9,247, Södermanlands län med 10,815, Kristianstads län med
14,857, Malmöhus län med 32,243 och Göteborgs och Bohus län med
32,772, eller den högsta siffran af alla. I fyra län, Kalmar, Blekinge,
Hallands och Vermlands, saknades alldeles municipalsamhällen.
Efter storleken gruppera sig municipalsamhällena sålunda:
24 med hvart och ett öfver 2,000 invånare och en sammanlagd folkmängd af 87,883;
27 med 1,000—2,000 invånare och sammanlagdt 37,518;
57 med mindre än 1,000 invånare i hvart och ett och sammanlagdt 32,728.
Tjugu af municipalsamhällena voro att anse som förstäder; några
och tjugu kunna räknas till fiskelägenas grupp. Af de öfriga voro flertalet stationssamhällen.
Municipalsamhällena äro emellertid långt ifrån de enda platser å
Sveriges landsbygd, där man finner en sammanträngd befolkning. De
flesta af våra stora bruk, sågverk och andra fabriker å landsbygden höra
icke till municipalsamhällena, af den orsaken, att något behof icke förelegat att där införa de särskilda förordningarna angåeude hälsovård, ordning etc, enär brukens égare varit i stånd att själfva sköta om den saken; bruken hafva därför icke blifvit berörda af den nya paragrafen i kommunallagen. Äfven finnas icke så få fiskelägen, förstäder och stations-
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samhällen, hvilka icke äro eller åtminstone icke vid 1900 års slut voro
municipalsamhällen. 1 Af gammalt hafva i vårt land funnits en mängd
r ä t t stora byar, räknande åtskilliga hundratal eller stundom ett tusental
inbyggare; men skiftesverket sprängde dem i sär, sä a t t riktigt stora
byar nu anträffas nästan uteslutande i Norrland, Dalarne ocli Skåne.
Afven där byarna bibehållit sig såsom befolkningscentra, hafva de ofta
undergått väsentliga förändringar i afseende pä byggnadssätt och näringslif och från a t t vara »bondbyars närmat sig stationssamhällenas typ. N ä r
denna utveckling fortskridit långt, förvandlas vanligen byn till ett municipalsamhälle.
1 tab. B äro sammanställda folkmängdsuppgifter för en hel del dylika orter med agglomererad befolkning, nämligen för alla, som under
åren 1901 och 1902 blifvit municipalsamhällen, för alla som enligt forsamlingsboksutdragen hafva a t t uppvisa en kyrkoskrifven folkmängd af
minst 1,000, samt för åtskilliga andra, hvilka genom sitt läge eller eljest
kunna vara föremål för ett allmännare intresse. Hvilka orter som på
sistnämnda grund böra medtagas, blir i viss mån en smak fråga. Likaledes
är det ibland svårt att afgöra, livar de yttre gränserna för ett »köpingsliknande samhälle» böra dragas. Där, såsom stundom händer, församlingsboksutdrågen ej tydligt angifva gränsen, har densamma måst bestämmas
gissningsvis, med ledning af karta eller personlig kännedom; och det gäller
därför om de i tab. Ii upptagna orterna oftare än om mnnicipalsamhällena,
a t t folkmängdsuppgiften blifver något godtycklig. Såvidt möjligt är den
grundsatsen följd a t t endast räkna agglomererad befolkning. 1 följd häråt' saknas i tabellen i allmänhet våra gruffält, bland bvilka flera, såsom
Persberg och Ammeberg, visserligen räkna mer än tusen människor, men
där befolkningen bor mera kringspridd än a t t nian rätteligen kan tala
om en »köpingslik orh.
En och annan grufva, t. ex. Grängesberg, borde
dock efter all sannolikhet hafva en plats här, men det har ej varit möjligt
a t t med ledning af det förefintliga materialet ens pä ett ungefär bestämma
folknumerären. Beträffande samtliga orter såväl i tab. A som i tab. B
må f. ö. uttryckligen betonas, att siffrorna afse den kt/rkoskrifna
folkmängden vid 1UOO års slut. Då de köpingsliknande samhällena, i motsats
till den rena jordbruksbygden, pläga utmärkas af stark folkökning, torde
folkmängden i åtskilliga af de uppräknade orterna i närvarande stund
afsevärdt öfverstiga de uppgifna siffrorna. I många af dem var tvifvelsutan äfven vid slutet af år 1900 den faktiska folkmängden betydligt större
än den rättsliga; det kan vara nog a t t i detta hänseende påpeka de
båda sista orterna i tab. B, Malmberget och Kiruna. Detsamma gäller
om de namngifna förstäderna till Stockholm. — Vissa andra »villastäder»
i hufvudstadens närhet, hvilka ej finnas upptagna i någondera tabellen,
existerade den 31 dec. 1900 knappt annat än på tomtprospekterna.
1

Flera af dessa platser hafva likväl efter är 1900 blifvit rnunicipalsamliällen.
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') Från 1902 ârs ingång ur från Vermdö afskild en ny kyrkosocken ocli kommun Gustafsberg, med (vid sistnämnda tidpunkt) 2,181 personer. Den nyu kommunen omfattar emellertid
ett ej obetydligt område utom själfva fabriksorten Gustafeberg. — a) Folkmungdsuppgiften iir
hämtad nr K. br. d. 31/ia 1901, hvarigeiiom Flcns muuicipalsamhälle konstituerades. — 3) Ungefärlig siffra. — 4) Med Osknrsström skulle möjligen kunna sammanräknas den i Enslöfs socken
belägna byn Espered (633 inv.), diir en del af fabrikens arbetare bafva sin bostad. — 61 Strömslund iir att anse som ett slags förstad till Trollhättan. Jfr anm. 15 till tab. A. — •) Dcgerfors kapellförsamling räknade vid 1900 års slut 2,680 inv. — ') Sammanlagda invånarantalet
i Härnäs (Uppsala ocli Gefleborgs länsdclar) var 1,511. Käknas äter Härnäs, Skutskär och
Bodarne som en enda agglomération, erhåller man en folkmängdsiffra af 5,850. — s ) Sammanlagda invånarantalet i Söderfors (Uppsala och Gefleborgs länsdelar) var 1,542. — ") Folkmängdsiffran afser såväl järnvägsstationen som Storviks sulfitfabrik.
Tecknet f angifver, att orten efter år 1900 blifvit municipalaamhälle.

Antalet i tab. B uppräknade orter skulle utgöra 140, men då Härnäs
och Söderfors upptagits såväl under Uppsala län som under Gefleborgs,
ehuru hvartdera egentligen utgör ett samhälle, nedgår antalet till 138.
De kunna fördelas efter storleken sålunda:
10 med mer än 2,000 invånare- i hvar och sammanlagdt 36,179;
52 med 1,000—2,000 inv. och sammanlagdt 71,780;
76 med mindre än 1,000 i hvar och en, sammanlagd folkmängd 50,669.
Tillsammans räkna de 138 orterna således ej mindre än 158,628 invånare.
En jämförelse med municipalsamhällena utfaller så, att orter med
mer än 2,000 invånare oftare påträffas bland municipalsamhällena än
bland de öfriga, hvaremot platser på 1,000—2,000 invånare förekomma
till större antal i tab. B. Detsamma gäller om orter med mindre än
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1,000 människor, men siffrorna äro i detta fall ej fullt kommensurabla,
alldenstund listan på tätt bebyggda (men ej till municipalsamhäliena hörande)
platser af denna storlek skulle kunna efter godtfinnande förlängas åtskilligt.
Någon ort, som kan täfla med Lundby, innehåller tab. B icke, men
eljest komma de folkrikaste där upptagna platserna, Sandviken och Malmberget, ungefär i samma plan som de största municipalsamhäliena. Med
afseende på orternas rangskala bitr man f. ö. ihågkomma, att flera af
dem äro förstäder eller eljest böra sammanslås. Så t. ex. räknade Vestra
Sallerups municipalsamhälle och Eslöfs köping sammanlagdt 3,555 inv.,
Höganäs bruk och Höganäs fiskeläge 5,514, Trollhättan och Strömslund
7,121, Domnarfvet och Borlänge köping 5,576. Möjligen skulle man ock
kunna sammanräkna Härnäs, Skutskär och Bodarne, som i så fall skulle
få 5,850 invånare (se anm. 7 till tab. B).
Bland de »öfriga köpingsliknande samhällena» äro ungefär ett dussin
förstäder eller villastäder; hälften så många fiskelägen; sexton hafva benämnts stationssamhällen, emedan de hufvudsakligen hafva järnvägarna
att tacka för sin uppkomst (naturligtvis äro många fler tillika järnvägsstationer). Af de öfriga äro flertalet bruk eller sågverk. Man finner äfven
några — ej många — byar.
Liksom bland municipalsamhäliena finnas upptagna några landskommuner i deras helhet, upptager äfven tab. B en hel kommun, nämligen
Karlsborg. En annan, ehuru helt liten, landskommun, Nya Varfvet, skulle
kunnat här upptagas, såsom helt och hållet stadslikt bebyggd; se härom
längre fram. Några orter innesluta i sig den öfvervägande delen af sin
kommuns folkmängd; så bl. a. Söderfors, Keflinge, Viken och Sandviken.
Såsom nämndt är, funnos vid 1900 års slut 24 municipalsamhällen
och 10 andra köpingsliknande orter, som räknade hvar och en minst 2,000
invånare, och hvilka sålunda, i likhet med 4 köpingar (Tidaholm, Lysekil,
Arvika och Sundbyberg) skulle efter internationellt statistiskt språkbruk
hafva benämnts städer. A andra sidan skulle, om denna norm blifvit
följd, 27 bland de officiella städerna förlorat denna rang. Det kan därför vara af ett visst intresse att undersöka, huru siffrorna för Sveriges
stadsbefolkning skulle ha ställt sig, om densamma beräknats efter nämnda
internationella måttstock i st. f. den officiella indelningen i stad och land.
Vid en sådan beräkning skulle först från stadsbefolkningens officiella
numerär, 1,103,951, dragas folkmängden i de 27 städer, som icke nådde
upp till 2,000. Sammanlagda folkmängden i dessa städer var 35,315;
men då, såsom nedan skall visas, en af städerna (Torshälla, med 1,893
invånare) öfverskrider siffran 2,000, ifall man bortser från den administrativa gränsen och medräknar ett förstadsområde, så blifver den summa,
som skall frändragas, i verkligheten 33,422. Till resten, 1,070,529, skall läggas
folkmängden i de 38 orter, som hade mer än 2,000 invånare, eller sammanlagdt 136,325 (köpingarna 12,263, municipalsamhäliena 87,883, öfriga
orter 36,179). Redan härigenom skulle således stadsbefolkningen nurne-
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riskt vinna på bytet. Emellertid blefve den pä detta sätt för lågt uppgifven. Ifall man söker mäta storleken af städerna, betraktade som geografiska enheter, bör i folkmängden för hvarje ort, som kan betraktas som
stad, inräknas förstäderna, vare sig de hafva 2,000 invånare eller ej.
På denna grund medräknas här ytterligare följande samhällen;
a) köpingarna Eslöf (tillsammans med Vestra Sallerup) och Borlänge
(tillsammans med Domnarfvet);
b) municipalsamhällena Djursholm, Borgs villastad, S:t Lars, Hvilan,
Vestra Sallerup, Höganäs fiskeläge, Helsingborgs landsförsamlings municipalsamhälle, Skönsberg, Gångviken, Odenslund och Hornsberg;
c) af orterna i tab. B: Dufbo, Stocksund, Nyby bruk, Norrköpings
förstad i S:t Johannes' socken, Strömslund, Jakobsberg, Sätra, Avik,
Svartöstaden;
d) kommunen Nya Varfvet, såsom förstad till Göteborg.
Dessa orter öka ytterligare stadsbefolkningens siffra med 22,793, hvartill de båda köpingarna bidraga med 3,308, municipalsamhällena med
11,723, andra köpingsliknande samhällen med 7,417 och Nya Varfvet med
345. Städernas folkmängd — i fall med stad afses hvarje agglomération
om minst 2,000 invånare, men inga andra — skulle alltså hafva utgjort
1,229,647, eller 125,696 mer än den officiella siffran.
Huru denna folkmängd fördelade sig å de olika länen, framgår af följande öfversikt, hvarvid Stockholms stad och län torde böra sammanslås:
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I fem län skulle således stadsbefolkningen komma att minskas, i två
blefve den alldeles oförändrad; i de öfriga kom me den att ökas, och i ett
par af dem blefve ökningen ej så obetydlig, t. ex. i Göteborgs och Bohus
län, där städerna komme att innesluta mer än halfva folkmängden. Karakteristisk är skillnaden mellan Vesterbottens och Norrbottens län. Att
tillfälligheter kunna spela in vid beräkningen, kan ej nekas: exempelvis
må påpekas förhållandet med Örebro län, som skulle få sin stadsbefolkning reducerad till Örebro stads. Förutom residensstaden egde länet
ingen ort med 2,000 invånare, men tre af dess officiella städer och ett
par andra orter kommo denna siffra ganska nära; och om minimifolkmängden för en stad blifvit satt till 1,000, skulle Örebro läns stadsbefolkning i stället hafva ökats med 8,364 till 35,770.
I flera fall kunna de ofvan angifna talen för faktisk stadsbefolkning
snarast betraktas som minima, särskildt med hänsyn till osäkerheten om
hvilka orter rätteligen böra anses soin förstäder. Här har t. ex. bland
Stockholms förstäder hvarken inräknats Bromsten, Örby eller Saltsjöbaden,
ehuru ett afsevärdt antal af deras invånare hafva sina dagliga sysselsättningar i hufvudstaden. Med städerna böra f. ö. kunna sammanräknas
åtskilliga områden, som dels äro helt små, dels till sitt omfång så svårbestämda att de ej kunnat upptagas i tabellerna. Sålunda kunde bland Stockholms förstäder inräknas den mellan själfva staden och Sundbyberg belägna
delen af Solna kommun (Alby, Hufvudsta, Karlberg och Tomteboda) med
2,500 invånare, och af Nacka socken åtminstone det tätt bebyggda och
omedelbart till staden gränsande området vid Henriksdal och Finnboda,
räknande ungefär 750 invånare. Till Göteborgs förstäder kan af Örgryte
kommun räknas, utom de tre municipalsamhällena, ett stadslikt område
(Almedal in. in.) med ungefär 700 invånare. Såsom förstad till Trelleborg torde man kunna betrakta större delen af, om ej hela, Trelleborgs
landskommun. — I detta sammanhang kan äfven påpekas, att i Sundsvalls grannkommun Skön finnas, utom de municipalsamhällen, som räknats
till förstäderna, de stora sågverken Skönvik, Sund, Tunadal, Johannedal
och Ortviken, hvilka sammanlagdt innesluta mer än 3,400 människor, och
hvilka sannolikt i en snar framtid komma att sammanväxa med hvarandra
och med staden; här äro de emellertid f. t. lämnade ur räkningen, likasom de byar och sågverk, som kanta den midt emot Sundsvall belägna
Alnöns västra strand och hvilkas sammanlagda folkmängd kan uppskattas
till omkring 4,000.
I nedannämnda städer utgjorde folkmängden, med och utan inräknande af vissa förstäder, den 31 december 1900 som följer:
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1

Ej att förväxla med Norrköpings s. k. Södra förstad, som i allo hör till staden.

Ifall alla själfständiga agglomerationer om minst 2,000 invånare betraktas som städer och grupperas efter storleken (hvarvid förstäder sammanräknas med sina hufvudorter), skulle denna gruppering, jämförd med
den officiella, hafva tett sig sålunda:

Då det väl är troligt, att förstäderna komma att, förr eller senare,
införlifvas med själfva städerna, torde vi i en framtid fä bevittna en
stark ökning af folktalet i vissa städer och af stadsbefolkningen i dess
helhet. Redan genom en öfverflyttning till städerna af de lagligen afgränsade orter (köpingar och municipalsamhällen), som vid utgången af
år 1900 hade minst 2,000 invånare, skulle stadsbefolkningens numerär
mer än hållits skadeslös för den förlust, som kunde ha uppstått genom
ett samtidigt frånskiljande af undermåliga städer.
Allt som allt, är uppkomsten och tillväxten af de många stads- eller
köpingsliknande samhällena en för vår tid lika egendomlig företeelse som
de talrika stadsanläggningarna voro för 1600-talet.
E. Arosenius.

Folkmängdens förändringar under år 1902.
Till fortsättning af de preliminära uppgifter, som i häftet 2 af Statistisk Tidskrift för åren 1900—1902 meddelats för det nästföregående
året angående vigde, födde och döde samt in- och utflyttade, anföras här
motsvarande tal för år 1902.

A) Vigde, födde och döde år 1902
(enligt tab. 1).

Antalet vigda par, hvari äfven inräknas inför borgerlig myndighet
afslutade äktenskap, under år 1902, jämfördt med de likaså preliminära
talen för år 1901, utgjorde:

Giftermålsfrekvensen under år 1902 är visserligen i städerna litet
större än under det nästföregående året, men å landsbygden är förhällandet omvändt, och det i den mån, att för hela riket visar sig en
nedgång, som nu är fortsatt sedan år 1899.
De lefvande föddes antal var:

Den höjning i de lefvande födda barnens antal, som åren 1900 och
1901 uppvisade öfver hvarje af de nästföregående åren, har under år
1902 vändt sig till nedgång såväl å landsbygden som i städerna och således i hela riket.
Antalet döde (dödfödde ej inräknade) var följande:

Såväl landsbygden som städerna hafva under år 1902, enligt hvad
talen visa, haft en afsevärdt mindre dödlighet än under år 1901, då i
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hela riket dödligheten ock var mindre än under år 1900, som äfven uppvisade färre dödsfall än år 1899, och hade år 1902 icke mindre än 10,000
färre dödsfall än år 1899, då dock dödligheten var ovanligt hög.
Nativitetsöfverskottet är, enligt livad ofvanstående tal angifva, att
beräkna till:

Den naturliga folkökningen i hela riket var således fullt 1,000 flere
personer år 1902 än år 1901.

B)

In- och utflyttningar samt såsom obefintliga afförda personer år 1902
(enligt tab. 1).

Hela antalet af dem, som af prästerskapet inskrifvits i församligarnas
infiyttningsböcker, vare sig dessa personer inflyttat från annan församling
i riket eller från utlandet, äfvensom af dem, som på samma sätt införts
i utflyttningsböckerna såsom utflyttade till inrikes eller utrikes ort eller
såsom obefintliga i dem medräknats, utgjorde år 1902:

Af de in- och utflyttade voro:
Jämföras dessa tal med medelfolkmängden år 1902, finner man, att
antalet af in- och utflyttade — af hvilka med undantag för im- och
emigranter en in- och en utflyttad enligt regeln motsvara en flyttning —
utgjorde af denna medelfolkmängd följande procenttal, vid hvilka för jämförelse ställts 1901 års motsvarande tal:

Däraf
Af dessa relativa tal, som hänföra sig till medelfolkmängden, framgår
bland annat, att rörligheten under år 1902, såsom vanligt varit förut,
visat sig större bland städernas än bland landsbygdens befolkning, och att
samma år i jämförelse med år 1901 haft färre inflyttningar men med
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undantag för städerna flere utflyttningar, till hvilket sistnämnda förhållande
den ökade emigrationen mäktigt bidragit. Emigranterna voro nämligen år
1901 från landsbygden 18,834 och från städerna 5,759, hvadan summan
för hela riket understiger 1902 års här ofvan angifna summa med 12,375
personer.

C) Folkmängden år 1902.
Folkmängden vid slutet af hvarje år, som infaller mellan allmänna
folkräkningar, angifves genom beräkning, i hvilken ingå de för hvarje
församling funna talen för nästföregående års folkmängd och för de under
året gjorda korrektionerna i denna samt födde och inflyttade äfvensom
döde, utflyttade och såsom obefintliga afförde. Talen för 1902 års folkmängd
äro följande:

men under året minskats med:

K. S.
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Tab. 1. Folkmängdens förändringar under år 1902.
(Preliminära uppgifter.)

A) Landsbygden.

1
) Till länets samtliga landsförsamlingar, såväl från länets och andra läns lands- och
stadsförsamlingar, som från utlandet (immigranter).
2
) Frän länets samtliga landsförsamlingar, såväl till länets och andra läns lands- och
stadsförsamlingar, som till utlandet (emigranter).

Stat. Tidskr. 129:e häft.

2
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T a b . 1.

(Forts.)

B) Städerna.

') Till länets samtliga stadsförsamlingar. Jfr anm. 1 å sida 117.
) Från länetB samtliga stadsförsamliugar. Jfr anm. 2 å sida 117.

2
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Tab. 1.

(Forts.)

C) Landsbygden och städerna.

') Till länets samtliga lands- och stadsförsamlingar. Jfr anm. 1 & sida 117.
) Från länets samtliga lands- och stadsförsamlingar. Jfr anm. 2 â sida 117.

s

Den svenska befolkningen i Förenta Staterna år 1900.
I rapporten om 1900 års census i Amerikas Förenta Stater (Part I,
Population) förekomma bl. a. uppgifter, delvis mycket detaljerade, angående
den invandrade befolkningen. Då de siffror, som röra de svenska invandrarne, hafva ett särskildt intresse för svenska läsare, lämnas här en
sammanställning af de viktigaste i censusberättelsen förekommande upplysningarna om den svenska befolkningen i Förenta Staterna.
Hela antalet personer, som uppgåfvos vara födda i Sverige, utgjorde
574,625. Häraf bodde 573,040 inom Unionens hufvudland och 1,585 i de med
hufvudlandet icke sammanhängande områdena (»non-contiguous territories»),
nämligen 1,445 i Alaska och 140 på Hawaii. Ar 1890 utgjorde svenskarnes
antal 478,041, en siffra som blott afser hufvudlandet,- de i Alaska då
möjligen befintliga svenskarne blefvo nämligen ej särskildt räknade, och
Hawaii var ännu ej amerikanskt. Till jämförelse med äldre folkräkningar
meddelas följande öfversikt:

Tillväxten under årtiondet 1891—1900 var 94,999, motsvarande 19'9 °/„m
Detta är visserligen relativt ganska mycket i jämförelse med Sveriges folkökning under samma tid, 7"3 %, men ej tillnärmelsevis lika den svenskfödda befolkningens i Unionen tillväxt under det närmast föregående årtiondet, då sagda befolkning mer än fördubblades i antal eller, noggrannare
uttryckt, ökades med i det närmaste 146 procent. 'Med Unionens folkökning, öfver hufvud taget, har den svenskfödda befolkningens knappt hållit
jämna steg under åren 1891— 1900; däremot har svenskarnes procentiska
andel af den utrikes födda befolkningen stigit äfven under ifrågavarande
period, liksom under alla föregående ända från 1850.
På de särskilda staterna och territorierna fördelade sig den svenskfödda befolkningen åren 1890 och 1900 sålunda:
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Sammanför man siffrorna för hufvuddelarna år 1900, får man följande
gruppering:

Skillnaden 1,026, mellan nyssnämnda summa svenskfödda personer och
den förut angifna siffran 573,040 utgöres af sådana personer, som befunno
sig å Förenta Staternas örlogsfartyg el. dyl., och hvilka icke blifvit räknade
till någon viss stat.
De enda stater, där de invandrade svenskarnes antal minskats i jämförelse med 1890, voro de båda präristaterna Nebraska och Kansas samt
Mississippi och Nevada, hvarest antalet är så obetydligt att skillnaden kan
bero på tillfälliga omständigheter. 1 alla andra stater och territorier hade
antalet ökats, och synas de svenska invandrarne vända sig företrädesvis
till samma trakter som förr. Det är, som af ofvanstående öfversikt framgår, hufvudsakligen tvenne delar af Unionen, där svenskarne samlats,
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nämligen dels och i första rummet den nordliga centralgruppen, där man
finner de svenska jordbrukskolonierna, och dels i nordöstern, hvarest
många svenskar slagit sig ned i storstäderna och andra industricentra.
Ganska talrika äro de ock i västerns grufdistrikt samt i Utah. I sydstaterna äro, af ganska naturliga skäl, svenskarne tämligen fåtaliga och
mer sparsamt företrädda, relativt, än invandrarne i allmänhet; men just
i de båda sydligaste staterna, Florida och Texas, finner man icke sä få
af våra landsmän. Öfverhufvud kan man säga, att svenskarne i Förenta
Staterna visserligen bo tämligen koncentreradt, men dock icke i samma
grad som t. ex. norrmännen, af hvilka 85 % bo i de norra centralstaterna.
Smärre grupper af svenskar anträffas snart sagdt allestädes inom Unionen.
Som den tabellariska öfversikten här ofvan visar, är det svenska elementet
representerad t inom hvar och en af staterna eller territorierna; och i
åtskilliga stater finnes det intet grefskap (county), i andra högst få sådana,
som ej innesluta personer födda i Sverige. Siffrorna för de särskilda
grefskapen återgifvas dock icke här, enär deras — grefskapens — namn
och läge torde vara obekanta för de flesta svenska läsare.
Af större intresse är det att erfara den svenskfödda befolkningens antal
i de större städerna, och utgjorde detta antal, åren 1890 och 1900, i
nedannämnda städer följande:

Censusberättelserna, såväl den för 1890 som den för 1900, angifva
utlänningarnes antal endast i städer med öfver 25,000 invånare. För
några af ofvanstående städer kan antalet svenskfödda personer år 1890
sålunda icke uppgifvas, enär dessa städer vid ifrågavarande tidpunkt ännu
icke uppnätt folkmängdsiffran 25,000; men då vi af 1890 års censusberättelse få veta, att t. ex. det grefskap — Winnebago county — i hvilket
Rockford är beläget, inneslöt 6,204 i Sverige födda personer,2 och att af
1
Siffran afser âet s. k. Greater New York, 3. v. 8. staden efter införlifvande af Brooklyn
m. fl. orter. Till detta antal skulle kunna läggas svenskarne i de uti staten New Jersey belägna forstäderna Jersey City och Hoboken, nämligen 899 i den förra och 330 i den senare.
Snmraan blefve di 29,549.
2
År 1900 var motsv. antal 7,792, af hvilka, såsom ofvan anförts, 6,690 bodde i Rockford.
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grefskapets folkmängd något öfver hälften var sammanträngd i nyssnämnda
stad, kunna vi med stor sannolikhet sluta till, att Rockford redan vid
den tiden räknade mer än 1,000 svenskfödda invånare. Ej heller lider
det något tvifvel, att år 1900 funnos åtskilliga orter med fler än 1,000
i Sverige födda människor, hvilka orter, såsom egande mindre än 25,000
invånare, ej kunnat upptagas i ofvanstående tabell. Här må blott anföras, att grefskapet Rock Island, 111., hvilket bl. a. innesluter staden af
samma namn med det ryktbara Augustana College, räknade 5,653 personer, som voro födda i Sverige.
Beträffande de svenskföddes antal i några andra amerikanska städer
kan nämnas, att detsamma år 1900 utgjorde: i Baltimore 236, i Cincinnati 111, i Galveston 365, i Grand Rapids, Mich., 912, i Joliet, 111., 951,
i New Orleans 170 och i förbundshufvudstaden Washington 234.
I samtliga städer med öfver 25,000 invånare bodde 208,035 svenskfödda eller 3 6 ' 3 ^ af hela antalet. Detta kan ju tyckas vara ganska
mycket, eftersom af Sveriges inbyggare endast 12-1 %l äro bosatta i städer
med minst 25,000 invånare; men ä andra sidan kan nämnas, att af samtliga utlänningar i Förenta Staterna bodde nära hälften (49-5 %) i de
större städerna, och blott fä nationaliteter — bland dem norrmän och
danskar — hade ännu mindre än svenskarne koncentrerat sig där. I
proportion till hela den utrikesfödda befolkningen voro svenskarne talrikast i Minneapolis med 32-8 %, S:t Paul med 21-0 % och Worcester
med 20-0 %. I Chicago räknade svenskarne 8-3 % af alla utlänningar och
utgjorde näst efter tyskar och irländare det starkaste främmande elementet. I förhållande åter till hela folkmängden voro de svensklödde talrikast i Rockford med 21.5 %, Minneapolis med 10'0 % och Superior
med 9-2 %.
Af censusberättelsens uppgifter om antalet män öfver 21 år kan inhämtas, att 296,303 män, som uppnätt denna åldersgräns, voro födda i
Sverige.
Hitintills har det blott varit tal om personer, som äro födda i Sverige.
Det svenska elementet i Förenta Staterna vinner en betydande förstärkning, om man dit räknar äfven dem, som äro födda i Amerika men af
svensk härkomst. Många af dessa, ehuru visserligen långt ifrån alla, äro
mer eller mindre mäktiga svenska språket.
Hela antalet invånare af svensk härkomst uppgifves i censusberättelsen till 1,084,842, fördelade i följande kategorier:
inflyttade hvita, hvilkas båda föräldrar varit födda i Sverige
infödda
>
»
>
>
» > > >
hvita, af hvilkas föräldrar en varit svensk, en amerikan
färgade (!)

583,376
415,121
86,083
262
Samma 1,084,842

1
År 1902. Det är, som de amerikanska uppgifterna afse, eller 1900, var proportionen
knappt 11 procent.
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hvartill, såsom vi skola se, komma rätt många personer af blandad europeisk, delvis svensk härkomst, t. ex. barn af svensk fader och norsk moder
eller tvärtom. Af de färgade hade 221 den ena af föräldrarne född i
Sverige och den andra (färgad) född i Amerika; de förekomma talrikast
i Alaska och därnäst i de västra staterna, så att det synes sannolikare
att svenskarne blandat sig med indianer än med negrer. Enligt uppgift
skulle 41 hafva båda föräldrarne födda i Sverige. Det förefaller svårt
att gissa, livad för slags folk dessa kulörta svenskar egentligen äro.
Som af de anförda siffrorna framgår, öfverstiger antalet »inflyttade
hvita» af oblandadt svensk härkomst icke så oväsentligt — med 8,751 —
antalet inflyttade, som voro födda i Sverige. Troligen utgöres skillnaden,
hvilken för öfrigt så godt som helt och hållet faller på staten Illinois, till
största delen af barn, födda i Canada af svenska föräldrar, hvilka sedermera uppslagit sina bopålar inom Staterna.
Med bortseende från det lilla antalet färgade kan hela den befolkning inom Unionen, som är af antingen oblandadt svensk eller ock svenskamerikansk härkomst, ordnas efter stater; grupperingen får då följande
utseende: (Se sid. 125.)
Censusberättelsen meddelar siffror särskildt för samtliga hvita af blandadt utländsk och amerikansk härkomst och särskildt för infödda hvita
af dylik härkomst; men hvad svensk-amerikanerna vidkommer, sammanfalla dessa kategorier nästan helt och hållet, i det att endast 253 personer med svensk fader och amerikansk moder samt 68 med svensk moder
och amerikansk fader betecknats som »foreign», d. v. s. inflyttade; alla
andra voro infödda. Sådant är ej förhållandet med alla nationaliteter; sa
t. ex. rinnas många personer af blandadt engelsk-amerikansk eller canadiskamerikansk härkomst, hvilka äro födda utom Förenta Staternas område.
En omständighet, som vid granskning af tabellen å nästa sida
genast faller i ögonen, är att de infödde af oblandadt svensk härkomst
äro ojämförligt talrikare än personer af blandadt svensk-amerikansk.
Censusberättelsen sammanställer, för de viktigare främmande nationaliteterna, procentantalet af dem, som hafva båda föräldrarne födda i ett
visst främmande land, och å andra sidan dem, som hafva den ena af
föräldrarne infödd. För svenskarne blifva relationstalen 92.1 och 7-9
procent. Svenskarne ingå jämförelsevis sällan giftermål med amerikaner.
Skillnaden blir stor, om man i detta hänseende jämför svenskarne med
engelsmän, skottar och canadier, hvilka hafva språket gemensamt med den
inhemska befolkningen. A andra sidan finnas grupper af invandrare,
nämligen italienarne och de slaviska folken, hvilka ännu mindre an svenskarne blanda sig med amerikanerna.
Det återstår att se, i hvilken grad svenskarne blanda sig med andra
invandrare.
Folkräkningen redovisar 46,358 personer, som hade fadern född i
Sverige och modern i något annat främmande land, samt 43,914 personer
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som hade modern född i Sverige och fadern född i något annat främmande land. Att den förra kategorien är något talrikare, bör ej förvåna,
då bland de svenska emigranterna mankönet plägat vara öfvervägande,
särskildt för ett par årtionden sedan. Man kunde t. o. m. hafva väntat
en större skillnad. Censusberättelsen redogör vidare för de vanligaste
kombinationerna af blandad utländsk härstamning och uppgifver därvid
följande siffror:
a) fadorn född i Sverige, modern i:
Norge
Tyskland
Danmark
Irland
England
Canada 1 )
Skottland
Schweiz
Frankrike
Ryssland
Österrike-Ungern
Wales
Polen 2 )
Italien
Andra länder

21,969
6,691
5,302
3,387
2,247
1,974
939
392
328
299
288
175
71
23
2,273
Summa 46,358

b) modern född i Sverige, fadern i:
Norge
Danmark
Tyskland
England
Canada 3 )
Irland
Skottland
Schweiz
Frankrike
Ryssland
_
Österrike-Ungern
Wales
Polen 2 )
Italien
Andra länder

16,113
9,241
7,074
3,012
1,723
1,398
875
608
528
512
259
197
141
133
2,100
Summa 43,914

Bland »andra länder» ingår Finland; finnarnes antal i Förenta Staterna har nämligen synts Census Office för litet för att specificera kombinationer af finsk och annan utländsk härstamning.
Censusberättelsens kapitel angående blandad utländsk härstamning
ger ett lifligt intryck af den oerhörda folkblandning, som måste råda i
Förenta Staterna; och af de här anförda siffrorna synes det, att svenskarne icke så litet deltagit i denna blandning. Oftast hafva väl förbindelser ingåtts med invandrare af de andra skandinaviska nationaliteterna, men äfven t. ex. barnen af svensk fader och irländsk moder
förefalla kanske oväntadt talrika. Emellertid, om man lägger antalet
personer af blandad svensk och annan utländsk härkomst till dem af
blandad svensk-amerikansk, blir antalet mycket underlägset deras, som
äro födda inom Unionen men af oblandad svensk härkomst.
En omständighet, som kan förtjäna framhållas, är de svenska ättlingarnes olika relativa talrikhet i olika stater. Medan i de västra åkerbruksstaterna de infödda af rent svensk härkomst äro nästan lika många
som de inflyttade svenskarne — i staten Kansas äro de t. o. ni. något
flera —, uppgår de förres antal i de nordöstra industristaterna sällan till
hälften af de inflyttade svenskarnes. Man jämföre t. ex. följande siffror
för de inflyttade och de infödda hvita af rent svensk härkomst.
x
) I 1,762 fall uppgifves modern vara af engelsk-canadisk och i 212 fall af franskcanadisk nationalitet.
a
) Uppgiften synes afse polsk nationalitet, utan hänsyn till om inflyttningen skett från
Ryssland, Preussen eller Österrike.
s
) Af engelsk-eanadisk nationalitet 1,395, af fransk-canadisk 328.
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Nebraska
Iowa
Minnesota
â andra sidan:
Massachusetts
New York

New Jersey

Inflyttade.
24,802
29,823
115,417

Infödda.
24,490
27,3(55
9(5,350

32,029
42,353

15,472
20,203

7,277
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3,275

I de östra staterna, äfven i sådana, där svenskarne uppträda i tämligen stort antal, synas de mindre än i västern haft tillfälle att bilda
rent svenska familjer. Utsikterna för svenskarne att kunna bibehålla något af sin nationella egenart äro därför mycket mindre i östern än i
västern. I de stater åter, där de svenska invandrarne äro fätaliga, såsom
t. ex. de sydatlantiska, äro de infödda af blandad svensk-amerikansk härkomst talrikare än de infödda af rent svensk härkomst, hvilka äro mycket få. Det är tydligt, att i dessa stater komma svenskarne att spårlöst
försvinna i den amerikanska nationaliteten.
Angående de större städerna meddelar censusberättelsen äfven uppgift
å antalet invånare, som hafva antingen båda föräldrarne födda i Sverige
eller den ena född i Sverige och den andra i Förenta Staterna: (Se sid. 128.)
Vid en jämförelse mellan dessa siffror och de förut meddelade uppgifterna om de svenskfödde invånarne i de större städerna skall man
finna, att i åtskilliga af västerns städer, Chicago, Minneapolis, S:t Paul
o. s. v., hela antalet personer af svensk härkomst närmar sig dubbla antalet
af dem, som äro födda i Sverige; ja, i Chicago öfverskrides det dubbla antalet svenskfödda, om man bland personer af svensk härkomst inräknar
dem, som hafva en af föräldrarne född i Amerika. I österns städer
däremot, såsom NewYork, Boston, Providence, stannar alltid antalet personer af svensk börd långt under dubbla antalet svenskfödda, och nian
kan i medeltal anslå det förra till ungefär halfannan gäng så stort som
det senare. Ett liknande förhållande har förut påpekats beträffande de
västra och de östra staterna.
Af hela antalet svenskar voro endast 35,430 »aliens», d. v. s. sådana,
som hvarken erhållit amerikansk medborgarrätt eller tagit första steget
till dess förvärfvande.

Sammanlägger man antalet personer inom Unionen af svensk eller
svensk-amerikansk härkomst, 1,084,842, med antalet personer af blandad
svensk och annan utländsk härkomst, 90,272 (jfr sid. 126), erhålles summan
1,175,114, som alltså skulle beteckna hela antalet af dem, som helt eller
delvis äro af svensk härkomst, d. v. s. hafva åtminstone en af föräldrarne född i Sverige; ty af lätt förklarliga skäl utsträcker den amerikanska
folkräkningen sina undersökningar af individernas härstamning icke
längre än en generation tillbaka. Utaf nyssnämnda antal hade ej mindre
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1
) Antalet omfattar såväl inflyttade som infödda af rent svensk härkomst; dessa bada
grupper kunna i förevarande fall ej särskiljas. De inflyttade af svensk nationalitet torde
emellertid i det närmaste sammanfalla till antalet med de i Sverige födda, om hvilka se sid. 122.
2
) Om Hoboken och Jersey City inräknas, stiger antalet invånare af rent svensk härkomst till 41,622 och hela antalet af dem, som hafva åtminstone en af föräldrarne född i
Sverige, till 44,109.
3
) Med Cambridge och Chelsea.
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än 998,538 personer, däribland 41 färgade, båda föräldrarne födda i
Sverige.
Ar 1890 uppgingo de svenskfödda invånarnes antal i Förenta Staterna till 478,041. Under åren 1891—1900 hafva dit från Sverige utflyttat, enligt den svenska officiella statistiken, 200,524 personer, medan
flyttningen i motsatt riktning företagits af 47,138 personer. Bland dessa
senare torde det alldeles öfvervägande flertalet liafva utgjorts af återvändande svenskar. Ifall man räknar hela kontingenten immigranter som
svenskfödd och ej tager hänsyn till det mindre antal i Nordamerika
födda personer (barn och andra), som dock funnits däribland, så skulle,
då år 1900 svenskarne inom Unionen voro 574,625, årgången genom dödsfall bland våra landsmän 1 därute under tioårsperioden hafva utgjort
56,802, hvilket med en medelfolkmängd af 526,333 motsvarar en mortalitet af 10ÉS °/oo årligen. I verkligheten måste den hafva varit något
högre, kanske 11 à 12 °/00, emedan å ena sidan en mindre del af emigrationen från Sverige till Amerika undandrager sig offentlig kontroll, ä
andra sidan afgången genom återflyttning icke är fullt så stor som här
ofvan antagits. Med ledning häraf samt af statistiken öfver ut- och invandringen skulle man kunna beräkna de svenskföddas antal i Förenta
Staterna för tidpunkter, som ligga mellan år 1900 och nästa amerikanska
census, förutsatt att inga omständigheter inträffa, som väsentligt förändra
lifsvillkoren och därmed sannolikt äfven dödligheten hos svenskarne i
Förenta Staterna.
1

Nämligen bland dem som voro födda i Sverige.

E. Arosenius.

Jordegare utan politisk rösträtt, enär de ej äro
skyldige betala kommunalskatt.
Valrätt till Andra kammaren tillkommer inom den kommun, der
han bosatt är, en livar i kommunens allmänna angelägenheter röstberättigad man, hvilken antingen eger eller med stadgad åborätt innehafver
fast egendom på landet eller i stad till ett taxeringsvärde af minst 1,000
kronor, heter det i § 14 af riksdagsordningen. Valrätten är sålunda
bunden vid rösträtt till kommunen, hvilken åter beror på skattskyldigheten. Nu skattar för utarrenderad jordbruksfastighet å landet den enskilde egaren visserligen till staten, men ej till kommunen. Det sistnämnda gör arrendatorn. Jordegare, som utom den utarrenderade fastigheten ej innehar fastighet eller inkomst, för hvilken han är skyldig erlägga
kommunalskatt, har därför ej valrätt till Andra kammaren, hans fastighet
må vara hur betydaude som helst, hvadan möjlighet förefinnes, att person
kan vara valbar till Första kammaren, men ej röstberättigad till den Andra.
Då man hittills saknat kännedom om, i hvilken utsträckning denna
den politiska rösträttens bundenhet vid den kommunala beröfvat fastighetsegare den rösträtt, han annars skulle besutit, har det ansetts lämpligt att på grund af de uppgifter om de kommunalt skattskyldige år
1900, som till Kungl. Statistiska Centralbyrån inkommit från kommunerna i riket, anställa en undersökning i ämnet. Undersökningen har
blifvit möjlig därigenom, att i uppgifterna varit antecknade namnen å
egarne till utarrenderade egendomar.
I allmänhet hafva visserligen egarne af utarrenderad egendom befunnits vara personer, som egt kommunal rösträtt, men långt ifrån alltid.
De manlige égare, hvilkas namn ej återfunnits i längderna på de kommunalt skattskyldige, hafva erhållit särskild beteckning, och på grund
häraf har en räkning af dem skett, hvars resultat framläggas i efterföljande tabell (sid. 133). Värdet å fastigheterna har sällan understigit
3,000 kronor, och hafva vid räkningen fastigheter, som tillhört samma
person, förts tillhopa.
Beträffande de personer, som här äro föremål för undersökning, saknas i längderna uppgifter beträffande de diskvalifikationer (omyndighet,
vanfräjd m. m.), som upphäfva valrätt, men, att döma af analoga förhållanden, äro de jordegare, som drabbas däraf, ej många, och då å
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andra sidan anteckningar om égare af utarrenderad jord i några fall
saknas i uppgifterna, torde tabellens siffror icke vara för höga att beteckna verkliga förhållandet.
Jordegarne hafva här fördelats i två grupper, allteftersom egaren
varit bosatt eller ej i den kommun, där någon eller några af fastigheterna äro belägna.
Hela antalet jordegare, som sakna politisk rösträtt, på den grund
att de ej äro skyldige att erlägga kommunalskatt, uppgår till 3,022,
hvaraf 2,645 besitta fastighet inom den egna kommunen, 377 endast
inom annan kommun.
I förhållande till hela antalet röstberättigade å landsbygden, äfven
om man utesluter de för kommunalutskylder häftande, är detta ej mycket,
endast Ti %, af jordegarne ensamt 1'5 %. Det är dock åtskilligt mer än
tredjedelen af de för utskylder häftande bland dessa jordegare samt dubbelt
så mycket som hela antalet röstberättigade jordegare mellan 21 och 25 års
ålder. I alla händelser torde det vara större, än man förmodat.
Detta i fråga om landsbygden i dess helhet, men förhållandena äro
vidt skiljaktiga på olika orter. Dessa stora olikheter äro ett karakteristiskt drag. Sålunda besitta af de 3,022 jordegarne ej färre än 839,
eller åtskilligt mer än fjärdedelen, fastigheter i Östergötlands län. Närmast
komma Skaraborgs län med 340, Södermanlands län med 309 samt Stockholms, Jönköpings och Uppsala län med hvartdera öfver 200 égare. A
andra sidan finnas inga sådana i Gotlands, Blekinge och Norrbottens län,
i alla norrlandslänen tillsammans endast 22, i Kopparbergs län 10 o. s. v.
Bland valkretsarne eger Kinda och Ydre domsaga i Östergötlands
län högsta antalet, eller 171, och trenne andra kretsar i samma län 100
eller därutöfver, något som för öfrigt endast inträffar i en enda krets,
Norra och Södra Vedbo domsaga i Jönköpings län. Denna gränsar
emellertid till ofvannämnda Kinda och Ydre domsaga, liksom de båda
valkretsarne i Tjusts domsaga i Kalmar län, med tillsammans 120 jordegare
af länets 171. I Elfsborgs län är att märka Tössbo och Vedbo domsaga med 85 égare, mot 63 i den öfriga delen af länet, och i Vestmanlands län den till Uppsala län gränsande Östra domsagan med 78 égare,
mot äfvenledes 63 sådane i den öfriga delen af länet.
I förhållande till samtlige röstberättigade utgöra här ifrågavarande
jordegare öfver 4 % i följande 18 valkretsar: i Kinda och Ydre domsaga 12.1 %, i Stockholms läns Vestra domsaga 10-1 %, i Hammarkinds och Skärkinds domsaga 9-4 «/,, i Björkekinds m. fl. domsaga samt
i Lysings och Göstrings domsaga 8-o %, i Jönåkers härad, Uppsala läns
Södra domsaga, Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsaga samt Åkerbo,
Bankekinds och Hanekinds domsaga mellan 8 % och 7 %, i Norra Tjusts
härad, Uppsala läns Mellersta domsaga, Aska, Dals och Bobergs domsaga
samt Åkers och Selebo härad mellan 7 % och 6 %, i Södra Tjusts
härad, Rönö, Hölebo och Daga härad, Norra och Södra Vedbo domsaga
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samt Finspånga läns domsaga mellan 6 % och 5 % samt i Villåttinge
härad 4'3 %, allt i jämförelse med de röstberättigade, när för utskylder
häftande ej inräknas, hvilken sammanställning här synes företrädesvis
böra användas. Jordegare i allmänhet häfta nämligen mera sällan för
kommunala utskylder än andra röstberättigade och de jordegare, hvarom
här är fråga, torde ej heller göra det, då de ej äro skyldige att betala
kommunalskatt utan endast personliga afgifter. Inräknas vid jämförelsen
de för utskylder häftande, blifva de anförda procenttalen något, ehuru ej
väsentligt lägre än annars.
Samtlige 18 här uppräknade kretsar äro belägna i Östergötlands,
Södermanlands, Stockholms och Uppsala län med undantag för de 3
till Kinda och Ydre domsaga gränsande kretsarne i Jönköpings ochKalmar län. Alla kretsarne utmärka sig för ringa antal röstberättigade. Bland de 12 kretsarne å landsbygden med 4 % till 5 % af folkmängden röstberättigade år 1900 höra sålunda hit 9, bland de 17 med
5 % till 6 % höra hit 6; af de 3 återstående kretsarne ega två 6-0 %
och en 6-7 % röstberättigade.
Antalet rösträttslöse jordegare står naturligen i visst samband med
antalet utarrenderade fastigheter och med antalet arrendatorer. Där dessa
senare äro få, måste de förres antal vara obetydligt eller till och med
saknas. Dock kan man ifrån antalet arrendatorer eller utarrenderade
fastigheter långt ifrån sluta till antalet af nu ifrågavarande jordegare.
Malmöhus läns landsbygd har sålunda 2,374 röstberättigade arrendatorer,
Östergötlands läns landsbygd 2,131; men de ifrågavarande jordegarnes
antal är för Malmöhus län 130, för Östergötlands 839. Visserligen äro
de större, endast kommunalt röstberättigade arrendatorerne flere till antalet
i Östergötlands än i Malmöhus län och utarrenderade egendomar torde i
något vidsträcktare mån vara samlade hos en égare i det senare länet än i
det förra, men detta kan dock icke förklara den stora skillnaden i nu
framlagda siffror, och på samma sätt å andra håll. Möjligen stå de
befintliga olikheterna i samband med det sätt» hvarpå äldre personer
öfverlåta sin jordegendom, huru allmänt detta sker till barn eller närmare släktingar och hvilken form för öfverlåtelsen då, begagnas.
Af skäl, som redan är nämndt, förefinnes möjlighet, att person kan
vara valbar till Första kammaren utan att ega valrätt till den Andra.
Fäster man sig här endast vid, att person besitter för nämnda valbarhet erforderlig fastighet, således med taxeringsvärde å minst 80,000
kronor, skulle enligt nu företagna undersökningar år 1900 ej mindre än
28 sådana personer funnits, hvilka enligt fastigheternas belägenhet tillhörde följande län: Stockholms län 7, Uppsala län 1, Södermanlands
län 2, Östergötlands lan 4, Jönköpings län 2, Malmöhus län 3, Elfsborgs län 1, Skaraborgs län 7 och Vestmanlands län 1.
Edv. Söderberg.
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Stat. Tidskr.

129:e häft.

3
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1
) Däraf 2 égare af jordbruksfastighet i Hedemora domsaga, 1 i Fala domsagas
Norra tingslag och 7 i Nås och Malungs tingslag. ') I Gestriklands domsagas Vestra tingss
lag. ) Däraf 2 i Medelpads Vestra domsaga och 1 i Ångermanlands Södra domsaga. 4) Däraf
4 i Jemtlands Norra domsaga och 5 i Herjeädalens domsaga. 6) I Jcmtlands Vestra domsaga.
6
) I Vesterbottens Vestra domsaga. ') Däraf 1 i Nordmalings och Bjurholms samt Degerfors
tingslag, 1 i Vesterbottens Vestra domsaga och 1 i Vesterbotteös Norra domsaga.
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Rikets folkmängd åren 1750—1900, fördelad efter
ålder och kön.
Af
GUSTAV SUNDBÄRG.

Att de under halftannat sekel fortsatta undersökningarna öfver, huru
Sveriges befolkning under olika tider varit fördelad efter ålder, ännu ej
blifvit till sitt fulla värde uppskattade, torde utan ovisshet kunna förutsägas såsom framtidens dom.
Att dessa ålderstabeller, alla sina förtjänster oaktadt, dock äfven äro
behäftade med ögonskenliga felaktigheter, har varit uppmärksammadt lika
länge som vår befolkningsstatistik i detta hänseende varit föremål för
vetenskaplig behandling.
Lättast framträda dessa felaktigheter, ora man följer hvarje särskild
femårskull af födda från den ena folkräkningen till den andra. För
hvarje gång en femårskull räknas, bör den uppträda med ett minskadt
folktai, — till följd af den alltjämt fortsatta afgången genom döden. Och
denna minskning kan ej vara alltför ringa. Den måste motsvara antalet
under mellantiden aflidna, ökadt med antalet utflyttade men minskadt med
antalet inflyttade. Och då emigranternas antal i de ojämförligt flesta
fall varit högre än immigranternas och i de få fallen af omvändt förhållande skillnaden till immigrationens förmån varit tämligen obetydlig,
bör minskningen i hvarje femårskulls numerär från folkräkning till folkräkning i regeln vara något större än de dödas antal, — i några få fall lägre,
men då endast i oväsentlig mån.
Undersöker man nu i bilagda Tab. 1, huru dessa successiva nedsättningar i verkligheten framträda vid våra folkräkningar, så finner man ett
rätt stort autal fall dä afgången är alltför ringa för att rimligen kunna
tillerkännas sannolikhet, och ett likaledes rätt stort antal fall då ingen
nedsättning alls kan iakttagas utau tvärtom en höjning. Härjämte förekommer ett ungefärligen motsvarande antal fall, där sänkningen från den
ena folkräkningen till den andra i stället är alldeles för stor för att kunna
antagas motsvara verkliga förhällandet.
Samtliga nu omnämnda fall representera naturligtvis felaktigheter,
som om möjligt böra afhjälpas. Ett försök härtill är hvad som skall
framläggas i det följande.

Rikets folkmängd åren 1750—1900.

137

Att denna uppgift egentligen borde varit behandlad och löst före de
i 1901 års årgång af tidskriften framlagda beräkningarna rörande folkmängdens fördelning efter civilstånd, är redan i sistnämnda utredning erkändt.
Men en justering af våra gamla ålderstabeller är en ganska mödosam
sak och har åtminstone för författaren, med hans begränsade ekonomiska
möjligheter, i årtionden stått såsom oöfverkommelig. Törhända hade arbetet dock blifvit längesedan utfördt, om det visat sig i särskild grad bchöfligt. Detta åter torde knappast hittills kunna sägas hafva varit händelsen. För studiet af de stora dragen inom vår befolkningsstatistik äro
de korrektioner, som här afses, icke af väsentlig betydelse, huru lockande
de än annars må för den intresserade forskaren vara; först när turen kommer
till afmejslingsarbetet, så att säga, kräfva desamma oafvisligen sin plats
på programmet. På detta sätt har skett, att, fastän mindre förarbeten
då och då af förf. utförts, uppgiften i sin helhet dock städse fått skjutas
undan för arbeten af mera trängande eller mindre oinfattande art.
Då korrektionen af åldersfördelningstalen här nu till sist framlägges,
kräfver den naturligtvis motsvarande ändringar i de nyssnämnda, i 1901
ars årgång publicerade tablåerna öfver folkmängdens fördelning åldersvis
efter civilstånd. Men synnerligen omfattande torde dessa ändringar näppeligen behöfva blifva. Civilståndsfördelningen är af betydelse företrädesvis
inom de mellersta åldrarna, och, såsom i det följande skall synas, äro dessa
åldrar här minst föremål för korrektion. Här åstadkomna ändringar i ålderstalen gälla i främsta rummet barnaåldrarna och den första ungdomsåldern
(upp till 25 år) äfvensom åldrarna omkring sextio à åttio år. Smärre
rubbningar förekomma visserligen äfven inom de mellersta åldrarna, men
dock i regeln ej större än att de i 1901 års årgång upptagna medelfolkmångderna för dessa åldrar torde kunna bibehållas, åtminstone för 1800talet. Oberoende häraf kunna då de behöfliga smärre jämkningarna göras
i de tal som afse folkräkningsresultaten.
Såväl 1901 års utredning som den nu föreliggande äro afsedda att
ingå såsom led uti den sammanfattande öfversikt af Sveriges befolkningsstatistik, som det alltid stått for mig såsom önskemål att en gång få framlägga och för hvilken de mest mödosamma förarbetena nu äro undangjorda.
Våra korrektionsberäkningar afse åren 1750—1855. Från och med
1860 utföras nämligen våra folkräkningar på ett sådant sätt (genom nominativa utdrag ur kyrkoböckerna), att några nämnvärda fel i fråga om
åldersuppgifterna ej mera kunna förekomma. Äfven för de år, som ligga
emellan folkräkningarna, göras sedan 1860 beräkningar öfver åldersfördelningen (hvilket icke regelbundet sker i något annat land än Sverige). Dessa
beräkningar utföras ungefär på samma sätt, som här användes för korrektionen af de äldre årens tal. Någon korrektion af talen för åren 1865,
1875, 1885 och 1895, hvilka här anföras i enlighet med sagda beräkningar, torde icke vara erforderlig.

138

Rikets folkmängd åren 1750—1900.

Med de officiella talen menas här alltid de som innehållas i det
ofta omnämnda stora »Bihanget» till 1876 års officiella befolkningsstatistik,
med särskild titel: Några grunddrag af Sveriges befolkningsstatistik för
åren 1748—1875. Vid citat i det följande namnes detta arbete, för
korthetens skuld, Grunddragen.
De felkällor, som hittills uppdagats med afseende å de i äldre berättelser meddelade talen för den svenska befolkningens åldersfördelning, äro
följande:
1) I talen för folkmängden i dess helhet åren 1750—1772 förefinnas
smärre luckor, som ofta äro berörda (t. ex. i Statistisk tidskrift årg.
1882, supplementet sid. 4).
2) Utom ofvanstående felaktigheter vidlådas folkmängdssiffrorna för
krigsåret 1760 och likaså talen för krigsåren 1790 och 1810 af brister
på grund af arméens frånvaro (eller dess utelämnande, helt eller delvis, i
folkräkningstabellerna).
3) Folkmängden år 1805 enligt Grunddragen har senare befunnits
vara felaktig och i 1880 års berättelse korrigerats. Denna korrektion
sträcker sig dock icke till befolkningens åldersfördelning.
4) Folkmängdens fördelning efter kön åren 1795 och 1805, enligt de
äldre uppgifterna och Grunddragen, är äfvenledes felaktig och har rättats
i 1880 års officiella befolknhigsstatistik, dock också här utan att fördelningen efter ålder korrigerats 1 .
5) Fördelningen mellan män och kvinnor företer dessutom för en
del af åren 1750—1810 smärre osannolikheter.
6) Folkmängdens fördelning efter ålder vid våra äldre folkräkningar
(ända till och med 1805) är bristfällig i så måtto, att understundom
densamma saknas för vissa landsdelar, — för hvilka alltså endast folkmängdssiffran i dess helhet är känd.
7) Till följd af att folkräkningarna ända till år 1775 höllos kvart
tredje år, saknas folkräkningar (med åldersuppgifter) för åren 1750, 1755,
1765 och 1770, hvilka år dock ingå i den serie af femåriga folkräkningar,
som vi här öfverallt måste förutsätta, till följd af att vi röra oss med
femårskullar af födde samt femåriga åldersgrupper.
8) Åldrarna 0—5 år,2 15—20 år och 60—65 år hafva kommit att
vidlådas af ett anmärkningsvärdt stort antal felaktigheter. Delvis torde
detta sammanhänga med att dessa åldrar varit under vissa tidrymder
1) Att fördelningen efter kön för åren 1795 och 1805 enligt Grunddragen måste vara felaktig, påpekades i 1901 års här ofvan nämnda afhandling. Att en korrektion återfinnes i 1880
års berättelse har först nu kommit att af oss uppmärksammas, sedan vi förut på egen hand
approximerat oss till ett rimligt résultat. Då detta senare resultat för år 1795 blott föga
skiljer sig från den korrigerade officiella siffran, ha vi här behållit våra egna beräkningar för
att slippa ändra en stor mängd redan i våra kalkyler införda tal. l'ör år 1805 äro äfven de
korrigerade talen ej fullt sannolika, hvarför vi äfven här behållit våra egna siffror.
a
) Genom ett missförstånd har i denna text kommit att användas det gamla betejjlmingssättet 0—5 år, åren 1861—1865 o. s. v. i stället för det nyare: 0/5 år, åren 1861/65 o. s. v.
För att undvika ett betydande antal korrekturändringar har fått härvid bero.
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(åldern 0—5 år till och med under hela tiden) fördelade i undergrupper.
Hvarför detta förhållande skall hafvamedfört oriktigheter i uppgifterna
är icke fullt klart, men ett faktum är att så skett. Oriktigheterna i dessa
åldrar hafva inverkat på angränsande femårsgrupper.
Dessa äro, såsom sagdt, de hittills kända felkällorna med afseende å
våra svenska ålderstabeller före är 1860. Här verkställda korrektioner
hafva ledt till upptäckten af ännu en dylik, hittills okänd, hvilken
skall påpekas under undersökningens gång.
Med afseende å hvar och en af dessa brister och sättet för deras
afhjälpande må anföras följande.
Hvad angår 1) luckorna i totalfolkmängden för åren 1750—1772 äro
desamma så ofta berörda i vår befolkningsstatistik, att vi kunna gå dem
förbi, under erinran blott att luckorna här äro fyllda med de sedvanligen
anförda approximativa beloppen. I 1901 års afhandling om civilstånden
inläto vi oss i detta hänseende på en kompromiss mellan de gamla och
de nya talen, hvilket gärna kunde varit ogjordt. Här, där hvarje felaktighet medför svårigheter i afseende å femårskullarnas förändringar från
folkräkning till folkräkning, måste vi nödvändigt söka fastställa folkmängdens totala belopp med så stor skärpa och noggrannhet, som någonsin låter sig göra.
2—5) Af samma skäl hafva vi måst i fråga om de brister, som ofvau
upptagas under n:r 2, 3, 4 och 5, verkställa approximativa korrektioner,
för hvilka vi ej anse nödvändigt att här redogöra, då de för här föreliggande ämne icke äro af större betydelse. Frågan i sin helhet är ämnad
att upptagas i det ofvan omnämnda tilltänkta större arbetet öfver Sveriges befolkningsförhållanden.
På nu antydda sätt äro folkmängdsbeloppen i deras helhet fastställda
för åren 1750—1810, med fördelning äfven efter kön. För åren 1815—1855
hafva inga ändringar af denna art ansetts behöfva i de officiella talen göras.
Återstår alltså vårt här föreliggande egentliga ämne, eller korrektionen af talen för befolkningens åldersfördelning.
Först bör då redogöras för, hvilka korrektioner som i detta fall verkställts redan i Grunddragen och hvilka alltså äro undangjorda, uti hvad vi här kalla de »officiella talen». Dessa korrektioner afse de brister, som ofvan äro upptagna
under punkterna 6) och 7).
Hvad angår de under punkt 6) omnämnda bristerna, hafva desamma
i Grunddragen utfyllts genom proportionell fördelning på alla åldrar.
Det kan sättas i fråga, huruvida det ej varit bättre att beräkna talen
för de saknade landsdelarna hvar för sig, med ledning af närmaste folkräkningsår för hvilka uppgifter finnas. Men resultatet torde i regeln ej
härigenom hafva väsentligen förändrats.
Beträffande punkt 7) hafva i Grunddragen ålderstalen för åren 1750,
1755, 1765 och 1770 anskaffats på samma sätt, som där skett ifråga om
andra år, hvilka ligga emellan folkräkningarna, nämligen på det sätt
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att för hvarje ålder (och för hvartdera könet) folkökningen (eller minskningen) mellan tvenne folkräkningar fördelats med lika belopp på hvart
och ett af de mellanliggande åren, hvarefter på samtliga åldrar den skillnad utproportionerats, som uppstått mellan de så funna åldersklassernas
summa och den förut för året (på grund af nativitetsöfverskottet och en
antagen likformig omflyttning) beräknade hela folkmängdssumnian. Att
härigenom i vissa fall kunna framkallas osannolika tal för särskilda åldrar,
är redan a priori antagligt och visar sig äfven i det följande verkligen
h afva egt rum.
Hvad ändtligen angår punkt 8) är det ett afhjälpande af där omnämnda brister, som i första rummet är nu föreliggande afhandlings uppgift. Denna uppgift omfattar naturligtvis approximativa rättelser af fel,
som framträda äfven i fråga om andra än de under nämnda punkt omnämnda åldrarna. Och härförutom hafva vi att applicera åldersfördelningen
på de i någon mån afvikande riksfolkmängder, som här för vissa år införts, — särskildt med hänsyn till fördelningen mellan mankön och
kvinnkön.

Möjligheten att korrigera folkräkningarnas uppgifter om de olika
åldersgruppernas styrka ligger däruti, att man känner de aflidnas fördelning efter ålder. Härigenom blir man nämligen i stånd att ungefärligen
beräkna, huru inom de särskilda åldrarna och kullarna afgången bör ställa
sig från den ena folkräkningen till den andra.
A) Alltifrån vår befolkningsstatistiks begynnelse är de dödas antal
hvarje år fördeladt i femårsgrupper, Iran födelsen intill lifvets gräns. Af
de många beundransvärda dragen i vår äldre befolkningsstatistik är detta
— liksom den härmed sammanhängande fördelningen af folkmängden i
femärsgruppper — utan tvifvel ett af de mest beundransvärda. Så enkelt det kan synas, är det ett sannskyldigt Kolumbi-ägg, och det dröjde
nära hundra år innan något annat folk än det svenska kom sig för med
denna »själfklara» åtgärd; ja, det finnes inånga folk, som ej hunnit dit
ännu i dag, — bland dem till och med ett sådant land som England,
hvilket allt fortfarande vid fördelningen efter civilstånd uppgifver åldrarna efter trettiofem år endast i tioårsgrupper.
Öfver hufvud hafva vår äldre befolkningsstatistiks målsmän visat en
forundransvärdt klar uppfattning när det gällt valet af åldersgrupper.
Inom nu förevarande område träffas också ett ytterligare exempel på
denna skarpa blick, nämligen ifråga om de döda inom de tidigaste
åldrarna. Här gick man genast från början utöfver programmet femårsgrupper och delade åldern 0—5 år i ej mindre än tre undergrupper.
Tack vare denna förtänksamhet är det som vi i Sverige kunna fullfölja
de viktiga undersökningarna om första lefnadsårets dödlighet för en tid-
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rymd af halftannat århundrade. Och gruppen 3—5 år har visat sig vara
ej mindre intressant, ehuruväl vårt dyrbara material i detta fall ännu är
blott obetydligt beliandladt.
De aflidnas tordelning efter ålder i Sverige finnes ännu endast ofullständigt framlagd i tryck. Hvad som för 1700-talet publicerats inskränker sig till den tämligen knapphändiga framställningen i Grunddragen.
Oafsedt första lefnadsåret, som särskildt upptages, återgifvas där endast
tioårsgrupperna, och till och med dessa endast till det sextionde lefnadsåret. Alla i högre ålder än sextio afiidne ävo sammanförda i en summa.
Under förarbetena till Grunddragen utarbetades dock en fullständig sammanfattning af de gamla talen för samtliga grupper och undergrupper (till
och med åldern nittio år, hvaret'ter de högsta åldrarna sainmanslogos).
Denna utredning föreligger i manuskript och har för värt arbete varit en
högeligen värdefull hjälp. Hvad som ytterligare krafts har blott varit
utproportioneringen af de döda i okänd ålder åren 1831—1860 (ett högst
obetydligt antal) samt en omarbetning i viss mån af denna utproportionering för åren 1751—1810, hvilken finnes i Grunddragen utförd men på
ett väl mycket summariskt sätt. För att ej afvika frän de redan i Grunddragen framlagda talen ha vi inskränkt den af oss företagna noggrannare
utproportioneringen till gruppen 60—w, hvars slutsumma äfven i hvarje
fall behållits oförändrad medan fördelningen inom gruppen af andelen i
okänd ålder döde något modifierats.
Vi hafva alltså framför oss de dödas antal fördeladt efter kön och
femårsgrupper af ålder för hvart och ett af åren 1751—1860. Hvad vi
för nu förevarande ändamål behöfva är dock icke i sista hand detta; hvad
som här kräfves är att få de dödas antal fördeladt efter femurskullar
af födda. Att åstadkomma ett utbyte af den förra fördelningen mot den
senare är alltså en uppgift, som nu kräfver sin lösning. Såsom lätt inses,
kan denna öfverföring ske endast på grund af approximativa beräkningar.

B) Antalet döda omfördt från femårsgrupper af ålder till
femårskullar af födda. Vi önska följa t. ex. de födde från åren 1751—
1755 och beräkna deras afgång, från födelsen och till det ögonblick då
den siste kvarlefvande af denna kull försvinner i döden. Vandringen
går genom lifvets alla åldrar. Ett ögonblick hvart femte år inträffar att
dessa fem årskuliar, de och inga andra, upptaga en hel femärsgrupp af
ålder. Så sker t. ex. vid årsskiftet mellan 1755 och 1756: då inrymmas
de alla inom åldern 0—5 år och upptaga densamma ensamma. Vid
skiftet mellan åren 1760 och 1761 fylla de åldern 5—10 år, vid öfvergången frän 1765 till 1766 åldern 10—15 år o. s. v. Vid hvarje tidpunkt åter emellan de nu angifna träffas de fem årskullarna icke i en
femårsgrupp utan i tvenne: stadda i en oupphörlig öfvergång från den
yngre till den äldre.
Välja vi t. ex. året 1760 till utgångspunkt, så uppfyllde vid detta
års slut kullarna från 1751—1755 åldern 5—10 år. Vid 1761 års ingång
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hade de ännu icke i minsta mån tagit åldern 10—15 år i besittning;
deras anpart af sistnämnda åldersgrupps folkmängd var alltså nu = 0 ^ .
Men vid 1761 års slut hade 1751-åringarna hunnit blifva tio år gamla
och upptogo alltså nu det första af de fem åldersåren inom gruppen 10—
15 år; eller de utgjorde, groft räknadt, af denna grupp en femtedel, d. v. s.
20%. Vid 1762 års slut hade både 1751- och 1752-åringarna hunnit
inom gränsen för gruppen 10—15 och fyllde alltså nu tvenne af dessa
åldersår, — eller af hela gruppen vid pass 40 %. Vid 1763 års slut upptogo 1751—1755-åringarne tydligen 60% af sistnämnda grupp, vid 1764
års %0% och vid 1765 års slut 100^. Därmed begynner ögonblickligen
utträdet ur åldern 10—15 och inträdet uti åldern 15—20. Af den förra
gruppen upptogo kullarna i fråga redan vid 1766 års slut endast 80 %
vid 1767 års endast 60^, vid 1768 års 40%, vid 1769 års slut 2 0 ^ och
ändtligen vid 1770 års utgång ånyo 0%. De fem årskullarna med födelseåren 1751—1755 äro nu samtliga inne i nästa grupp, eller gruppen 15—
20 år.
En femårskull af födda behöfver alltså tio år tor att helt passera en
femårig åldersgrupp. Första året börjar den med att upptaga 0 % och
slutar med 20%, andra året börjar den med 2 0 ^ och slutar med 40 o. s. v.
Anparten i medeltal under ett visst är kan sättas lika med medeltalet
mellan proportionen vid årets början och vid dess utgång. Första året
blir andelen då 10 %, andra året 30 %, tredje året 50, fjärde året 70, femte
året 90, sjätte året också 90, sjunde året 70, åttonde året 50, nionde
året 30 och tionde året 10^. Med sistnämnda års slut är genomgången
fullbordad.
Med begagnande af nu angifna procenttal är det som vi för livarje
kalenderår 1751—1860 fördelat de dödas antal inom respektive feniårsgrupper på de bägge femårskullar af födda, som i hvarje fall komma
i fråga. Beräkningen har naturligtvis utförts för hvartdera könet för sig.
Antalet dödsposter, som på detta sätt delats, uppgår till i allt 4,400.
De antaganden, hvarpå vi här stödja oss, äro tydligen: a) att de
två närliggande femårskullarna alltid äro med hvarandra jämnstarka i
antal; b) att inom en och samma femårsgrupp de fem åren äro inbördes
lika talrikt representerade; samt o) att under ett och samma kalenderår
inga ojämnheter förekomma i fråga om dödlighetens intensitet inom respektive femårsgrupp.
Alla tre dessa antaganden äro naturligtvis i någon mån oriktiga.
Fråga är endast, om oriktigheterna äro af den betydelse att de göra resultatet värdelöst. Den följande framställningen torde visa, att så icke är
fallet. Härtill bidrager i ej ringa mån den omständigheten att i fråga
om andra antagandet här ofvan, af olika, lätt insedda skäl, i många fall
en utjämning eger rum, så att hvad som blir för litet det ena året,
i viss mån motväges af hvad som blir för mycket det andra. Och hvad
angår tredje antagandet, torde ojämnheterna därvidlag vara så ringa, att
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de saklöst kunna förbigås. Allvarsammast äro felen med Hänsyn till
första antagandet, såsom ock i det följande en och annan gång tydligen
kan spåras.
För en femårsgrupp hafva ofvan demonstrerade fördelningstal icke
kommit till användning, nämligen för åldern 0—5 år. Såsom redan i det
föregående är omnämndt, är denna grupp såväl i dödlighets- som folkmängdsstatistiken fördelad i trenne undergrupper: 0—1 är, 1—3 är och
3—5 år. Med hänsyn till det stora antalet döde och den oerhördt
skiftande intensiteten af dödstalet inom dessa åldrar är naturligtvis denna
ytterligare fördelning teoretiskt taget en stor fördel. Fråga är blott,
huru man i praktiken skall på bästa sätt göra sig densamma till godo.
Vi taga för gifvet att den högre matematiken här skulle hafva ett ganska
rikt fält, — om den ville om saken bekymra sig; men vi äro ej lika
säkra på, att ens den högsta matematik skulle här vara af synnerligt stor
praktisk nytta. Därtill äro de ännu obekanta faktorerna allt för många
Hvad vi här kunnat göra är att, med stöd hufvudsakligen af 1860talets förhållanden, approxiroera oss till en serie fördelningstal, som vi
sedan användt för alla åren 1751—1860. Densamma ådagalägges enklast
genom följande exempel. Af de under nedanstående kalenderår aflidna i en
h var af angifna åldrar hafva räknats tillhöra femårskullen 1751—1755

Naturligtvis blifva dessa proportioner ganska osäkra for äldre tider,
och öfveihufvud erbjuda de yngsta åldrarna stora svårigheter med hänsyn till här förevarande beräkningar. Då antalet döde i dessa åldrar
är så utomordentligt stort, i synnerhet under tider, som ligga längre
tillbaka, innebär detta förhällande en betydande olägenhet. Att afhjälpa
densamma synes oss näppeligen vara möjligt.
Sedan pä nu angifna sätt de döde för hvarje år inom hvarje åldersgrupp approximativt fördelats på respektive femårskullar, ha för dessa
senare utförts erforderliga summeringar för de sedvanliga femårsperioderna,
d. v. s. för mellantiderna mellan folkräkningarna. Resultatet meddelas,
med åtskillnad mellan könen, i Tab. 1 vid denna afhandlings slut, nämligen under rubriken »Åtgången enligt dödslistorna». Dessa tal är det,
som skola möjliggöra en korrektion af de förut uppgifna siffrorna rörande
befolkningens åldersfördelning.
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Tab. A. Afgången inom de olika kullarna enligt de officiella folkmängderna och enligt beräkningarna på grund af antalet döde.

Af stort intresse måste vara att här redan frän början söka skaffa
sig någon föreställning om, huruvida resultatet af nu utförda beräkningar kan anses åtminstone rimligt. En möjlighet härtill gifves genom
ett studium af Tab. A här ofvan.
I denna tabell äro för hvarje femårskull af födde upptagna: a) det
folktal som (officiellt) för kullen i fråga uppgifves första gången den
uppträder vid en svensk folkräkning (eller i födelsetabellerna); i) dess
folktal då den sista gången uppträder (till och med år 1860 och till och
med åldern 85—90 år); o) minskningen i antal frän första folkräkningen
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(eller frän antalet födda) till den sista folkräkningen; samt d) samma
minskning sådan den af oss här beräknats pä grund af dödslistorna.
En jämförelse mellan de båda sistnämnda beloppen gifver naturligtvis
en antydan om, huruvida sista kolumnen, eller våra här demonstrerade
beräkningar, äro något så när acceptabla.
Taga vi då till en början summabeloppen för samtliga här behandlade
39 femårskullar af födde (1666—1860), finna vi, att de vid sitt första
uppträdande företett ett sammanlagdt folktal af 10,914,547 personer och
vid sitt sista (här afsedda) uppträdande ett sammanlagdt antal af 3,921,848
personer. Afgången under mellantiderna är således i allt 6,992,699 personer. Samma afgång enligt dödslistorna (sista kol. i Tab. A) har uppgått
till 6,848,640.
Denna jämförelse gifver dock ännu ingen upplysning angående våra
egna beräkningar: den säger endast huru hela det officiellt uppgifna antalet
döde förhåller sig till den vid folkräkningarna funna afgången. Att folkräkningarna visa en afgång, som är 144,059 personer högre än döds.
listornas, innebär naturligtvis, dels att dödslistorna varit i någon mån
ofullständiga (under krigsåren), dels, och förnämligast, att riket äfven under
denna tid lidit en ej obetydlig folkförlust genom utvandringen. Då tidrymden i fråga omfattar ej mindre än 110 år, kan en sammanlagd utvandringsförlust af något mer än 100,000 personer ingalunda betraktas såsom osannolik.
Förhållandet ställer sig här helt olika för mankönet mot för kvinnkönet (se Tab. E, sid. 157). För mankönet är afgången enligt folkräkningarna 3,611,725 personer men enligt dödslistorna 3,468,242. Pä detta
kön faller alltså hela den nyss uppdagade bristen, hvilket är fullkomligt
naturligt, då både ofullständigheten i dödstalen (under krigsåren) och
utvandringen företrädesvis drabba detta kon, — den förstnämnda bristen
till och med hel och hållen. För kvinnkönet åter är afgången enligt folkräkningarna 3,380,974 och enligt dödslistorna 3,380,398, — ett resultat
så utomordentligt, att det måste öfverraska till och med den som vant sig
vid att hysa de högsta föreställningar om vår befolkningsstatistiks värde.
Blir så fråga om, huru våra egna fördelningsräkningar utfallit, så få vj
i Tab. A taga hvarje femårskull för sig och jämföra med hvarandra de
båda sista kolumnernas tal. I det hela torde resultatet få anses tillfredsställande. Där skillnaden (oafsedt utvandringen) är mera betydlig, må
erinras att, a priori taget, felet lika väl kan tillhöra den ena kolumnen
som den andra. Vore näst sista kolumnen i Tab. A felfri, så vore ju
hela vårt här företagna arbete onödigt.
En redan påpekad brist i våra kalkyler gifver sig emellertid tillkänna
i Tab. A. Vid fördelningen af de döde ha vi alltid måst förutsätta att
två närliggande femärskullar varit numeriskt lika starka, och således gifvit
dem hvardera de, oberoende af skiljaktigheten, fixerade andelarna af dödsbeloppen. En i högre grad fåtalig femårskull kommer härigenom att få
ett något för stort antal dödsfall sig tillagdt; och omvändt: en mycket talrik
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feraårskull får ett lägre antal dödsfall än som vederborde. Men att detta
fel icke är af väsentlig art, visar i alla fall Tab. A. Taga vi därstädes
för oss de båda abnormt fåtaliga kullarna af åren 1771—1775 och 1806
—1810, så finna vi för den förstnämnda afgången hafva utgjort enligt
folkräkningarna 312,364 och enligt dödslistorna 311,832; för kullen 1806
—1810 äro motsvarande tal resp. 217,688 och 219,812. I båda fallen är
afgången enligt dödslistorna något för hög, ty äfven dessa kullar hafva
säkerligen lämnat sin tribut till utvandringen; men, såsom synes: synnerligen stora kunna felen ej vara. Och taga vi omvändt de för sin tid
synnerligen talrika kullarna af 1751—1755 och 1821—1825, blifver afgången för den förra resp. 335,603 och 324,148, för den senare resp.
195,082 och 182,440; här är skillnaden sannolikt något större än den
verkligen förefunna utvandringen — i synnerhet i fråga om kullen 1821—
1825 —, men äfven här rör sig felet tydligen inom ganska trånga gränser.
C) Korrigeringen af ålderstabellerna. Genom förenämnda approximativa beräkningar äro vi komna så långt, att korrigeringen af åldersfördelningstalen kan begynna. Vi känna nu, åtminstone ungefärligen,
afgången genom döden inom h varje femårskull från ålder till ålder; det återstår att sammanställa dessa tal ined resultatet af folkräkningarna och så genomföra de förändringar i dessa senare, som kunna synas af behofvet påkallade.
Så enkelt detta kan synas, har dock utförandet erbjudit ganska stora
svårigheter. Huvudanledningarna härtill äro tvenne: å ena sidan att vi
sakna så godt som all direkt kunskap om utvandrings- och invandringsförhållandena före år 1850, å andra sidan att våra beräkningar angående
afgången genom döden måste blifva osäkra på rätt afsevärda belopp i
fråga om de yngsta lefnadsåren. (Äfven i fråga om de högsta åldrarna
blifva naturligtvis våra beräkningar mindre pålitliga, men detta har själfsagdt här mindre betydelse; beträffande dessa åldrar ha vi också endast
i tvingande fall inlåtit oss på förändring af de officiella talen).
I fråga om in- och utvandringen må erinras om den roll, som tvifvelsutan här spelats af förhållandet mellan Sverige och Finland, såväl under
föreningstiden som under åren närmast efter föreningens upplösning. Om
det säkerligen icke ringa folkbytet under denna tid mellan dessa båda
länder föreligga ju inga direkta upplysningar. Sannolikt är, efter folkräkningarna att döma, att in- och utflyttningar i det hela någotsånär
motvägde hvarandra, om än troligen under vissa tider med bestämd
öfvervikt för den ena riktningen, under andra tider för den andra. Men
en oupplyst fråga är, huru detta förhållande kan hafva ställt sig inom
vissa åldrar, t. ex. de arbetsföraste ungdomsåldrarna, särskildt under tider
af nöd i det ena landet eller i det andra. 1 )
J
) Att missväxterna, denna tids nästan regelbundna plågoris, ej sammanföllo i Sverige
och i 1'inland, finner man lätt vid ett studium af hvartdera landets befolkningsstatistik. Finland
synes t. ex. icke alls hafva drabbats af de missväxter, som så härdt hemsökte Sverige under
början af 1770-talet.
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Allt detta har gjort, att de nödiga korrigeringarna af ålderstalen icke
i så stor skala, som önskligt vore, kunnat ske på mera objektiv, så att säga
mekanisk väg, utan vi ha alltför ofta blifvit tvungna att taga vår tillflykt till mera subjektiva antaganden, — visserligen alltid af de objektiva fakta inskränkta inom ganska trånga gränser.
De nya tal, som vi på detta sätt kommit till med afseende å den
svenska befolkningens åldersfördelning under olika tider, meddelas i Tab. 1.
På samma ställe meddelas också de förutvarande officiella talen och likaså
talen för afgången från ålder till ålder såväl enligt de officiella folkmängdsbeloppen som enligt de korrigerade, och äfvenså enligt våra approximativa
beräkningar på grund af dödslistorna. Tabellen lämnar alltså alla
data, som erfordras för en granskning i detalj af våra korrigeringar,
och vi öfverlämna åt den intresserade läsaren att själf utföra denna
granskning med all den skärpa, som kan synas behöflig. För egen del
betona vi, att vårt arbete icke kan göra anspråk på annat än a t t vara
ett försök, men att dock våra nya tal i många fall måste anses innebära
afgjorda rättelser af förutvarande fel, och att öfverhufvud, där ändringar
skett, sannolikheten torde vara för, att de nya siffrorna komma verkligheten
närmare än de gamla.
En uppmärksam granskare kunde anmärka, att i en mängd fall ändringarna äro så ringa, att spörjas kan, hvarför i dessa fall man inlåtit
sig på en ändring alls. Vore uppgiften endast att följa hvarje femårskull
för sig under lefnadsloppet, skulle säkerligen ej heller dessa smärre rubbningar vidtagits. Men så enkelt ställer sig saken i själfva verket icke.
När sagda arbete är utfördt för hvar och en af de olika femårskullarna,
skall för hvarje tidpunkt — för hvarje folkräkningsår — summan af
alla dem, som då upptaga folkmängden, sammanfalla ined den förut fastställda totalsiffran för rikets innebyggareantal. Dessa totalfolkmängder
— resultatet i hvarje fall af en folkräkning — kunna icke rubbas: de
äro ju öfverhufvud de säkraste tal, med hvilka vi här hafva att röra oss.
Här framträder tydligt nödvändigheten af de många smärre ändringarna. Ty när en summering af ofvannämnda slag gifvit en differens mot
den förut kända hela folkmängdssiffran och denna diiferens alltså på något
sätt måste skaffas ur världen, så är ju själfklart, att densamma, för att
ej alldeles förderfva resultatet för en eller annan åldersklass, måste med
största möjliga varsamhet fördelas på dem alla. »Med största möjliga
varsamhet», — alls icke efter någon bestämd matematisk formel. Ty
blindskären äro många, och en mycket ringa rubbning i en folkmängdssiffra kan skapa differenser, som leda till uppenbara orimligheter.
Ett dylikt »hoplappningsarbete» har naturligtvis kraft mycken både
tid och möda, och det vore fåfängt att söka ingå i någon detaljerad
redogörelse eller motivering för detsamma. Vi hänvisa ännu en gång
den intresserade att själf undersöka resultatet. Men vi skola dock äfven
framlägga några objektiva fakta, som gifva en föreställning om den
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Sammanlagda
åldrar, åren

afgången för olika större eller mindre sanno1751/1860.
likheten af vårt arbete i
allmänhet taget. Dessa
fakta äro först och främst
de som framläggas i vidstående Tab. B.
Denna tabell är att
förstå sålunda. Första
raden, med rubrik 0—5
år, upplyser, att om hela
antalet lefvande födde
under de år, som här
afses, jämföres med motsvarande sammanlagda
folkmängder i åldern O—5
år vid respektive folkräkningar, så visar sig de
föddes antal minshadt
(naturligtvis på grund af
afgången genom döden)
med i allt 1,809,745

personer, efter de officiella folkräkningstalen att döma. Är då detta
resultat sannolikt? Näppeligen, måste svaret blifva; ty bearbetningen
af dödslistorna har gifvit till resultat (tabellens nästa kolumn), att
de dödes sammanlagda antal under mellantiderna bör hafva uppgått till
ungefär 2,038,686 personer. Häraf måste väl med all sannolikhet framgå,
att de officiella talen satt folkmängderna i åldern 0—5 år för högt, då
de kommit till en minskning, från födelseögonblicket, af endast 1,809,745.
Våra egna korrigeringar medföra, att sammanlagda afgången blir 2,064,599
(tabellens tredje sifferkolumn). Här är ju överensstämmelsen med dödslistornas tal (2,038,686) betydligt större; den differens, som ännu återstår,
kan ju förklaras såsom beroende å utflyttningen (eller i ringa män på de
speciellt osäkra dödlighetsberäkningarna för dessa, de tidigaste åldrarna).
Andra raden i Tab. B, med rubriken 5—10 år, visar, att de kullar,
som kunna följas från åldern 0—5 år till åldern 5—10 år, under denna
sin lefnadstid reducerats, enligt de officiella folkräkningstalen med sammanlagdt ej mindre än 1,204,174 personer, men däremot enligt dödslistorna
endast med 709.710 personer, och enligt våra här införda korrigerade
folkmängdstal med 716,428 personer. Här framträder det officiella resultatet
lika osannolikt som nyss, ehuru nu i motsatt riktning. Medan åldrarna
0—5 år ansatts för högt, hafva åldrarna, 5—10 år ansatts för lågt. Tydligen hafva en hel mängd barn, som i själfva verket fyllt fem år, blifvit vid
folkräkningarna oriktigt hänförda till gruppen under fem är.
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Än mera i ögonen fallande är resultatet af tabellens tredje rad, med
rubriken 10—15 år. Här visar sig, att de kullar, som kunna följas från
åldern 5—10 år till åldern 10—15, enligt folkräkningarna minskats under
denna sin lifsvandring endast med sammanlagdt 38,656 personer, medan
dödslistorna antyda, att förlusten utgjort ej mindre än 232,425. Våra
egna korrigerade folkmängdssiffcor angifva en minskning af 234,807
personer.
På samma sätt kan fortsättas rad för rad. Våra korrigerade siffror
ligga i regeln dödslistorna närmare, än hvad de officiella talen göra,
och i de fall då äfven mellan våra tal och dödslistornas en större
differens föreligger, nämligen i åldrarna från 15 till ungefär 50 år, så är
detta förhållande fullt naturligt, emedan vi hafva att räkna ej blott med
de döde utan äfven med dB utflyttade, hvilka ju talrikast förekomma just i
sagda åldrar. Och vi bedja läsaren att af tabellens båda sista koll. döma,
huruvida ej dessa differenser framträda med all den sannolikhet man kan
begära. Skillnaden är störst i åldrarna 20—25 år och 25—30 år: i
dessa åldrar är ju också alltid utvandringen störst.1) Differensen aftager
sedan hastigt i följande åldrar och sjunker regelbundet mot lifvets gräns
— allt i enlighet med kända förhållanden med afseende å utvandringens
fördelning. Att för de högsta här upptagna åldrarna (80—90 år) skillnaden blir negativ, har naturligtvis ej så mycket att betyda. A ena sidan
ha vi endast i nödfall rört vid dessa åldrars folkmängdssiffror, å andra
sidan är ju dödsfallens fördelning här tämligen vansklig att beräkna.
Vi hoppas alltså, att Tab. B skall i stora drag rättfärdiga våra korrigeringar. En belysning från annan synpunkt af den större eller mindre
sannolikheten vinnes genom en granskning af själfva folkmängdssiffrorna.
Tab. C, sid. 150, gifver här de erforderliga data.
Första sifferkolumnen af tab. C innehåller summan af de uppgifna folkmängderna inom olika åldrar vid samtliga femårsräkningar (i allt tjugutvå)
från 1750 till 1855. Dessa tal böra dock icke direkt sammanställas med
de nya talen; det är att märka att folkmängden i dess helhet också blifvit
af oss för flera folkräkningar höjd. Summan af de officiella folkmängderna vid alla tjugutvå räkningarna utgör, såsom tabellen visar, 54,700,009,
men summan af de af oss använda folkmängdsbeloppen 54,837,320, alltså
0-251 % mera. Med detta procenttal kunna då, approximativt taget,
siffrorna för de olika åldrarna höjas, såsom i tabellen har skett. Med de
så vunna talen äro jämförda de belopp, som framgå af våra kori'igerade
folkmängdstabeller.
Följande åldersgruppers folktal befinnas då hafva blifvit genom korrektionen sänkta, nämligen 2 ):

1

) Jfr noten â sid 153.
) För Mdern 80—85 år är säultningen blott indirekt, se Tab. C.
Stat. Tidsh: 129:e haft.
2

4
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Tab. C. Summor af folkmängderna hvart femte år 1750/1855.1)

Däremot
nämligen:

hafva

följande

åldersgrupper

fått

sin numerär förhöjd,

samt åldern 75—80 är med 2'82 %.

Dessa tal uppenbara ett oväntadt och i hög grad intressant förhållande, att nämligen femårshalfvan i början af hvarje tioårsgrupp (30—35,
40—45 ; 50—55 o. s. v.) uppgifvits för högt och måst här nedsättas,
medan däremot den senare femårshalfvan (35—40, 45—50 o. s. v.) uppgifvits för lågt och måst höjas. Ty hvad vittnar detta förhållande om,
annat än att vi äfven för vårt lands (äldre) räkningar kunna spåra denna
öfcerfyllnad af de runda åldersåren, som i andra länders åldersstatistik
spelat en så framträdande roll? Näppeligen skulle man hafva väntat ett
fel af denna art hos våra svenska tabeller, som ju uppgjorts, icke på
grund af befolkningens egna uppgifter utan efter officiella handlingar (kyrkoböckerna). Men nu visar sig, att äfven våra fullkomligt opartiska präster
i viss mån dukat under för svagheten att uppföra personer med runda
äldersår. Så synnerligen omfattande Ivar denna tendens icke varit,
men den är dock fullt märkbar. Den torde i första rummet hafva gällt
personer med okänd ålder, som då af vederbörande tabell författare an1) Året 1860 ingår här icke, da talen för detta år icke varit underkastade någon koirektion.
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satts till närmaste runda år; likväl torde antalet dylika fall näppeligen
hafva varit nog stort att ensamt förklara den bär funna afvikelsen.,
Egentligen borde enligt denna teori äfven åldern 85—'OO år hafva
varit för lågt uppgifven och alltså här fått höjas. Såsom redan förut
påpekats, hafva vi emellertid i regeln lämnat dessa de högsta åldrarna
orörda. I allmänhet torde nian kunna antaga, att antalet åldringar invid våra första räkningar något för högt uppgifvet. Men, såsom sagdt,
korrigeringen af de små talen för dessa åldrar är för vår här föreliggande
uppgift icke af större betydelse, och tillräckliga stödjepunkter för en
dylik korrektion gifvas näppeligen.
Gå vi öfver till att betrakta förhållandet för särskilda åldersgrupper,
så finna vi de största korrigeringarna hafva drabbat åldern 0—5 år (minskning 3-95 %), åldern 5—10 år (ökning 3'95 %), åldern (iO—(55 år (minskning 2-85 %) samt åldern 75—80 år (ökning 2'82 %). Detta öfverensstämmer med hvad som är anfördt ofvan sid. 138—139. Mera oväntadt
är, att samtliga åldrar mellan 10 och 30 år blifvit något ökade, om ock
icke i väsentlig grad. 1 fråga om åldern 25—30 år kunde ju detta i
någon män förklaras genom det ofvan påpekade förhållandet, att inom
livarje tioårsgrupp senare femårshalfvan har visat sig böra höjas. Möjligen tyder dock den oafbrutna höjningen för sagda fyra åldersgrupper
äfven på att vi i någon mån underskattat utvandringen. En annan förklaringsgrund, till hvilken vi senare skola återkomma, är att en mängd
tillfälligt frånvarande sjömän och arbetare torde blifvit ur längderna
uteslutna, liksom det ju är notoriskt att den i fält frånvarande arméen
vid flera tillfällen ej, åtminstone ej fullständigt, inräknats i folkmängden.
Höjningen här skulle då innebära en rättelse af dessa brister.
Hvad angår tillfälligt frånvarande sjömän och arbetare, skulle naturligtvis en dylik rättelse egentligen kräfva en höjning äfven af totalfolkmängden, hvilket dock icke har skett. (För den frånvarande arméen
äro däremot tillägg gjorda till totalfolkmängden, se sid. 138 och 139).
Ökningen i ungdomsåldrarna, på grund af inräknandet af sjömän och
andra, som förut med orätt uteslutits, har således i själfva verket till
någon mindre del skett på andra åldrars bekostnad. Felet torde dock
icke få anses vara af mera väsentlig omfattning. Härom mera i det följande, vid behandlingen af proportionen mellan könen.
Det betydelsefullaste faktum, till hvilket vi här hunnit, är naturligtvis den stora öfverflyttningen från åldern O—5 till åldern 5—10 år.
Berättigandet är otvifvelaktigt, men omfattningen af ändringen kan naturligtvis fortfarande vara osäker. Någon anledning att förutsätta större
fel i vårt här vunna resultat torde dock knappast gifvas.
Ännu en omständighet bör påpekas. Såsom redan nämnts (sid. 138),
äro de uppenbara felaktigheterna i våra svenska ålderstabeller hufvudsakligen
att finna inom åldrarna 0—25 år. Anledning att förutsätta någon väsentlig förskjutning mellan grupperna 0—25 och 25—w inbördes, gifves icke.
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Tab. D. Den korrigerade afgångens öfverskott
dödslistorna
beräknade.1)

mot den enligt

För att låta detta förhållande komma till sin rätt hafva vi vid våra
korrigeringsarbeten såvidt möjligt hållit dessa båda grupper i sär. Också
finner man af tabell C, att hela den officiella folkmängden i åldern 0—25
år vid samtliga folkräkningarna (efter ökningen med 0251 ?6) utgör
27,906,201 och efter våra korrigeringar 27,907,461, hvilka båda tal ju
äro i det närmaste identiska.
En redan berörd vansklig fråga, som kanske här bör ägnas en något
mera detaljerad uppmärksamhet, är utvandringen. Tabell B har visat,
till hvilka belopp i det hela våra korrigeringar leda med afseende å
utvandringsförlusten inom olika åldrar; att märka är, att här dock äfven
ingå de ej i dödstabellerna redovisade stupade från krigen, äfvensom andra
möjligen förefintliga ofullständigheter i dödslistorna (sjömän på utrikes ort
o. s. v). Men det är naturligtvis af vikt i detta fall att tillse, att för
hvarje särskildt folkräkningsår våra beräkningar lämna åtminstone rimliga
resultat. För detta ändamål har i Tabell D här ofvan en detaljerad
öfversikt lämnats angående hithörande förhållanden för enhvar af åldersgrupperna 15—50 år.
Nämnda tabell angifver i hvarje fall, med hvilka belopp afgången
enligt våra korrigerade folkmängdsbelopp öfverstiger den på grund af
dödslistorna beräknade. Den skulle alltså egentligen angifva nettoutvandringens belopp ( + ej redovisade döde). Där icke ett dylikt öfverskott
förekommer utan i stället ett underskott, har tabellen en punkt; dessa
ställen med underskott {alltid till beloppen oväsentliga) skulle alltså
2
) En pnnkt utmärker att den korrigerade afgången understiger afgången enligt dödslistorna.
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egentligen utmärka öfverskott af invandring. Fullt upplysande i detta
hänseende kan dock tabellen naturligtvis icke vara, emedan den andra
jämförelsefaktorn (de dödes antal) ju också är endast approximativt beräknad. Där en tvifvelaktig siffra möter i tabell D, kan alltså felet, helt
eller delvis, ligga äfven hos det beräknade antalet döde. Men hvad vi ha rätt
att kräfva af tabell D är, att den ej skall innehålla rent orimliga tal. Och
från sådana tro vi ock, att den skall befinnas i det närmaste fri.1) Den har
i allmänhet höga tal för perioder, som äro kända såsom utvandringstider,
och låga tal för de öfriga; och äfven proportionen de olika åldrarna emellan är i regeln icke stötande. Ett och annat underligt tal möter nog,
t. ex. talen för åldrarna 35—45 år 1805, för åldern 40—45 år 1810,
för åldern 45—50 år 1850 och för åldern 35—40 år 18(50. Att förklara
dessa troligen oriktiga tal eller att beriktiga dem har ej synts möjligt,
eller skulle ett beriktigande åtminstone leda till alltför många och oväsentliga ändringar i det redan afslutade resultatet. I det stora hela äro dessa
fel naturligtvis af ringa betydelse. — För åren 1760, 17(15, 1790 och 1810
får man tänka sig i förlusten ingå ett visst antal stupade, som ej kunnat
i den officiella dödlighetsstatistiken inräknas.

D) Folkmängden af mankön och af kvinnkön. De under afd.
C) demonstrerade korrektionerna af befolkningens åldersfördelning för åren
1750—1855 äro utförda i hvarje fall för folkmängden af båda könen
tillsammans. Först efteråt har till behandling upptagits frågan om fördelningen mellan mankön och kvinnkön.
Härvid möter då först frågan om denna fördelning för folkmängden i dess
helhet. För åren 1815—1855 har här, lika litet som i fråga om totalfolkmängden, någon ändring i de officiella talen (Grunddragens tal) ansetts
behöflig. För åren 1750—1810 däremot möta, såsom förut anmärkts,
smärre osannolikheter i de officiella talen, hvilket kraft en korrektion.
Efter alla tecken att döma har utvandringen (d. v. s. nettoutvandringen)
af kvinnkön under denna tid varit synnerligen ringa och kan beräknas
för hela tidrymden 1751—1815 hafva utgjort endast omkring 2,373 personer. Detta lilla belopp ha vi fördelat aritmetiskt likformigt öfver
samtliga här ingående femårsperioder. Då nu nativitetsöfverskottet af
kvinnkön är kändt, har härigenom den kvinnliga folkökningen och således
äfven den kvinnliga folkmängden kunnat uträknas. Den manliga folkmängden har sedan i hvarje fall erhållits genom subtraktion.
Härnäst följer då att söka bestämma den kvinnliga folkmängden
inom olika åldrar. Att här inlåta sig på någon korrektion endast i vissa
fall af de officiella uppgifterna är fåfängt. Enda möjligheten är att genom
en systematisk omräkning skaffa sig fullständigt nya tal. Resultatet må
sedan rättfärdiga våra approximationer, om det kan.
1) Erinras bör vid Btudiet nf dessa tal och af motsvarande andra i denna artikel, a(t den
vid en viss folkräkning funna a/gången alltid delvis faller inom närmast yngre fcmäragrupp.
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Dessa beräkningar hafva skett på så sätt, att inom hvarje kull, från
en viss ålder såsom fast utgångspunkt, folkmängden inom öfriga åldrar uträknats genom fastställande af hvad vi här kallat afgången.
Hvad då först afgången beträffar, hafva vi utgått från nyssnämnda
faktum att under hela ifrågavarande tidrymd (åren 1816—1860 likaväl
som åren 1751—1815) utvandringen af kvinnor varit så godt som
betydelselös. Tiil följd däraf hafva vi ansett oss för utvandringsåldern, här satt så vidsträckt som till åldern 15—50 år, kunna antaga
afgången for kvinnkönet i hvarje fall sammanfalla med den, som förut för
detta kön beräknats på grund af dödslistorna. Eller med andra ord:
hvarje öfvcrskjutande åtgång utöfver det beräknade antalet dödsfall har
för dessa åldrar tillagts mankönet.1
För åldrarna O—15 år och 50—w åter hafva vi förutsatt, att de i
regeln smärre differenserna mellan den verkliga (korrigerade) afgången
och afgången enligt dödslistorna kunna anses i hufvudsak bero på ofullkoraligheter uti vårt sätt att här beräkna afgången genom döden inom
hvarje kull; dessa differenser böra då drabba båda könen, proportionellt lika.
Och äfven om, såsom nog är fallet, i dessa differenser ingår också en viss
utvandring, sä ligger intet orimligt uti att denna får drabba äfven kvinnkönet, ty utvandringen af barn är ju ofri och skiljer ej på könen, och
detsamma kan i viss mån sägas äfven om utvandringen af åldringar,
hvilken ju nästan undantagslöst sker på grund af familjehänsyn (uppsökande af förut utvaudrade familjemedlemmar). För åldrarna 0—15 och
50—ai hafva vi alltså beräknat afgången inom hvarje kull för kvinnkönet på det sätt, att vi i hvarje fal! låtit den förhålla sig till den gemensamma afgången (af män -f kvinnor) så som det beräknade antalet aflidna kvinnor förhåller sig till antalet aflidne af båda könön. Eller med
andra ord: skillnaden mellan den verkliga (korrigerade) afgången och afgången enligt dödslistorna har här fördelats proportionellt lika, efter dödsfallens antal, på man- och kvinnkön.
Härnäst följer då att skaffa en viss ålders folkmängd såsom utgångspunkt. Omedelbart skulle väl här erbjuda sig att taga antalet lefvande
födde, eller där detta ej är kändt: resp. kulls numerär vid det tillfälle,
då den först uppträder vid en folkräkning. Men detta visar sig snart
vara omöjligt. Dels fordrades då, i de fall där man skulle utgå från antalet födde, att de dödes antal vore med tillräcklig säkerhet fördeladt äfven
för de yngsta åldrarna, men detta är just hvad som ej kunnat ske, —
efter hvad här flera gånger framhållits. De dödes antal för en kull i de
yngsta åldersgrupperna kan vara felaktigt på tusental, och släpas ett
dylikt fel med genom hela raden af åldrar, kommer man naturligtvis mot
slutet till alldeles orimliga tal. Och i de fall, då man i stället skulle
utgå från den åldersgrupp, där kullen i fråga första gången anträffas vid
1
I. det mindre aiitolet fall, dä afg&ugen understigit talen enligt dödslistorna, har tillvägagångssättet varit lika med det för åldrarna under 15 och. öfver 50 ar använda.

Rikets folkmängd åren 1750—1900.

155

en folkräkning, blir svårigheten densamma. Älven här fiunes ingenting
fast: vår uppgift är ju just att här kritisera och korrigera. Och äfven här
kunna felaktigheter förekomma på tusental, — med resultat såsom nyss.
Enda möjligheten är därför att gå baklänges, d. v. s. att utgå frän
resp. kulls numerär i den högsta åldersgruppen, alltså gruppen 85—90 år,
eller från resultatet af den fullt tillförlitliga 1860 års räkning i de fall,
då kullen i fråga ej hinner till nyssnämnda ålder. I åldern 85—00 äro
de absoluta talen så små, att felen ej kunna röra sig om mera än några
hundratal; att föra ett dylikt fel med genom de olika åldrarna kan således aldrig vara af väsentlig betydelse.
Tillvägagångssättet har alltså varit att vi för hvarje kull utgått från
dess numerär i åldern 85—90 år (eller, där detta ej kunnat ske, från
dess numerär vid 1860 års folkräkning) och sedan successive tillagt de
för resp. åldrar på ofvan angifna sätt beräknade afgångsleloppen.
Till äfven t yrs skall någon läsare ställa sig tvekande gentemot detta
sätt att kalkulera öfver en tidrymd af inemot nittio år utan någon fast
hållpunkt under mellantiden. Häremot må först invändas, att vi dock
liafva en ganska säker utgångspunkt, ty vi utgå ifrån ett belopp, som
föga höjer sig öfver kvantiteten 0, och 0 är en mycket skarpt fixerad
punkt. Men därjämte må erinras, att vi icke äro utan kontroll: vi måste
få en sådan vid framkomsten till — begynnelsen, d. v. s. här till åldern
0—5 är. Ställer sig resultatet här rimligt, så finnes ju heller intet skäl
till väsentliga tvifvelsmål i fråga om de mellanliggande beloppen.
Yi hafva därför här nedan sammanställt de summor, till hvilka vi
på hvardera vägen kommit för åldern 0—5 år af den kvinnliga folkmängden, alltså: å ena sidan om vi utgå från antalet lefvande födde och
fråndraga den beräknade afgången intill den tidpunkt, då kullen i fråga
upptager åldern 0—5 år; å andra sidan om vi utgå från åldern 85—90
(eller 1860 års folkräkning) och successive tillägga den beräknade afgången.
Vi kalla den förra serien A, den senare B. Resultatet blifver följande:

Helt säkert skall man öfverraskas af differensernas ringhet. Och än
mera öfverraskad skall man kanske blifva — ehuru det nyss är bevisadt
—, att i själfva verket talen under B i de flesta fall torde komma sanningen närmare än talen under A.
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Förestående metod för uträkningen af den kvinnliga folkmängden
i olika åldrar har naturligtvis icke ledt till resultat, som genast kunnat
i alla delar accepteras. Först möter efter dessa approximationer samma
fordran som förut i fråga om folkmängden af båda könen, eller: om vi
utplocka resp. åldersgrupper för h varje särskildt folkräkningsår, så måste
summan sammanfalla med den förut kända hela kvinnliga folkmängden.
[ fråga om så vanskliga beräkningar som dessa kan vara af intresse att
meddela, huru denna sammanställning utfallit. Vi anföra därför här
nedan hela den kvinnliga folkmängden i Sverige vid olika tider, å ena
sidan sådan den är känd (A), å andra sidan sådan den framgått ur våra
här ofvan demonstrerade beräkningar angående folkmängden inom olika
kullar och åldrar (B).

Det synes oss att resultatet äfven här är öfverraskande godt och talar
starkt för värdet af våra approximationer.
I alla händelser måste dock de här funna differenserna aflägsnas,
ty talen under A kunna ej ändras. Serien B måste på något sätt bringas
att öfverensstämma med serien A.
Men härförutom bafva vi underkastat vårt resultat en detaljerad
granskning genom att för hvarje ålder och folkräkningsår undersöka den
nu uppståndna proportionen mellan könen. (Den manliga folkmängden
har naturligtvis i hvarje fall uträknats genom subtraktion, då ju folkmängden af båda könen är gifven). Och härvid hafva naturligtvis en del
osannolikheter uppdagats — väsentligen, ja uteslutande, inom de yngsta
åldrarna. Olägenheten af att vi för dessa åldrar ej kunna med någon
större säkerhet fördela de dödas antal gifver sig alltjämt tillkänna.
A ena sidan måste vi alltså aflägsna de osannolika proportionerna
i vissa åldrar mellan män och kvinnor, å andra sidan måste vi sörja för
att sammanlagda kvinnliga (och därmed äfven manliga) folkmängden vid
hvarje räkningstillfälle blir den rätta. Vi hafva till behandling upptagit
bägge dessa problem på en gång. Och härvid har åter uppstått ett ihoplappningsarbete» af samma slag som förut, ett arbete, som kräfver mycken
tid, mycket tålamod och mycken varsamhet, ett arbete som aldrig kan i
detalj motiveras och som därför lätt blir föremål för den kritiskt anlagde läsarens misstro.
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Tab. E. Sammanlagda afgången af hvartdera könet för olika
åldrar, åren

1751/1860.

Detta är nu något, som icke står att hjälpa. Åfven här må det
slutliga resultatet tala för sig själft. 1 Tabell 1 finnas ock alla detaljerna
framlagda till huru minutiös granskning som helst.
I tabellerna E—G hafva vi dessutom utfört en del sammanställningar,
som gifva en ledning för bedömande af beräkningens värde såsom helhet.
Hade var ursprungligen uppställda plan för beräkningen af den kvinnliga folkmängden kunnat genomföras utan behof af senare modifikationer,
skulle i tabell E talen i sista kol. för åldrarna 15—50 år alla varit =
jämnt 1,000 °/oo, och för öfriga åldrar borde talen varit jämnt lika med
motsvarande för mankönet och lika med talen i sista kol. af tabell Ii.
De afvikelser härifrån, som tabell E företer, äro alltså resultatet af
ofvan nämnda modifikationer, som krafts af hänsynen till proportionen
mellan könen och till totalfolkmängden.
Hvad angår förändringarna i åldrarna 15—50 år, äro desamma alltför obetydliga att behöfva ytterligare sysselsätta uppmärksamheten, —
dock med undantag för åldern 15—20 år, där skillnaden är tämligen betydlig och möjligen häntyder på att afgången blifvit något för mycket
nedsatt. Har så skett, så träffas redan här ett intyg om, att vi satt den
kvinnliga folkmängden i den första ungdomsåldern (och därigenom äfven i
de närmast följande) ganska högt. — Beträffande åldrarna 50—w äro afvikelserna icke så stora, att de i och för sig gifva anledning till tvifvel.
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Sammanlagda
folkmängden af hvartdera könet inom olika
åldrar, vid folkräkningarna åren 1750/1855.

Märkligt är däremot förhållandet med åldrarna 0—15 är. Här ha
ganska stora modifikationer fått göras, så att i stället för att promilletalen borde varit för båda könen lika, äro de i åldern 0—5 år för mankönet 1.032, men för kvinnkönet 991 °/00> i åldern 5—10 år äro proportionerna resp. 987 och 1,033 °/oo, och i åldrarna 10—15 år resp. 99.1 och
1,031. Af tabell F framgår emellertid, att dessa ändringar måste i hufvudsak anses fullt berättigade, och den enda fråga, som återstår, är, huru
desamma skola förklaras. Vi kunna ej förstå annat än att denna förklaring bör sökas däruti, att för dessa åldrar (och väl i någon mån äfven för
de andra) egentligen ett fel begåtts vid dödsfallens omföring från åldersgrupper till femårskullar af födde, i det att samma procentiska fördelningstal (se
sid. 143) användts för hvartdera könet. I de tidigaste åldrarna med deras
stora öfvervikt af döda bland mankönet, särskildt under de första lefnadsveckorna, faller troligen en större andel af dödsfallen för mankönet pådet löpande
årets kull än livad fallet är för kvinnkönet. Häraf skulle följa, att afgången
för det löpande året blir för lågt beräknad för mankönet, men något för
högt för kvinnkönet. I de något äldre kullarna måste då en kompensation inträda i motsatt riktning. Vi erinra ock här'återigen om, att de
speciella fördelningstalen för åldrarna 0—5 år äro ungefärligen byggda
på erfarenheten från 1860-talet; de kunna naturligtvis i verkligheten hafva
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Kvinnornas öfvertal, ‰, enligt de officiella folkmängdsbeloppen och enligt de korrigerade.1)

1) Kvinnornas öfvertal, ‰ = antalet kvinnor mot 1,000 män.
2) Talen utgöra aritmetiska media nf förestående tal för åren 1750—1855 (ej 1860).
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Tab. G. (Forts.) Kvinnornas öfvertal, ‰, enligt de officiella folkmängdsbeloppen och enligt de korrigerade.

1) Se anm. 2 å föregående sida.
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ställt sig åtskilligt annorlunda för tidrymder, som falla ända till ett
århundrade längre tillbaka.
Af alla våra i denna afhandling framlagda approximativa beräkningar
finnas i själfva verket inga, hvilkas värde är i och för sig så ringa som
talen för proportionen mellan könen i de tidigaste åldersgrupperna. Tabell F
visar emellertid, att vi i detta fall icke gjort oss skyldiga till några större afvikelser från de officiella talen. Vi hafva tvärtom hållit dessa så noga
i sikte, att, enligt hvad nämnda tabell utvisar, medelantalet kvinnor mot
1,000 män i åldern 0—5 år utgör för hela tidrymden 1751—1855 enligt
de officiella talen 998 och enligt våra korrigerade tal likaledes 998. För
åldern 5—10 år äro motsvarande tal resp. 998 och 1,001, och för åldern
10—15 år resp. 1,000 och 1,004. Och tabell G visar likaledes, att utvecklingsgången inom enhvar af dessa åldrar hos oss är densamma som i
de officiella tabellerna. Hvad vi med våra korrigeringar i detta fall uträttat, är alltså att vi strukit bort en del tvära omkastningar och ytterligheter i de officiella talen, hvilka med säkerhet beteckna felaktigheter,
och i stället infört tal som åtminstone äro fullt rimliga. Men huruvida, t. ex. där vi för någon tidpunkt af 1700-talet i tabell G hafva
talet 1,008 i åldern 0—5 år, detsamma ej lika gärna kan hafva varit 1,002
eller 1,004, o. s. v., därhän sträcker sig naturligtvis icke vår tabells noggrannhet att kunna upplysa.
Ifråga om åldrarna öfver 15 år framgår af tabell G, att vi kommit
till ganska väsentligt olika resultat ifråga om proportionen mellan könen
mot hvad våra officiella berättelser göra. Denna rätt betydelsefulla fråga
skall blifva föremål för utförligare behandling längre fram (sid. 171).

Härmed hafva vi kommit till slutet af vår utredning och framlagt den
mest nödvändiga motiveringen af våra approximationer. Resultatet af vårt
arbete meddelas i bilagda Tabeller 1—8.
För vinnande af en fullständig öfversikt hafva vi fört tabellerna 2—8
fram ända till år 1900, fastän vårt korrigeringsarbete omfattar blott åren
1750—1855. De absoluta talen för tidrymden 1860—1900 äro alltså de
officiella, här återgifna utan någon annan förändring, än att det lilla
antalet personer i okänd ålder år 1880 utproportionerats. För öfriga år
har detta skett redan i den officiella statistiken.
Vi kunna dock ej lämna ämnet utan att i någon mån ingå äfven
uti en behandling af saken själf. Naturligtvis få vi afstå från hvarje
undersökning i detalj. Men några hufvudanmärkningar angående innehållet af dessa tabeller torde utrymmet dock medgifva.
Hvad först angår E) Befolkningens åldersfördelning i Sverige, är
redan i det föregående uttaladt, att de stora dragen härutinnan framgå med
full tydlighet af de officiella tabellerna, och att från denna synpunkt sedt
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Ålderstalens

afvikningstal,

‰,

åren

1750—1900.1)

vårt här företagna korrigeringsarbete icke varit i högre grad af behofvet
pâkalladt. Däremot hoppas vi hafva i detaljerna aflägsnat åtskilliga
förut vanställande brister. Och en ganska betydelsefull sak är, att vi kunnat
någotsånär konstatera, huru mycket åldern 0—5 år i äldre tider varit
upptagen för högt och huru mycket åldern 5—10 år för lågt. I denna
punkt blir äfven vår kännedom om den normala åldersfördelningen i vårt
land säkrare än förut. Väl har länge varit kändt att de officiella talen
här vidlåddes af fel, och i arbetet om utvandringsfrågan ha vi ock försökt
en ungefärlig korrektion af medelresultatet, men först nu har framlagts
ett försök att direkt beräkna felets omfattning.
För studiet af åldersfördelningen inom ett land eller vid en viss
tidpunkt kräfves något fast att utgå ifrån, en »likare» så att säga;
med andra ord: en normalfördelning. Författaren har sysslat åtskilligt
ined detta problem. Här är tillfället att lämna ett bidrag till denna
fråga för Sveriges del, med större noggrannhet än som hittills kunnat ske.
I Tab. 4 och 5 äro de relativa ålderstalen uträknade för hvart femte år af
1) Ålderstalens afvikningstal, °/'oo = de särskilda årens âlderstal om medelförhållundet i
hvarje fall för åren 1750/1875 sättes = 1,000.
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tidrymden 1750—1900, och därjämte hafva sammanfattningar skett för tjugufemårsperioderna samt slutligen allmänna medeltal beräknats, utgående städse
från 1750 och sträckande sig successive till tidpunkterna 1775, 1800,
1825, 1850, 1875 och 1900. Slutkolumnen i sistnämnda serie, eller den
kol. som omfattar samtliga de etthundrafemtio åren 1750—1900, kunde
ju synas företrädesvis böra komma ifråga såsom normalfördelning. Densamma omfattar dock äfven de alldeles abnorma årtiondena 1880—1900,
hvilket i viss mån skämmer resultatet. Då synes oss perioden 1750—1875
vara att föredraga. Densamma omfattar också en af våra större utvanddringstider (den första af dem: åren 1867—1873) och kan således, när
inflytandet häraf fördelas öfver hela etthundratjugufemårsperioden, sägas
representera en befolkning med moderat utflyttning. Såsom sådan måste
den komma att gifva behöflig relief ät den exceptionella utvandring, som
karaktäriserat stora delar af det senaste kvartseklet.
Ålderstalen för tjugufemårsperioder och längre tidrymder i Tabell 5
äro uträknade på det sätt, att vi tagit aritmetiska media af (de relativa)
ålderstalen för alla i hvarje fall inbegripna femårsperioder. Femårsperiodernas tal åter äro för åren 1751—1860 uträknade såsom aritmetiska
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T a b . I . Ålderstalens afvikningstal, ‰,
af födde.1)

för hvarje

femårskull

media mellan (de relativa) ålderstalen för hvarje periods början och slut;
för perioderna 1861—1900 äro ålderstalen uträknade direkt på medelfolkmängden.
Då på detta sätt nästan genomgående användts aritmetiska medeltal
af de relativa talen, kommer hvarje period att göra sig gällande med
samma styrka, oberoende af om han representerar större eller mindre folkmängd. Vid tidigare beräkningar af detta slag hafva vi uträknat ålderstalen på hela tidrymdens inedelfolkmängd. Genom sistnämnda metod få
naturligtvis nyare tider ett större inflytande på resultatet, ity att de
representera större folkmängder.
På hvad sätt en åldersfördelning pröfoas från synpunkten af huruvida
han uppfyller fordringarna på en normalfördelning, hafva vi ungefärligen
visat i arbetet om Utvandringsfrågan, sid. 298—300. Vi ämna icke här
1
) Talen upptager för hvarje femårskull af födde (angifna i kolumnhufvudet) dess relativa
talrikhet vid de olika folkräkningarna, i det att normala ålderstalet (d. v. s. talet för aren 1750—
1875) i hvarje fall är satt = 1,000. Talen i denna tabell äro desamma som i tab. I-I,
ehuru här ordnade efter kullar i stället för efter åldrar.
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(Forts.) Ålderstalens afvikningstal, ‰, för femårskullar af födde.1)

) Jfr noten å föregående sida.

Stat. Tidikr. 129:e haft.

5
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(Forts.)

Ålderstalens afvikningstal, ‰, för femårskullar af födde. (Jfr noten sid. 164.)

Anm. För kullen 1886/00 äro talen för åren 1890, 1895 och 1900 resp. 977, 1,018
och 1,040; för kullen 1801/95 åren 1895 och 1900 resp. 944 och 993; samt för kullen
1896/00 är 1900: 920.

ingå i en dylik eller annan pröfning af de nu funna talen för åren 1750—
1875, utan taga dem tills vidare för goda. Så synnerligen stora kunna
ej heller bristerna vara, i betraktande af de rektifierade tal, på hvilka
beräkningen är byggd, och den utomordentligt långa tidrymd, som af
densamma omfattas.
Jämföra vi den nu framställda normalfördelningen med den, som vi under
senare tider oftast användt, eller den (okorrigerade) för åren 1750—1890
(beräknad på hela periodens medelfolkmängd; se t. ex. den officiella
befolkningsstatistiken för år 1900, Första afd., sid. V), så finna vi,
såsom rimligt är, en betydlig nedsättning för åldern 0—5 år (från 127,936
pr million till 124,621), men däremot en afsevärd höjning för åldern
5—10 år (från 105,127 till 107,396). Häraf följer, att den undertalighet,
som vi så länge kunnat konstatera för åldern 0—5 år i det nuvarande
Sveriges befolkning, reduceras något, om den än allt fortfarande kvarstår. Den öfvertalighet åter, som förut framträdt för det nuvarande
Sveriges åldersgrupp 5—10 år, försvinner i regeln genom normalfördelningens korrektion och gifver rum för en om ock obetydlig undertalighet.
I öfrigt afviker den nya normalfördelningen (1750—1875) icke så
synnerligen mycket från den gamla (1751—1890). Åldrarna 20—50 år
hafva dock höjts, delvis icke sä obetydligt, till följd af att utvandringstidernas inflytande förminskats. Åldrarna 50—ca hafva i stället sänkts
något, därigenom att tidrymden 1876—1890, med dess ofta abnorma
öfvertalighet i dessa åldrar, utgått ur räkningen.
De tre stora ålderstalen (0—15, 15—50 och 50—w) utgöra i den
nya fördelningen resp. 331,138, 501,520 och 167,342 per million, eller
ungefär tredjedelen, hälften och sjättedelen.
Det saknar icke sitt intresse att jämföra denna svenska normalfördelning med den fördelning, som vi i Ekonomiska Samhällslifvet användt
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såsom normalschema för Västeuropa och som hufvudsakligen är stödd
på folkräkningarna i olika länder åren 1870 och 1880. En jämförelse
mellan Västeuropa och Sverige utfaller på följande sätt:

Åldersfördelningen i vårt land ansluter sig alltså sällsynt nära till den
allmänt västeuropeiska. Den användning, som vi i Bulletin de l'Institut
international de statistique, Tome XII, första häftet, tillåtit oss göra af de
svenska ålderstalen såsom en »Standard population», är alltså icke oberättigad.
Såsom bekant har Institutet själft redan tidigare uttalat sig för en dylik
användning af den svenska åldersfördelningen (i och för normalisation af
dödstalen); därvid är det dock icke någon svensk normalfördelning, som
kommit i fråga, utan talen för 1880 (eller 1890).
F)

Genom här utförda beräkningar äro vi i stånd att med större

noggrannhet än förut följa födelsekullarnas ålderstal och dessas afvikningar från normaltalen, denna betydelsefulla fråga, som i Sveriges och Norges befolkningsstatistik blifvit med ett sådant särskildt intresse studerad, sedan uppslaget och de grundläggande idéerna en gång
lämnats af Eilert Sundt. Vi kunna ej undgå att här ägna äfven detta
spörsmål en stunds uppmärksamhet och hafva sammanfört det (från tabell H
hämtade) erforderliga materialet i Tabell I, sidd. 164—166.1)
Sagda tabell följer enhvar af de 48 femärskullar af födde, som vi i
vår befolkningsstatistik hittills kunnat iakttaga, och visar deras högre
eller lägre numerär vid olika åldrar under jämförelse med våra här antagna normaltal, d. v. s. ålderstalen för åren 1750—1875. Dessa senare
äro i hvarje fall satta = 1,000. Tal, som öfverstiga 1,000 i tabell I,
utmärka således öfvertalighet öfver normal ståndpunkt, — tal, som understiga 1,000, undertalighet. Hvarje femårskull är följd för hela den tid,
under hvilken den af den statistiska forskningen belyses.
Det första faktum vi här iakttaga är, att samtliga de sex femårskullar, hvilka ligga längst tillbaka i tiden af dem vi känna, eller kullarna
från åren 1661—1690% vid hvarje folkräkning och i hvilken ålder de
iakttagas framträda med en skarpt markerad öfvertalighet i numerär.
Förhållandet är i hög grad märkvärdigt. Det skulle kunna tolkas såsom
ett vittnesbörd om en vida högre födelsesiffra under dessa aflägsna
J
) En tabell af samma slag, ehuru af inskränktare omfattning och med begagnande af
okorrigerade folkmängdstal, finnes meddelad i arbetet om Utvandringsfragan, sid. 152.
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tider än under dem, om hvilka vi annars äga kännedom. Hvad som egentligen förvånar är de höga talen för kullen 1676—1680, — en tid af så
mycken nöd och lidande, att vår historia har att uppvisa få motstycken
därtill. Mindre frapperas man af öfvertaligheten hos kullarna från åren
1661—1675, som ju voro fredsår (om ock ej ansedda såsom synnerligen
gynnsamma ändå). Helt naturliga finner man siffrorna för åren 1681—1690,
som ju voro den lyckosammaste tiden af Karl XI:s landsfaderliga regering
och betecknades af kraftiga framsteg på samhällslifvets alla områden.
Den slutsats om födelsetalet, som ofvan antydes, är dock af mänga
skäl tvifvel underkastad. Den stora öfvertaligheten kan delvis förklaras
äfven däraf, att de äldsta af ifrågavarande kullar redan år 1700 hunnit så
långt, att de torde hafva undgått utskrifningarna till det »stora nordiska
kriget». Dessa grupper af folkmängden fritogos alltså från det direkta
inflytandet af kriget, som så djupt decimerade folkmängden såsom helhet.
Lika lyckliga voro säkerligen icke kullarna af åren 1681—1690, som nog
fingo lämna betydande bidrag till Karl XII:s arméer. Också äro dessa
kullars tal i tabell I snarast mindre än man skulle vänta, om man
jämför dem med de närmast äldre grupperna.
Ännu en omständighet att uppmärksamma är, att vi här till stor
del röra oss inom de högsta åldersgrupperna. För dessa blifva ju normaltalen alltid något osäkra. Talen i tabell I skulle dock möjligen kunna
antyda, att af 1600-talets människor 1 ) en ovanligt stor mängd uppnådde
den högsta ålderdomen. Detta är ju i öfverensstämmelse med annars
gängse uppfattning af denna tid, under hvilken barndoms-, ungdoms- och
mannaåldrarna säkerligen af sjukdomar och krig decimerades vida hastigare
än nu, men om hvilka man älskar att tro, att »kvarlefvan» af »urkraftiga»
naturer, som nådde de åttio och nittio åren, trots allt var jämförelsevis
mycket stor. Om så är fallet — vi anse ingalunda saken afgjord —, så se
vi under 1700-talet detta karaktärsdrag till ganska betydlig del utplånas.
Glömmas bör ej, att vid våra tidigaste folkräkningar antalet åldringar kan vara för högt uppgifvet. Åtskilliga skäl tala härför, såsom
ock flera gånger påpekats. A andra sidan blef ju dock den regelbundna
kyrokobokföringen påbjuden redan genom 1686 års kyrkolag. Vid våra
första folkräkningar var den alltså redan vid pass sextio år gammal —
mångenstädes säkert vida äldre.
Fortsätta vi denna vandring genom Sveriges historia, finna vi härnäst sex efter hvarandra följande femårskullar som alla äro undertaliga;
de äro kullarna från åren 1691—1720. Förhållandet förvånar visserligen
icke. Här om någonsin, i dessa missväxtens och den stora ofredens dagar,
har man väl rätt att vänta något dylikt. Möjligen skulle man förmodat
att en del af 1690-talet stått bättre; åren 1691—1695 borde dock hafva.
varit en något gynnsammare tid än 1696—1700. Men så tyckes knappast
>) D. v. B. under 1600-talet födde.
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hafva varit fallet. Onekligen gör det ett sorgligt intryck att se Karl XI:s
lefnadsafton förrinna under så mycken nöd och lidande för hans folk,
efter ett helt lif af plikttroget och framgångsrikt arbete för dess väl.
Det tyckes som om 1690-talet redan på förhand bräckt en god del af
Sveriges kraft, vid själfva ingången till den stora kampen på lif och död
mot öfvermäktiga grannar.
Bland de underligaste af alla fakta, som här framträda, anse vi vara
att, så långt våra siffrors vitsord räcker, åren 1711—1720 skulle varit
en gynnsammare tid än åren 1706—1710, och åren 1716—1720 icke sämre
än 1711—1715. Här ställer statistiken historien en gåta. Kunna verkligen de ekonomiska krafterna hafva lefvat någotsånär friska pä djupet,
under förhållanden, som tyckas böra hafva gjort allt framgångsrikt enskildt
förvärf nära nog omöjligt?
Ganska egendomliga äro ock talen för kullarna 1721—1740. Endast
de båda första af dessa fyra femårskullar visa öfvertalighet, och denna
långt ifrån så utpräglad som man skulle väntat. Tiden mellan 1730
och 1740 tyckes hafva varit en ganska ogynnsam tid; att detta var fallet
med åren 1741—1745 är ju välbekant.
Frihetstidens mest lysande period synes hafva varit åren 1746—1760,
dock med tydligt aftagande mot tidrymdens slut. Aren 1761—1765 framträda såsom åtminstone medelmåttiga; däremot äro åren 1766—1775 ofördelaktiga. Femårskullen 1771—1775 är ryktbar i vår befolkningsstatistik
såsom en af de numeriskt svagaste man känner. Den bär tillräckligt
vittne om de fruktansvärda lidanden, som framkallades af de upprepade
misväxterna vid 1770-talets början. Den kraftiga återuppblomstringen
under åren 1774 och 1775 förmår icke på långt när att neutralisera deras
verkningar.
De fyrtio åren 1776—1815 (den gustavianska tiden) äro i det hela
en ganska olycklig tid i Sveriges ekonomiska historia. Femårsperioden
1776—1780 (»den lyckliga tiden af Gustaf III:s regering», närmare angifvet: 1774—1780) samt perioden 1791—1795 utgöra dock fördelaktiga
undantag.
Kullarna af åren 1816—1835 äro i vår befolkningsstatistik ryktbarare än alla andra. Deras utomordentliga talrikhet faller alltid i
ögonen vid de mänga diagrammatiska framställningarna i ämnet. En
tacksam uppgift vore att i detalj följa dem och deras inverkan på vårt
folks öden. Denna inverkan kan spåras på en mängd af områden, vida
utöfver hvad man vanligen härom föreställer sig. Hunna till skolåldern
fyllde dessa skaror alla skolsalar och gjorde uppfostringsfrågan brännande.
Hunna till förvärfsåldern sprängde de skråna (1840-talet) och framtvingade
en friare näringslagstiftning, utan hvilken dessa människomassor ej skulle
kunnat behållas vid lif. Hunna till giftermålsåldern framtvang deras öfverflödande talrikhet äktenskapens försenande och till sist (delvis först i
andra generationen) den stora utvandringen. Öfverfyllande klassen »alla
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andra», som stod utanför den dåvarande folkrepresentationen, sprängde de
ståndsförfattningen (1850- och 1860-talen). Och i våra dagar hunna till
ålderdomen, fylla de våra fattighus och försörjningsanstalter och göra invaliditets- och ålderdomsförsäkringsfrågan aktuell. —
Senare tiders stora befolkningsstatistiska faktum är såsom bekant
utvandringen. Särskildt inom åldersfördelningen är dess betydelse epokgörande. Vi hafva så många gånger haft tillfälle att behandla denna
fråga, att vi här endast vilja påpeka några få hufvudpunkter.
Efter år 1865 har ingen femårskull fyllt måttet inom åldern 0—5
år. I åldern 5—10 år höja sig dock afvikningstalen vanligen ånyo upp
till »pari» och stundom till och med däröfver. Ännu starkare blir höjningen i åldern 10—15 år, som i våra dagar i regeln är öfvertalig, — allt
detta naturligsvis i samband därmed att utvandringen endast i ringa mån
decimerar barnaåldrarnas numerär. I den egentliga utvandringsåldern, 15—
35 år, sjunka alla afvikningstalen starkt. Sedan år 1885 har ingen af
femårsåldrarna mellan 20 och 50 år någonsin varit fulltalig, och undertaligheten har nått mått, som i äldre tider äro exempellösa. Till och med
de från början så ytterst talrika kullarna af åren 1856—1860 och 1861—
1865 äro längesedan sjunkna ned under pari.
Efter 35 års ålder nedgår utvandringens intensitet under det samfällda medeltalet, och de så djupt nedpressade afvikningstalen återtaga en
uppåtstigande riktning. Före 50 års ålder hinna de dock icke ånyo till
pari, men därofvan finnes, så länge utvandringen fortfar, knappast någon
gräns för deras höjning. Vi hafva redan fått bevittna afvikningstal på
2,000 %o, d. v. s. att en åldersgrupp intagit en dubbelt större andel af
befolkningen än den normalt borde göra.
De högsta åldersgruppernas öfverfyllnad i våra dagar är för öfrigt
en ganska invecklad företeelse och har framgått såsom resultatet af flera
samverkande faktorer. Vi hänvisa för en närmare redogörelse härför till
arbetet Sveriges land och folk, sid. 105 och 182.
Den sista omständighet, vi här vilja framhålla af hvad tabell I
innehåller, är följande. Samtliga kullar med födelseåren 1706—1780
visa i de högsta åldrarna en a/gjord benägenhet för sjunkande
afvikningstal, samtliga kullar födda efter 1780 en alltmera markerad benägenhet för stigande
afvikningstal i samma åldrar.
Förhållandet är i
hög grad egendomligt. I viss mån kan den senare delen af satsen
förklaras genom utvandringen, på sätt, som visas å det nyss citerade stället
i Sveriges land och folk; men det återstår tillräckligt för att konstatera en
verkligt djupgående åtskillnad mot förr.
IIvarpå beror det då, att kullarna från större delen af 1700-talet
visa en sådan i ögonen fallande brist på lifskraft i ålderdomens dagar?
Och hvarifrån kommer den utpräglade förbättringen i detta fall för 1800talets barn? Två omständigheter falla en i minnet: vaccinationen och
nykterhetsrörelsen. Den sistnämnda begynte ju under 1830-talet; vid den

Rikets folkmängd åren 1750—1900.

171

tiden började 1780-talets kullar närma sig de högre åldrarna. Och vaccinationen var i Sverige fullt genomförd omkring år 1820. Dess inflytande
kan då tydligt spåras för de yngre åldrarna; kanske sträckte den sina
verkningar äfven till de mera framskridna. Vi göra icke anspråk på
att hafva löst problemet. Det är utan tvifvel en intressant uppgift för
kommande forskning.
G) Proportionen mellan könen. I arbetet om Utvandringsfrågan
(sid.' 94—96) hafva vi konstaterat förevaron af tvenne olika typer med
hänsyn till befolkningens fördelning efter kön inom olika åldrar. Den
första af dessa typer, den {nyare) svenska, utmärkes af en tämligen regelbunden stegring af kvinnkönets öfvertalighet från ålder till ålder;
den senare åter, den allmänt europeiska, karaktäriseras af en brädstörtad
förhöjning af denna öfvertalighet inom åldrarna 15—25 år, men däremot
af stagnation eller tillbakagång i åldrarna 25—60 år; först därefter begynner stegringen ånyo.
I nyssnämnda arbete ha vi likaledes visat, att den senare typens
egendomligheter delvis måste anses bero på felaktigheter i folkräkningsuppgifterna och att således i verkligheten den »allmänt europeiska» typen
torde mera närma sig den (nyare) svenska, än som synes i de officiella
tabellerna. Att en viss skiljaktighet kvarstår, som berättigar till åtskiljande af dessa båda typer, är emellertid mycket sannolikt.
Bland skälen härför hafva vi i arbetet om utvandringsfrågan anfört
äfven den egendomliga omständigheten, att våra äldre svenska folkräkningar (från 1700-talet och ännu något senare) visa en tydlig överensstämmelse med den typ, som vi kallat den allmänt europeiska.
Huru detta sistnämnda förhållande skall förklaras, har synts oss
såsom en gåta. Den gåtan hafva våra nu förebragta beräkningar löst på
det sätt, att hela fenomenet skulle bero endast på — felaktigheter i våra
officiella folkräkningsuppgifter.
De tal, till hvilka vi här kommit beträffande proportionen mellan
könen inom olika åldrar af Sveriges befolkning, utvisa nämligen äfven
för äldre tider fullständigt samma typ som den vi förut kallat »den (nyare)
svenska». Vi skulle alltså hädanefter hafva rätt att kalla denna typ
helt enkelt: den svenska.
Den förändring, som vi i detta fall kommit att göra med hänsyn
till våra officiella tal, är i själfva verket den mest betydelsefulla af alla,
som af dessa våra beräkningar föranledts. I stället för de officiella talens
utomordentligt stora öfverskott af kvinnor i åldrarna 15—30 år ha vi
här fått ett ganska moderat sådant. I ersättning hafva vi i åldrarna
35—to något större kvinnoöfverskott än de officiella tabellerna.
Är denna förändring trovärdig? Såvidt det är oss möjligt att döma,
måste svaret i hufvudsak blifva: ja. Om än naturligtvis äfven våra nya
tal säkerligen lida af smärre felaktigheter, så synes dock kunna med be-
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stämdhet påstås, att studiet af dödslistorna måste föra ungefär till det
resultat, hvartill vi här kommit. Och då vi i fråga om den andra faktorn,
eller utvandringen, för kvinnkönet, på anförda skäl, satt densamma nära
nog lika med O, så kunna våra nya tabeller åtminstone icke beskyllas för
att hafva upptagit den kvinnliga folkmängden i åldrarna 15/30 år för lågt.
Den andra möjligheten är att vi satt den manliga folkmängden för
högt. Om så är, borde förhållandet vara, att, såsom de officiella tabellerna
utvisa, i äldre tider högst betydande skaror af unga män skulle hvarje år
utvandrat från Sverige, för att så, efter uppnådda trettio års ålder, så
småningom till största delen återkomma till fäderneslandet. Åt denna
företeelse skulle då våra nya tal underlåta att gifva uttryck.
Vi hafva mycket svårt att tro på att så verkligen förhållit sig. En
så betydande folkrörelse, som här är i fråga, borde väl dock hafva gjort
sig mera märkbar för samtiden själf. Sant är väl, att man på denna
tid verkligen högljudt klagade öfver utvandringens storlek. Men tidens
statistici trodde sig ju kunna med sin vetenskaps hjälp bevisa, att större
delen af denna utvandring existerade endast i inbillningen.
För Öfrigt ligger det underliga icke däri att en viss utvandring af
unga män skulle hafva egt rum. Äfven i våra nya tabeller hafva vi förutsatt en ganska betydande sådan. Men att därförutom tusentals män
i åldrarna mellan femton och trettio skulle hvarje år lämnat landet för
att inom några år vånda tillbaka, — detta är en företeelse, om hvilken
samtiden icke har något att förtälja. En sådan återinv ändring borde dock
hafva från många synpunkter tilldragit sig en ganska stor uppmärksamhet.
Den rimligaste förklaringen är väl att en stor del af dessa unga män
verkligen varit borta, på tillfälligt arbete, men icke borta från Sverige
utan blott från hemorten. Då frånvaron räckt någon längre tid, hafva de
af pastor i hemsocknen strukits såsom — »obefintliga». Efter några års
förlopp antingen återkomna till hemorten eller efter vunnen stadig hemvist å annan ort införda i dess kyrkoböcker, skulle dessa unga män så
ånyo inkommit i rikets kyrkoskrifna folkmängd och alltså, efter de officiella talen att döma, återkommit — till fäderneslandet.
Huru stor omfattning en dylik rörelse haft, är naturligtvis omöjligt
att säga. Vi ha nämligen här icke att göra med de fall, då pastor i
hemorten allt fortfarande haft känning af sin sockenbo och låtit honom
stå kvar i kyrkoboken; vi röra oss här endast med dem, som förlorats ur
sikte och strukits. Bland dem ingår en hel samhällsklass, om hvilken förut
talats: sjömännen. I fråga om dem kunde man ju äfven med visst skäl
tala om både en ut- och en invandring. Säkerligen hafva de särskilda
pastorsämbetena i vårt land under äldre tider förfarit mycket olika med
hänsyn till huruvida sjömännens frånvaro skulle räknas såsom tillfällig
eller icke. Och sannolikt är väl, att en hel mängd sjömän varit under
åratal strukna ur kyrkoböckerna, hvilka dock själfva allt fortfarande ansett
sig hemmahörande i Sverige och äfven till sist därstädes slutat sina dagar.
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Det synes oss alltså, som om många skäl tala för att de af oss nu
gjorda korrigeringarna böra i hufvudsak anses såsom riktiga. Och detta
äfven af det skäl, att härigenom försvinner en anomali, som man förut
ej kunnat förklara. Vi skulle nu slippa att tala om en äldre och en
nyare typ i detta fall inom Sveriges befolkning; vi skulle få blott en typ,
och det den, som närmast öfverensstämmer med hvad man teoretiskt kan
betrakta såsom det rimligaste.
Hvad angår skillnaden mellan den svenska och den allmänt europeiska
typen med hänsyn till proportionen mellan könen skulle denna, efter föregående utredning att döma, till stor del komma att blifva helt enkelt den,
att den svenska typen representerar rättslig folkmängd, den allmänt europeiska typen åter faktisk folkmängd, — allt efter europeiska förhållanden
räknadt. Dock torde en del af skillnaden fortfarande böra föras på räkningen af en verklig olikhet inom befolkningsrörelsen.
Om vi alltså — för att återgå till Sveriges förhållanden — i hufvudsak fasthålla vårt nya resultat med afseende å folkmängden af mankön
och af kvinnkön inom de yngre åldrarna, må å andra sidan gärna erkännas, att vi stått något betänksamma inför de nya talen för åldrarna
öfver 35 år och den för dessa åldrar ej obetydligt höjda öfvertaligheten
för kvinnkönet. Efter ett närmare studium, — hvarom Tab. K, sid. 174,
lämnar upplysning — synes oss dock äfven denna nyhet bära sannolikhetens prägel, om än möjligt är att för äldre tider förhållandet skärpts
något utöfver hvad som egentligen borde vara fallet.
Undersöker mait i sagda tabell först tidrymden 1810—1855, så befinnes höjningen här af kvinnornas öfvertal vara så obetydlig, att den
mycket väl låter sig försvaras. Man må nämligen erinra sig, att afskrifningen af obefintlige påbjöds först vid 1870 års folkräkning; dessförinnan
torde säkerligen i kyrkoböckerna hafva kvarstått och i folkmängden inräknats en del åldringar, om hvilka sedan lång tid alla upplysningar saknats och af hvilka flertalet voro, för längre eller kortare tid sedan, afgångna genom döden. Helt naturligt hörde till denna kategori ett vida
större antal män än kvinnor.
Förhållandet skulle alltså hafva varit, att i ungdomsåldrarna en del
personer oriktigt uteslutits (sjömän och arbetare på främmande ort), medan
i de högre åldrarna en del verkligen obefintliga fått kvarstå, — det senare
emedan de yttre anledningarna att verkställa en strykning måste i fråga
om dessa gamla göra sig mindre kraftigt påminta. Våra här verkställda
korrigeringar skulle då åtminstone gå i en sannolik riktning, om än naturligtvis utan anspråk på att i detta fall träffa de rätta siffrorna. Och såsom redan antydt äro ändringarna för denna tid så obetydliga, att de
utan svårighet torde kunna accepteras.
Hvad därnäst angår tidrymden 1785—1805, framträda här de största
förhöjningarna i kvinnornas öfvertal. Att detta är i och för sig riktigt
kan ej heller betviflas, då man erinrar sig, att vid de flesta af denna
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Kvinnornas

öfvertal, ‰, i åldrarna

öfver 35 år.1)

tids folkräkningar den kvinnliga folkmängden af okänd anledning uppgifves ej obetydligt för lågt, den manliga åter delvis for högt.
Men om alltså en rätt betydlig höjning är i och för sig berättigad
för denna tidrymd, kan man hysa sina tvifvel, huruvida den verkligen
bort vara fullt så utpräglad, som den framträder i våra tabeller. Och
samma tvekan gör sig gällande med afseende å tidrymden 1750—1780,
där stegringen visserligen, såsom tillbörligt är, i regeln understiger den
för åren 1785 — 1805 men dock i alla fall är ganska betydlig.
Äfven för dessa bägge perioder kan man visserligen med fog förutsätta att en afskrifning bort ske af obetintlige i de mera framskridna
åldrarna, — kanske relativt till och ined flere än under tidrymden 1810—
1855, om man nämligen erinrar sig de vida större svårigheterna under
äldre tider att vinna upplysning om personer, som förlorats ur sikte. Det
ovanligt stora antalet åldringar vid våra första folkräkningar, hvilket sedan
ganska hastigt förminskas, är uppenbarligen ett vitsord i samma riktning.
Men möjligt är naturligtvis att kvinnornas öfvertalighet inom de högre
åldrarna under 1700-talet blifvit genom våra här utförda korrigeringar
något för mycket accentuerad. Om så är, bör, såsom redan förut påpekats,
felet delvis sökas däruti, att vi höjt den manliga folkmängden i ungdomsåldrarna utan att i hvarje fall genomföra en fullt motsvarande höjning af totalfolkmängden. Härigenom har naturligtvis folkmängden af mankön i de
mera framskridna åldrarna kommit att något nedsättas. Men härtill kan
ytterligare läggas, att beräkningen af afgången genom död och utflyttning
i de högre åldrarna är något vansklig med hänsyn till fördelningen mellan
könen. Dock förminskas betydelsen af sistnämnda felkälla däraf, att beräkningarna gifvit ett tillfredsställande resultat för åren 1810—1855.
l
) Talen utgöra aritmetiska media af motsvarande siffror vid de i hvarje fall inbegripna
folkräkningarna.
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Tvenne användningar af vårt arbete återstå att nämna, en, som vi
hoppats kunna möjliggöra men hvilket hopp visat sig illusoriskt, samt en,
som vi icke här äro i tillfälle att pröfva.
H) Den förra användningen är beräkningen af krigens offer, åren
1757—1762, 1788—1790 och 1808—1810. Bland de syften, vi med förevarande beräkningar ursprungligen afsågo att vinna, var äfven att kunna
komplettera våra dödstabeller för de krigsår, som falla inom ramen för vår
befolkningsstatistik. Vi hade till och med väntat att kunna fördela dessa
nya dödssiffror på de särskilda åldersgrupperna. Men detta hopp har kommit
på skam. Bristerna i dödslistorna gå i samma riktning som utflyttningen;
att i hvarje fall skilja mellan dessa båda faktorer har visat sig omöjligt.
Blott det må sägas, att af våra beräkningar synes framgå, att antalet
stupade nog i äldre tider, och äfven i våra egna tidigare arbeten,
blifvit öfverskattadt. För så vidt torde vi fä gifva D:r ÖRSTRÖM rätt,
hvilken i en i flere afseenden värdefull afhandling för några år sedan
(om sexualproportionen) uttalat sig i samma riktning. För vår del äro
vi dock öfvertygade, att D:r Örström i sin ordning går för långt, i det
han synes förutsätta, att redan de officiella dödslistorna äro fullständiga. Att detta icke kan vara fallet, vitsordas af samtida källor och framgår
äfven vid studiet af åldersfördelningen. Med tämlig säkerhet torde därför
kunna påstås, att det verkliga antalet af krigens offer faller nägonstädes
emellan D:r Örströms uppskattningar och de äldre försöken i samma
riktning. En viss föreställning om vårt resultat lämnar Tab. D, sid. 152.
I) En användning af talen i Tabell 1, som här icke är tillfälle att
pröfva, är beräkningen af dödlighetsförhållandena inom olika femårskullar af födde. Väl torde resultatet af dylika beräkningar hlifva
ganska ungefärligt; efter all sannolikhet bör dock ett arbete i denna
riktning ej blifva lönlöst. Problemet är af ovanligt stort intresse, men
torde kräfva ganska mödosamma approximationsräkningar. För arbetets
fullföljande böra då uträkningarna i tabell 1 fortsättas äfven för tiden efter
1860. Här möter visserligen en ny svårighet, nämligen utvandringen
(och afförandet af obefintlige). Men som numera direkta uppgifter om
ut- och invandringen stå till buds, är en élimination af denna faktor ej
längre omöjlig, om den ock, såsom sagdt, torde kräfva ett betydligt arbete.
Vi hafva redan vid olika tillfällen (t. ex. i arbetet om Utvandringsfrågan) haft anledning att antaga, det dödlighetens aftagande hos vårt
folk under det nittonde seklet till en betydande del försiggått på det sätt,
att generationer uppträdt, som redan under den tidigaste barndomen förvärfvat
en ovanlig motståndskraft mot döden och sedan burit denna starkare lifskraft med sig från ålder till ålder. Vi hafva anledning tro, att så särskildt var förhållandet med de kullar, som hos oss först kommo i åtnjutande
af skyddskoppympningens förmån. Här framlagda beräkningar ( i tabell 1)
gifva åtminstone möjlighet till en direkt undersökning af, huru härmed
förhåller sig. — Ett annat förhållande af samma art är antydt sid. 170.
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l
) Den korrigerade afgången blir för denna kull betydligt högre än den beräknade afgången efter
dödslistorna. Den senare är troligen något för låg (då ifrågavarande kull är ganska talrik, jfr sid. 145).
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— 2) Äfven för denna kull blir afgången märkbart högre an dödslistornas, — egendomligt nog, dä
kallen i fråga är undertalig. — 3) Kvinnornas öfvertal år 1755 är efter all sannolikhet för lågt,

178

Rikets folkmängd åren 1750—1900.
Tab. 1.

(Forts.)

Korrigering af

folkmängds-

il. v. s. den manliga folkmängden är upptagen för högt. Det sista är, såsom ofta antydt, förmodligen regel vid våra äldsta folkräkningar. Att inlåta sig på någon korrektion af dessa små tal har
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dock ej ansetts rådligt. — 4) Kvinnornas öfvertal Sr 1765 är efter all sannolikhet för lågt; jfr anm.
3. — 6) Kvinnornas öfvertal år 1770 torde vara för lågt; jfr anm. 3. — e ) Att den korrigerade
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afgången blir relativt låg torde visa, att de dödes antal för denna nndertaliga kull är i vissa fall
för högt beriiknadt; jfr sid. 145. — 7) Kvinnornas öfvertal enligt de officiella folkmängdsbeloppen är
säkerligen för lagt. — 8) Den korrigerade afg&ngen åren 1755—1770 är här ej fullt tillfredsställande;
äfven under förutsättning af nägon kvinnoinvandring frän Finland blifver afgangen väl låg för kvinn-
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könet. För mankönet torde en del af afgångena öfvcrskott Iren 1760 och 1765 vara att tillskrifva
pommerska kriget. För år 1755 är öfverakottet i afgâng för mankönet ej fullt sannolikt. — •) Den
korrigerade afgången för kvinukönet åren 1755 och 1760 är väl låg; möjligen kan dock förutsätta»
Åtminstone någon inflyttning frän Finland. — I0 ) KvinnornaB öfvertal torde vara för lågt, men någon
(Ports. sid. 181).
Stat. Tidshr. 129:e haft.
6
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Korrigering af folkmängds-

ändring har ej ansetts rådlig i fråga om dessa små folkmängdssiffror. — l l ) Det oerhörda öfverskottet
af kvinnor enligt de officiella talen är säkerligen felaktigt och torde sammanhänga med arméens utelämnande (till stor del) i 1760 ars tabeller. — 12) Den starka åtgången for mankönet åren 1760 och
1765 torde förklaras genom kriget. Äfveu vid flcre af de följande folkräkningarna är afgängen för
denna kull ganska hög (i jämförelse med beräkningarna enligt dödslistorna), hviiket till någon del
torde böra tillskritvas utvandring men till någon del möjligen också att afdraget för kriget vid 1760
och 1765 års räkningar kunnat göras ännu något större. — 13) Den starka afgången vid 1760 års
folkräkning kan delvis representera utvandring (kanske ökad i dessa åldrar under kriget); bristen
vid 1765 års räkning kau vara ea direkt följd af kriget. För förlusten mellan 1765 och 1770
åter torde en sannolik utvandring kunna, åtminstone delvis, anföras såsom förklaringsgrund. För en del
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af de följande åren möta mindre sannolika tal; dock torde felen ej vara af större omfattning. —
" ) För aren 1770 och 1775 möter här en ganska stor folkbrist, mot hvad af dödstalen skulle väntas,
och dock hafva, såsom synes, de officiella talen bljfvit betydligt höjda. Att utvandringen här varit
rätt stor, torde knnna förutsättas såsom sannolikt. Afvcn talen frän 1785 och 17ÎI0 förråda utvandring,
hvilket också är ganska antagligt. Efter år 1815 ställer sig afgångcn för denna kull åtskilligt lägre än
hvad dödslistorna gifva vid handen; att förklara detta förhållande synes ganska svårt. — 1B) Afgången för kviunkönet, jämförd med dödssiffran, antyder någon invandring, hvilket icke är helt och
hållet osannolikt med hänsyn till de förutgående goda åren. — ie ) Den korrigerade afgången förefaller väl stor med hänsyn till dödslistornas beräknade tal. — 17) Det oerhörda kvinuoöfverskottct
uti de officiella tabellerna förråder arméens utelämnande vid folkräkningen detta år. — I8 ) Kvinnor-
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uas öfvcrtal åren 1750 och 1755 inom denna kull Ur påtagligen oriktigt i de officiella talen. — 19) Kvinnornas öfvertal enligt de officiella folkmängdssiffrormi iir påtagligen oriktigt. — ï0 ) Hiir möter den första
femårskull, som kan följas från begynnelsen, d. v. s. iinda från födelsen. Som denna kull är ovanligt
talrik, torde åtgången enligt dödslistorim här hlifva något för lågt beräknad (jfr sid. 145). Deu vid
flere folkräkningar framträdande rätt betydliga utvandringen torde således till någon mindre del bero
blott på att dödligheten beräknats för'lågt. I öfrigt torde densamma möjligen vittna om en viss
trängsel för denna starkt ofvertnlign kull, hvilket ju vore alldeles i enlighet med ilert Sundts lag.
Inom de högsta åldrarna framträder nfgångtn knappast större än det beräknade antalet dödsfall,
hvilket alltså här icke skulle vara för lågt anslaget. I så fall skulle denna kull pä ålderdomen
företett en rätt hög lifskraft i jämförelse med samtida kullar. — 21) Det för 1700-talet excep-
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tionella förhållandet inträffar här, att folkmängden j åldern 0,'5 år synes vara i de officiella talen
ungefär riktigt uppgifven, — alltså ej för högt, såsom annars är händelsen. Som dock folkmängden
är 1755 ej är räknad utan blott kalkylerad (se sid. 139), oeh nian mycket väl kan se hvarför denna
beräkning har utfallit så lågt som här skett, så är undantaget helt och hållet skenbart och tillfälligt
och kan alltså ej tillmätas någon betydelse. — ss ) Den korrigerade afgången synes blifva väl hög 1
förhållande till det beräknade antalet dödsfall. — äS) Afgången från ålder till ålder låter sig för denna
kull bringas till ovanligt god öfverensstämmelse med dödslistornas tal. Blott afgången för kvinnorna
Hr 1775 synes blifva väl låg. Förlusten af män åren 1775—1790 får tillskrifvas utvandring och
krig. — 24) Kvinnornas öfvertal enligt de officiella folkmängdssiffrorna är uppenbart oriktigt. —
2S
) Kvinnornas öfverskott enligt de officiella talen är icke sannolikt. — s0) Tolkmängdens korrige-
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ring för denna kull inom olika åldrar 8ynes i regeln tillfredsställande. Möjligen är dock afgången för
kvinnkönet åren 1780 och 1785 för låg, — trots ej oantaglig invandring åtminstone under åren
1776/80. — 27) Äfveu för denna kull synas oss folkinangdskorrigeringarna hafva lyckats väl. Den
stora afgången af män, som framträder år 1790, förklaras naturligtvis genom kriget. Den ratt stora
förlusten år 1310 torde äfven kunna, åtminstone delvis, på samma sätt förklaras. — 28) Kvinnornas
öfverskott i de officiella tabellerna är säkerligen för stort. — M) Denna från födelsen synnerligen
fåtaliga kull är, på grund af här använda beräkningsmetoder, genom sin undertnlighet utsatt att f&
sig ett för stort antal dödsfall päfördt (jfr sid. 145). Förlusten genom utvandring har alltså här
säkerligen varit något större än som framträder vid jämförelse med dödslistorna. Afgångea för kvinnorna åren 1790—1805 är dock sannolikt här upptugen för lågt. — 30) Den korrigerade folkmängdssiffran är möjligen något låg, — endast 231,344, mot officiellt uppgifna 258,559. Sistnämnda siffra
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är dock uppenbarligen ännu långt mera för hög. — 31) Proportionen mellan könen efter de officiella
talen är icke sannolik. — s2) Af analogt skäl med förhållandet för kulien 1771/75 (jfr anm. 29)
torde dödsfallens antal för kullen af 1776,80 vara beräknadt något för lågt. Ben stora förlusten af
mankön år 1810 är naturligtvis att tillskrifva kriget och kanske ock någon utvandring. I talen för
åren 1800 och 1805 är utvandringens inverkan påtaglig. — 3S) Korrigeringen synes oss haffa utfallit
på ett fullt tillfredsställande sätt. Blott afgången för kvinnkönet år 1800 är mindre sannolik. Den
stora bristen af män vid 1810 års folkräkning är naturligtvis förorsakad af kriget. — 3 ') Afven för
denna kull synes oss det korrigerade resultatet vara ovanligt tillfredsställande. Den utomordentligt
stora förlusten af män år 1810 är äfven här rättfärdigad af de föregående krigsåren. Något större
anspråk har beräkningen af denna förlust icke, — lika litet här som i motsvarande öfriga fall. Men
då hela den nya folkmängdssericn för ifrågavarande kull nr ovanligt fri från osannolikheter, gifves
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naturligtvig hiiraf ett visst stöd äfven ät 1810 års folkmängdssiffra och den pä grund häraf framträdande åtgången. Dock kvarstår alltid den frågan öppen, huru stor del af förlusten som kan bero
på utvandring. — a6) Proportionen mellan könen pä grund af de officiella talen iir säkerligen oriktig. — 3e) Proportionen mellan könen på grund af de officiella talen är tydligen påverkad af kriget:
disproportionen torde emellertid säkerligen halva varit mindre än som af sagda tal framgår. —
8
') Korrigeringen här af folkmängden för åren 1800 och 1805 erbjuder stora svårigheter och resultatet
är icke nöjdt öfver tvifvel. Afven fördelningen mellan könen beträffande afgången mellan 1805 och
1810 är mindre sannolik, och likaså kvinnkönets afgång år 1815. — °8) Mot korrektionen af folkmängdssiffrorna för denna kull torde intet väseutligt vara att anmärka. Afgången åren 1850 och
1855 är dock väl hög; i dennn framskridna ålder kan ej förutsättas utvandring af betydelse. —
ae
) Proportionen mellan könen, efter de officiella talen, är icke sannolik. — 40) Af samma skäl som
för kullen 1771/75 (se anm. 29) är det beräknade antalet döde för kullen 1806/10 något för högt.
Korrigeringen synes oss hafva utfallit ganska väl, — möjligen ined undantag för 1815 års folk-
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mängdssiffra. — " ) Korrigeringen fur åren 1815 och 1820 afvikcr riitt betydligt från det resultat
som framgår nf dödstalsberäknuigarna. En justering synes icke möjlig med hänsyn till öfriga åldrar
och totalfolkmängderna. Afgången af kvinnkön år 1825 torde vara för låg. — 42) Den stora förlusten
år 1840 synes fullt motiverad af de föregående årens missväxter och däraf förorsakade utvandring.
— 43) För denna utomordentligt talrika kull blir antalet dödsfall här upptaget något för lågt (se
sid. 145). Folkräkningarna »ren 1850 och 1855 antyda en gauska stor utvandring under de närmast
föregående åren, hvilket ock torde öfverensstumma med verkliga förhållandet. Afgången för kvinnkönet
är 1860 är troligen något lör låg (ii. v. s. 1855 års folkmäugdssiffra är upptagen något för högt). —
44) De korrigerade folkmängdstalcn för 1850 och 1855 antyda en betydande utvandring. — 45) Folkmängden 1855 vittnar om den stora utvandringen under förra hiUffcji nf 1850-talet (förnämligast efter
upptäckten af Kaliforniens guldgrufvor). Afgången år 1850 är ej fullt Bannolikt fördelad mellan
man- och kvinnkön i de korrigerade folkmängdstalen. — 4U) Folkmängdskorrigeringarna för åren 1850
och 1855 utfalla ganska illa, jämfördt med resultatet nf dödstalsberäkningarna, men synas näppeligen
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kunna göras annorlunda. — 47) Afgången Sr 1855 förefaller väl hög. — 4S) Afgången enligt 1860
års räknade folkmängd stämmer rutt väl med algiuigen enligt dödslistorna, — ett betydelsefullt förhållande, emedan här är det enda tillfälle som stär till buds att fullt säkert kontrollera våra beräkningar öfver dödsfallens fördelning i yngre åldrar. Det goda utfallet här talar alltså till förmän
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också för motsvarande beräkningar i fråga om de förutgående kullarna, ehuruvål mil mcdgifvas,
att för kullen 1856/60 en gynnande omständighet ligger också diiruti, att den står till tiden
närmast 1860-talet, på hvars förhållanden vi för åldern 0/5 år stödja våra fördelningstal (se sid.
143). — 49) Proportionen mellan könen enligt de officiella folkmängdsbeloppen är oantaglig. Deu-
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samma är emellertid ej heller framgången ur folkräkningen utan blott kalkylerad, i det 1855 års
folkräkning ej särskilde åldern 0/5 är från åldern 5/10 utan delade hela den första tioårsgruppen i
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nya undergrupper, — härmed alltså för första och enda gången åstadkommande ett afbrott i de
svenska folkräkningarnas mer än hundraåriga och så ytterst betydelsefulla stränga fasthållande af

196

Rikets

folkmängd åren 1750—1900.
Tab. 1. (Forts.) Korrigering af folkmängds-

femärsgruppernns priucip. Ett egendomligt förhållande är att detta skulle inträffa vid — den sista
folkrökning då något siidant skulle vara möjligt. Trän och med 1860 års folkräkning delas näm-
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ligen folkmängden i ettårsgrupper, och medgifver alltså sedan dess hvilka âldersgrupperingar
som helst. — 60) Minskningen sedan 1845 af kvinnornas ofverfcal ar icke sannolik.
Stal. Tidsh: 129:e haft.
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Tab. 2. Sveriges folkmängd åren 1750—1900. 1)

') Tabellens hufvudafdelning upptager de folkmängdsbelopp, som återkomma i tab. 3—8
i det följande. — 2) Såsom i texten härförut omnämnts äro talen för åren 1795 och 1805
(i Grunddragen) korrigerade i 1880 års befolkningsstatistik. Andra afdelningen sid. 193. De
korrigerade talen utgöra för Sr 1795: mankön 1,092,886, kvinnkön 1,188,251 (summa
2,281,137 såsom förut); för år 1805: mankön 1,167,567, kvinnkön 1,254,472, summa 2,422,039.
Kvinnornas öfvertal utgör cDligt" dessa tal for åren 1795 och 1805 resp. 1,087 och 1,074 %o,
och antalet kvinnor pr million resp. 520,903 och 517,940. Som emellertid dessa nya folkmängdssiffror ieke finnas fördelade efter ålder, ha vi i denna afhandling fått såsom >officiella
tal> för åren 1795 och 1805, liksom för andra år, upptaga talen enligt Grunddragen. Se
vidare anm. sid. 138 i det föregående.
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1) Korrigerade tal för Sren 1750—1855, därefter officiella tal.
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Folkmängden efter ålder. 1)

1) Åren 1840—1855 korrigerade, därefter officiella tal.
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Tab. 4. Ålderstalen i Sverige, åren 1750—1900. På 1 million inb.1)

1

) Korrigerade tal för åren 1750—1855, därefter officiella tal.
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') Åren 1830—1855 korrigerade, därefter officiella tal.
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Ålder stålen, på 1 million inb.1)

») Officiella tal (utom för är 1750).
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Tab. 5. Åderstalen i Sverige, på 1 million inb. Medeltal för
längre perioder.1)

') Om beräkningssättet för dessa tal, se sid. 163.
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(Forts.) Ålderstalen, på 1 million inb., för längre perioder. 1)

') Om beräkningssättet för dessa tal, se sid. 163.
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Tab. 6. Ålderstalens afvikningstal, ‰, vid hvarje folkräkning,
åren 1750-1900.1)

1) För åren 1750—1855 pa grand af de korrigerade talen, för åren 1860—1900 pä
grund af de officiella folkmängdssiffrorna.
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T a b . 6. (Forts.) Ålderstalens afvikningstal, ‰, vid hvarje

211
folkräkning.1)

1) För åren 1750—1855 pa grund af de korrigerade talen, for uren 1860—1900 pä
grund af de officiella folkmäugdssiffrorna.
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Tab. 7. Folkmängden efter kön i Sverige, åren 1750—1900. 1)

1) För åren 1750—1855 korrigerade tal, för åren 1860—1900 officiella tal.
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T a b . 7.

(Forts.)

213

Folkmängden efter kön.1)

') För uren 1750—1855 korrigdnulc tal.
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T a b . 7.

l

folkmängd åren 1750—1900.

(Forts.)

Folkmängden efter kön. 1)

) För åren 1750—1855 korrigerade, diirefter officiella tal.
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Tab. 7.

(Forts.)

Folkmängden efter kön.1)

1) För åren 1860—1900 officiella tal.
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Tab. 8. Kvinnornas öfvertal, ‰, i Sverige, åldersvis åren
1750-1900. 1)

1) För åren 1750—1855 pä grund af korrigeradu fblkmiiugdssiffror, för liren 1860—1000
jiil grund af de otttuiellu talen. Siffrorna i första sifferkolumnen (för 1750—1000) iiro aritmetiska media af de relativa talen för samtliga folkräkningar.
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Tab. 8.

(Forts.)

Kvinnornas öfvertal,

‰.1)

1
) För åren 1750—1855 pä grund af korrigerade folkmängdssiffror, för åren 1860—1900
pä grund af de officiella talen. Om siffrorna för perioden 1750—1900 Be aum. å ioreg. sida.
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La répartition par âges et par sexes de la population
de la Suède, en 1750—1900.
(Résumé des pages 136—217.)
La repartition par âges et par sexes de la population suédoise est connue depuis
1750. La répartition est faite par groupes de cinq ans jusqu'à 1860, puis par groupes
d'un an. L'âge de 0/5 ans a cependant, pendant la période 1750—1860 aussi, été divisé
en trois sous-groupes: de 0/1 an, de 1/3 ans et de 3 5 ans.
Quelque grande que soit la valeur de ces anciens relevés, ils comportent pourtant,
avant 1860, certaines erreurs, comme il paraît, BÎ l'on suit d'un rcoenseniout à l'autre la
population de chaque groupe de cinq années de naissances. ') C'est ce qu'on a fait dans
le Tabl. 1, pp. 176—197, col. 3—5.2) Au lieu que, par suite de décès, un groupe si
déterminé devrait diminuer constamment, on trouve par contre divers cas d'augmentation; et là même où ce n'est pas le cas, le décrément (suédois: Afgâng) est souvent
plus grand, souvent plus petit qu'on ne l'aurait tenu pour vraisemblable.
Dans lo présent traité, on a cherché à faire disparaître ces défauts par dos corrections approximatives.
Que cela soit possible tient an fait que, depuis 1750, nous connaissons la répartition par âges des décédés aussi, dans les mêmes groupes que la population.
Les chiffres officiels donnés sur les décès ne sauraient cependant pas être employés
directement, puisque c'est, en effet, la répartition des décès par groupes de cinq années
de naissances
qu'il faut connaître. C'est pourquoi il nous faut ici une répartition
nouvelle, qui no pourra pourtant être qu'approximative.
Un groupe fixé de cinq années de naissances a besoin de dix ans pour passer un
groupe d'âge de cinq ans. La première année, il comprend, en moyenne, 10 % do la
population du groupe d'âge ; a ) la deuxième année, 30 %; la troisième année, 50 %; la
quatrième année, 70 %; la cinquième année 9 0 ^ ; la sixième, 90%; la septième 70%; la
huitième 50 #; la neuvième, 3 0 $ ; et enfin la dixième année 1 0 ^ .
En se servant de ces proportions, on a calculé approximativement combien il y a
do décès pour chaque groupe de cinq années de naissances, pendant l'intervalle ontro les
différents recensements. Le résultat so trouve dans le Tabl. ] , pp. 176—197, col. 17—19
(sous la rubrique: »Afgângen genom döden»). Il faut remarquer que pour l'âge do 0/5
ans, qui est divisé en sous-groupes, nous n'avons pu nous servir de la mémo répartition que ci-dessus, mais d'une autre, indiquée p. 143.
Le décrément par mort étant ainsi approximativement connu pour les divers groupos, on peut passer à la correction des chiffres officiels de la population
des âges.
Ce qui rend, cependant, cette correction assez difficile, c'est que, avant 1850,
l'émigration n'est pas directement connue, et ne ressort que des lacunes constatées dans
la population aux recensements. Ajoutons que, pour les années de guerre, le nombre
des morts n'est pas tout-à-fait complet dans les tableaux officiels. Enfin il faut faire
observer que notre répartition des morts sur des groupes fixés de cinq années de naissances
ne peut être qu'approximative et que, par conséquent, elle peut dans certains cas être
') Dans le Tabl. 1, pp. 176—197, le mot suédois Kull (avec l'article: Kullen) signifie:
groupe de cinq années de naissances. Ainsi »Kullen 1666/70» signifie: le total des personnes
nits en 1666/70. Dans le même tableau, pour les »Knlls» do 1751/55 à 1856/60 (pp. 184—
196) les mots >Lefv. födde» signifient: nés vivants. Dans la col. 1, Ar signifie l'Année. Dans
la col. 2: Aider = âge. — s ) Col. 3 : population mâle; col. 4 : pop. féminine; col. 5: total. —
3
) Savoir au commeuccineut de l'anuée 0 %, à la fin 20 %, donc, eu moyenne 10 %.
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moins correcte, ce qui est snrtont à craindre pour les âges les plus jeunes et les plus
avancés.
A. cause de cela, on ne saurait se servir d'aucune règle mécanique pour la correction des chiffres officiels de la population, et on a dû chercher dans chaquo cas spécial
ce qui est le plus vraisemblable.
Le résultat de ces corrections est donné dans le Tabl. 1, pp. 170—197, col. (J—8.
Dans le même tableau, les colonnes 11—13 montrent le décrément d'an recensement à l'autre dans chaque groupe fixé de cinq années de naissances, selon les populations officielles (c'est-à-dire selon les populations données dans les colonnes 3—5). Les
chiffres italiques dans ces colonnes indiquent de l'accroissement au lien de décrément.
— Les colonnes 14—16 montrent le décrément d'un recensement h l'autre selon nos
chiffres de population corrigés (c'est-à-dire selon les chiffres des colonnes 6—8). Les
colonnes 17—19, enfin, indiquent, comme nous l'avons déjà dit, le décrément par mort.
Nous espérons donc qu'une comparaison entre ces trois séries de décrément justifiera en
général nos corrections. Quant au décrément, il ne faut pas oublier que les chiffres de
population sont modifiés, non seulement par les décès, mais aussi par l'émigration et
l'immigration.
Dans le texte quelques raprochements ont été faits pour élucider la plus ou moins
grande probabilité de ces corrections. Ainsi le Tabl. C. p. 150 montre combien grand
est le total de nos modifications faites pour chaque groupe d'âge. On trouve ici qu'en
moyenne pour les années 1750—1855, la population de l'âge de 0/5 ans a été réduite
de 395 %, tandis que celle de l'âge de 5/10 ans a été élevée également de 3-95 %. En
effet, on sait depuis longtemps que les chiffres officiels indiquant la population -de
l'âge de 0/5 ans Bont trop hauts, au détriment de l'âge de 5/10 ans. Une des causes
ou est sans doute que, comme nous l'avons dit, le groupe de 0/5 ans a toujours été
divisé en sons-groupes (de 0/1 an, de 1/3 ans et de 3/5 ans), ce qui semble avoir
produit une certaine confusion des divers groupes. — Pour les antres âges, les corrections sont moins grandes, comme on peut le voir par le Tabl. C.
La répartition de la population de la Suéde par âge pondant l'époque 1750—
1900, est exposée dans le Tabl. 8, pp. 199—203. Pour les années 1750—1855 nous
donnons nos nouveaux chiffres corrigés; pour les années 1860—1900, les chiffres
officiels.
Dans le Tabl. 4, pp. 204—207, la répartition d'âge pendant les années 1750—1900
est calculée en noïnbres relatifs: sur 1 million d'habitants.
Dans le Tabl. 5, pp. 208 et 209, on a tiré de ces nombres relatifs des moyennes
pour des périodes plus longues; — dans la dernière colonne, enfin, p. 209, les moyennes pour tonte la période de 1750 à 1900. Pour établir les chiffres de ce tableau, on a
d'abord calculé, pour chaque période de cinq ans, les moyennes des chiffres du commencement et de la fin de la période. (Pour les périodes quinquennales entre 1860 et
1900, les chiffres ont été directement calculés sur la population moyenne de chaque
période). Les chiffres pour les périodes plus longues dans le Tabl. 5' sont les moyennes de toutes les périodes quinquennales comprises dans chacune d'elles.
Il semblerait que la dernière colonne du Tabl. 5, contenant les moyennes de
tonte la période de cent cinquante ans 1750—1900, serait la plus propre à être
employée comme répartition >normale>. Nous avons cependant préféré nous servir,
pour ce but, de l'avant-dernière colonne, c'est-à-dire, des chiffres pour les années 1750—
18 75. La cause en est l'émigration exceptionnellement grande pendant les années 1880—
1893, que nous n'avons pas voulu laisser influer sur la répartition normale. La période
1750—1875 renferme, elle aussi, une période de forte émigration (les années 1868—
1873); l'influence de cette émigration s'étendant sur un espace de 125 ans, les moyennes
pour la période de 1750—1875 peuvent être regardées comme représentant une population d'émigration modérée.
Dans le Tabl. <5, pp. 210 et 211, la répartition pour les années 1750—1875 est
donc employée comme répartition normale, et la répartition à chaque recensement
special est calculée proportionnellement à ces moyennes, les chiffres normaux étant,
dans chaque cas, réduits à 1,000.
On voit donc que, par exemple au recensement de 1750, les âges de 0/5, de 20/30
et de 60/<u étaient au-dossus, mais les autres âges, au dessous de la moyenne normale;
que, en 1900, les âges de 10/20 et de bb/co ans étaient au dessus de la moyenne, etc.
Dans le Tabl. I, pp. 164—166, on a repris les chiffres du Tabl. 6, mais en les
arrangeant de façon à suivre, d'un recensement à l'autre, chaque groupe fixé de cinq
années de naissances (ces groupes sont indiqués en têto de la colonne). T ci aussi donc
les chiffres au-dessus de 1,000 indiquent des populations au-dessus, mais les chiffres
au-dessous de 1,000, des populations au-dessous do la moyenne normale. Et l'on trouve
qu'en général un groupe de naissancos qui, à l'origine, est au-dossous de la moyenne,
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reste au-dessous, et que, de même, un groupe à l'origine au-dessus de la moyenne,
reste au-dessus toute la vie. Cette règle comporte cependant un grand nombre d'exceptions, qui présentent un sujet intéressant d'études spéciales.
Dans le Tabl. H, enfin, pp. 162 et 163, on a fait figurer de nouveau les chiffres
du Tabl. 6, mais en les disposant ici d'après les différents groupes d'âge. Lo Tableau
fait voir de la manière la plus claire l'influence de la grande émigration sur la répartition par âge de la population..1 )
P. 167, les chiffres relatifs de répartition de la population de la Suède pour les
années 1750—1875 sont comparés avec la répartition pour l'Europe Occidentale dont
nous nous sommes servis dans notre ouvrage «Granddragen af befolkningsläran» (Stockholm 1894). Les chiffres pour l'Europe Occidentale sont basés sur les recensements
faits dans les différents pays, tant vers 1870 que vers 1880. (Le résultat en a été
un peu modifié, en vue de faire disparaître certaines irrégularités).
Les chiffres de la Suède et ceux de l'Europe Occidentale se rapprochent beaucoup
ici, ce qui prouve que l'Institut International n'a pas eu tort de recommander l'emploi
de la population de la Suède comme »standard».
Le Tftbl. 7, pp. 212—215, présente la population de la Suède pendant les années
1750—1900 par âge et par sexe (Mankön = sexe masculin; Kvinnkon = sexe féminin).
Pour les années 1750—1855 nous donnons ici, comme ailleurs, nos chiffres corrigés
(Tabl. 1, pp. 17G—197, col. 6 et 7). Pour les années 1860—1900, nous nous servons
ici aussi des chiffres officiels.
Dans le Tabl. 8, enfin, on voit, combien de femmes il y a sur 1,000 hommes
à chaque âge et à chaque recensement. Dans la première colonne, nous avonB établi
les moyennes pour toute la période 1750—1900. Ces derniers chiffres ne peuvent pourtant pas servir de »standard» proprement dit, parce qu'en Suède, la supériorité numérique des femmes a été, pendant de longues périodes, extrêmement grande. En effet,
on trouve que, pour la population entière, la moyenne générale pour les années 1750—
1900 s'élève jusqu'à 1,080 femmes sur 1,000 hommes, — disproportion rarement constatée dans les autres pays. — Dans ce tableau aussi l'influence de l'émigration (pour
les années 1870—1900) est très sensible.
Dans le Tabl. 1, pp. 176—197, col. 9 et 10, le nombre des femmes sur 1,000
hommes est établi (pour les différents recensements) pour chaque groupe fixé de cinq
années de naissances, d'après les chiffres officiels de la population (col. i)) et d'après les
chiffres corrigés (col. 10).
Dans un ouvrage sur l'Émigration (Bidrag till utvandringsfrågan, Uppsala 1885,
1886), nous avons montré que, en distinguant les âges, on peut discerner deux types
pour la proportion numérique des sexes.
L'un de ces types, le type général de
VEurope, est représenté par exemple par la série suivante pour l'Europe Occidentale,
établie sur les recensements faits dans les différents pays aux environs de 1870. Le
nombre de femmes sur 1,000 hommes s'élevait pour chaque âge à:

Les chiffres pour la Suède pour les années 1750—1900 nous donneront une idée
de l'autre type, le type suédois.
Ici le nombre de femmes sur mille hommes a été de:

Nous voyons donc que, dans le type général de l'Europe, l'excédent des femmeB
s'accroît très fortement dans l'âge de 15/25 ans, mais qu'après il se tient presque cons') Pour la population extrêmement nombreuse de nos jours dans les uses avancés, voir
l'ouvrage »La Suède, son peuple et son industrie», rédigé par G. Sundbiirg (Stockholm 1900),
pp. 100 et 180.
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tant ou même s'abaiBse jusqu'à l'âge de 60 ans. Par contre, la répartition suédoise
est telle que l'excédent des femmes augmente toujours d'âge en âge, avec une très
grande régularité. La différence entre ces deux types tient sans doute, en partie, à
ce que, en Suède, nous comptons la population de droit, tandis que dans les antres
pays, on compte la population de fait, dans laquelle se préaento cette particularité
que, dans l'âge de la jeunesse, un grand nombre d'hommes sont absents, sur mer, en
voyages d'étndes, etc. La différence s'explique encore par le fait que, dans la plupart
des pays, la population féminine est comptée trop haut dans les âges de 15/25 ans,
parce qu'un grand nombre de femmes se donnent pour plus jeunes qu'elles ne sont.
En Suéde cola n'est pas possible, les recensements s'y faisant sur les registres paroissiaux et reposant, par suite, sur des documents officiels.
Il semble pourtant qu'il reste encore, entre le type général de l'Europe et le
type suédois, une certaine différence que les deux faits mentionnés ne suffisent pas
à expliquer, et qui mériterait bien une étude spéciale.
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Rikets folkmängd år 1899, fördelad åldersvis
efter civilstånd.
(Rättelse till artikeln med denna rubrik i häftet 123 af Statistisk Tidskrift).

Genom förväxling af ett par korrekturafdrag inträffade i fråga om
artikeln med ofvanstående rubrik i Statistisk Tidskrift för 1901, häftet 2,
att i tabellen sid. 116 medelfolkmängden af gifta kvinnor och änkor
under år 1899 kom att för de flesta åldrar upptagas med samma belopp
som folkmängden vid årets utgång. Den rätta medelfolkmängden af gifta
kvinnor och ankor år 1899 meddelas därför här, och utgjorde densamma:

Summa 838,502 gifta kvinnor och 214,710 änkor.

Sedan ifrågavarande uträkningar öfver folkmängdens fördelning efter
civilstånd nu fortskridit till årtalet för närmaste folkräkning, eller år
1900, vinnes genom denna en kontroll öfver de föregående årens tal. Redogörelsen härför har, på grund af tidskriftens denna gång starkt anlitade
utrymme, uppskjutits till nästa årgång.

G.

S-g.

STATISTISKA ÖFVERSIKTSTABELLER
FÖR

OLIKA LÄNDER.
AF

GUSTAV SUNDBÄRG.

NIONDE ÅRGÅNGEN.

1903.

(POUR UN INDEX EN FRANÇAIS VOIR PAGE VIII.)

STOCKHOLM
P. A. N O R S T E D T

&

SÖNERS

FÖRLAG

STOCKHOLM
KUNGL. B O K T R Y C K E R I E T .

P . A. NORSTEDT & SÖNER

1904

Den årgång, som härmed framlägges af »Öfversiktstabellernas, har blifvit
ganska mycket utvidgad, och har publikationen nu nått en sådan omfattning
-att den ej hädanefter torde rymmas inom Statistisk Tidskrift. För nästa årgång torde alltså blifva nödvändigt att ändra formen för utgifningen, i sammanhang hvarmed uppstår spörsmålet om att öfvergå till användning af franska
språket i stället för det svenska.
En särskild nyhet i denna årgång är den afdelning, som utgöres af Tah.
57—80 och innehåller några hufvnddata från den speciella befolkningsstatistiken. I mån af ökade tillgångar i fråga om arbetskrafter och penningemedel
vore naturligtvis önskligt att äfven inom andra områden ingå på en närmare
behandling af ämnet, än som hittills kunnat ske.
Tab. 83 och 84 i förevarande årgång (de europeiska staternas finanser)
äro utarbetade af Amanuensen Fil. licentiat Nils Bergsten, och Tab. 85 (utomeuropeiska länders finanser) af Fil. kandidat Arvid Carlson.
I afseende å tabellernas anordning i allmänhet må erinras, att, såsom
förr, approximativa sifferuppgifter äro utmärkta med en särskild stilsort, s. k.
medieval. Där i en och samma uppställning användts såväl en större som en
mindre stil af detta slag, betecknas med den senare tal som endast utgöra
lösa uppskattningar. Inom tabellafdelningar, som helt och hållet äro satta
med mindre stil, kan dock denna åtskillnad icke genomföras.
Källorna för här framlagda öfversikter hafva såsom förut varit de särskilda ländernas officiella statistiska redogörelser, främst de statistiska årsböckerna, samt därjämte de allmänna samlingsverken Almanach de Gotha, Otto
Httbner's Geographisch-statistische Tabellen (numera utgifna af F. von Juraschek), Statistical Abstract for the principal and other foreign countries, The
State8man's Year-Book, Uebersichten der Weltwirtschaft af F. X. von NeumannSpallart och von Juraschek, Közgazdasågi és statisztikai Évkönyv af Jekelfalussy och Vargha, Die Bevölkerung der Erde af A. Supan, Tyska statistiska
byråns sammanställningar inom befolkningsstatistiken för åren 1841/80 (Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge, Band 44), Deutsches Handelsarchiv,
Bolletino di legislazione e statistica doganale e commerciale, Board of Trade
Journal, o. s. v. Specialarbeten, ur hvilka uppgifter till större omfattning
hämtats, äro under vederbörande tabeller särskildt anförda; beträffande järnvägsstatistiken bör här äfven nämnas den preussiska tidskriften Archiv fur
Eisenbahnwesen. Den för årgången nya afdelningen (Tab. 57—80) är grundad på förf:s förutgående arbeten, särskildt artikeln Befolkningsläran i samlingsverket Det Ekonomiska Samhällslifvet samt artiklar i Statistisk Tidskrift.
Stockholm i juni 1904.

G. S-g.
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(Se de särskilda anmärkningarna till denna afdelning, sid. 445.)
57 och 58. Normal åldersfördelning (»Standard population»)
59. Åldersfördelningen i Sverige
60. Åldersfördelningen i olika länder
61. Kvinnornas öfvertal, i Västeuropa och i Sverige
62. Procenten af gifta inom olika åldrar
63. Gifta kvinnor på 1 million af hela folkmängden
64. Giftermålsfrekvensen, närmare beräknad

298.
299.
299.
299.
300.
300.
301.

V
Tab. 65. Födelsefrekvensen, närmare beräknad
T a b . 66. Ingångna äktenskap i Sverige, åren 1751/1900
Tab. 67. Fruktsamheten och oäkta börden i Sverige, åren 1751/1900...... 303.
Tab. 68. Äktenskapliga fruktsamheten i Sverige
åldersvis
Tab. 69. Vigslar och födelser efter ettårsklasser, i Sverige
Tab. 70. Dödligheten åldersvis i olika länder
Tab. 71. Dödstalen i Jämtlands län 1841/50
Tab. 72. Dödstalen efter ålder och kön i Västeuropa
Tab. 73. Dödstalen efter civilstånd i Sverige
Tab. 74. Dödsorsaker i England
Tab. 75. Dödstalen i Sverige åldersvis, 1751/1900
Tab. 76. Återstående medellifslängden i olika länder
Tab. 77. Återstående medellifslängden i Sverige, 1816/1900
Tab. 78. Sveriges hela utvandring och invandring
Tab. 79. Sveriges redovisade utvandring
Tab. 80. Utvandringstalen i Sverige

Sid.
301.
302.
304.
304.
305.
305.
306.
306.
306.
307.
308.
309.
310.
310.
310.

D) Förvaltning.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Folkundervisningen
Den politiska rösträtten
Statsutgifter samt statens och kommunernas skulder
Statsinkomster samt kommunernas utgifter
Utomeuropeiska länders statsutgifter och statsskulder
Krigshären på fredsfot
Krigsflottorna

311.
312.
313.
314.
315.
317.
317.

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

88. Arealens fördelning i Europa och Förenta staterna
318.
89. Odlade jordens användning
319.
90. Åkerareal använd för hufvudsädena, 1896/00
320.
91. D:o år 1901
321.
92. Åkerarealen för hufvudsädena, sedan 1870 (1865)
322.
93—97. Skörden af hvete (tab. 93), råg (tab. 94), korn (tab. 95), hafre (tab.
96) och majs (tab. 97)
328.
98. Sammanlagda skörden af de fem hufvudsädena
338.
99. Utsäde och skörd pr hektar
340.
100. Skörden pr hektar af de fem hufvudsädena under ett
341.
101. Skörden pr inb. af de fem hufvudsädena
342.
102. Skörden pr inb. och pr hektar i utomeuropeiska länder
343.
103. Förbrukningen af brödsäd i olika länder
344.
104. Skörden pr hektar af hvete i olika länder
345.
105. Åkerarealen för hvete och råg i Europa, hvarje år sedan 1876 . . . 346.
106. Skörden pr hektar i samtliga länder under ett
. 346.
107. Hveteodlingen i Frankrike sedan år 1815
347.
108. Odlingen af hvete i Förenta staterna
348.
109. Odlingen af majs i Förenta staterna
349.
110. Världsskörden af hvete
350.
111. Världsskörden af råg
351.
112. Världsskörden af korn och hafre
352.
113. Världsskörden af majs och af samtliga hufvudsäden
353.
114. Skörden pr hektar i Europa af hvete och råg
354.
115. Skörden pr hektar i Europa af korn och hafre
354.
116. Skörden pr inb. i Europa af hvete och råg
355.
117. D:o efter afdrag af utsädet
355.
118. Skörd och behof af hvete i Europa
356.
119. D:o i samtliga länder
357.
120. Skörd och behof af hvete + råg i Europa
358.
121. D:o i samtliga länder
359.
122. Utsäde af hvete
358.
123. Utsäde af råg
359.
124. Åkerareal för potatisodling
360.
125. Utsäde af potatis, åren 1891/95
360.

E) Å k e r b r u k och b o s k a p s s k ö t s e l .

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

VI
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

D:o åren 1896/1900
Skörden af potatis
Skörd af potatis pr hektar och pr
Förbrukning af potatis
Skörd af blandsäd, baljväxter, bohvete
Produktionen af vin
Vinodlingen i Frankrike
Kreatursstocken i olika länder omkring år 1880
Kreatursstocken enligt nyaste uppgifter

inb.

Sid.
361.
362.
364.
365.
365.
366.
367.
368.
369.

F) Produktion och konsumtion af vissa större förbrukningsartiklar.
Tab. 135. Produktionen af kaffe, te, socker, bomull, silke, petroleum
370.
Tab. 136. Förbrukningen af bomull
370.
Tab. 140. Årliga förbrukningen pr inb. af vissa varor
372.
G) Skogsbruk.
(Om utsträckningen af skogen i olika länder, se Tab. 88.)
Tab. 137. Exporten af oarbetade trävaror från de viktigaste exportländerna . . 371.
Tab. 138 och 139. Sveriges export af oarbetade trävaror
371.
Tab. 140, se under afd. F) här ofvan.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

H) Bergsbruk.
Produktionen af guld och silfver i olika länder, 1871/1902
Hela produktionen af guld och silfver, 1493/1903
Produktionen af guld och silfver, 1493/1900. Vikt och värde . . . .
Produktionen af guld och silfver i olika länder, 1493/1900
Produktionen af koppar i olika länder
Produktionen af tenn, zinkmalm, zink och bly i olika länder . . . .
Produktionen af järnmalm, tackjärn och stål i olika länder
Produktionen af järnmalm i vissa länder, hvarje år sedan 1850 . . .
D:o af tackjärn
Produktionen af stenkol i olika länder
Förbrukningen af stenkol i olika länder
Produktionen af salt i olika länder
Världsproduktionen af järn och stenkol
Världsproduktionen af en del andra bergverksprodukter

I) Handel.
155. In- och utförseln i samtliga länder
156. In- och utförseln, femårsperiodvis 1871/1900
157. In- och utförseln i de fyra viktigaste handelsländerna
158. Totalsumman af införsel och utförsel i samtliga länder .
159. Handelsomsättningen inbördes mellan de viktigaste länderna . . . .
160. Utrikes handeln. Varugrupper och viktigare varor
161 och 162. Införseltullarnas belopp i olika länder
163 och 164. Hamburgs import
165 och 166. Deklarerade värdet å vissa införda varor i Hamburg . . . .
167. Hveteprisen i England, åren 1401/1903
168. Deklarerade värdet å vissa importerade och exporterade varor i Storbritannien och Irland
Tab. 169. A. Sauerbecks pris-index-tabell
Tab. 170. Växeldiskontot i vissa länder

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

K) Sjöfart.
171 och 172. Världens handelsflottor år 1894 och år 1901
173. Utrikes sjöfarten i Europas olika länder
174. Specifikationer rörande utrikes sjöfarten
175. Utrikes sjöfarten i vissa större hamnar
176. Hvetefrakterna från Chicago till Liverpool
177. Nybyggda fartyg i Storbritannien och Irland
178. Trafiken i Suez-kanalen

376.
378.
379.
379.
380.
381.
382.
384..
385.
386.
387.
387..
388.
389.
390.
396.
397.
398.
399.
402.
406.
407.
408.
411.
412.
414.
415.
416.
418.
418.
419.
419.
420.
421.

VII

L) Kommunikationer.
Tab. 179. Järnvägarnas längd i olika länder
Tab. 180. Järnvägarnas längd. Totalsummor för hvarje
år
Tab. 181. Statsbanor och enskilda banor. Anläggningskostnaden. Vagnparken .
Tab. 182 och 183. Järnvägstrafiken i olika länder
Tab. 184. Järnvägstrafiken. Summor för Europa och för samtliga länder.... 431.
Tab. 185. Järnvägarnas bruttoinkomster under olika
år
Tab. 186. Några relativa tal rörande järnvägarna i Europa och Förenta staterna
Tab. 187. Järnvägstrafiken i Storbritannien och Irland sedan 1854
Tab. 188. Postväsendet inom Europa och Förenta staterna
Tab. 189. Telegrafväsendet inom Europa och Förenta staterna
Tab. 190. Postanstalternas antal i utomeuropeiska länder
Tab. 191. Telegrafliniernas längd inom utomeuropeiska länder
Tab. 192. Telefonväsendet inom olika länder

Sid.
422.
427.
428.
429.
432.
432.
433.
434.
435.
436.
436.
437.

Tillaggstabeller.
N:r 1. Befolkningsrörelsen i Sverige, hvarje år 1749/1903
N:r 2. Befolkningsrörelsen i Frankrike, hvarje år 1801/1902

Anmärkningar till Tab. 57—80

438.
442.

445

Anm. Med Östeuropa afses i dessa tabeller Ryska riket (utom Finland), Ungern,
Galizien-Bukovina, Bosnien-Herzegovina samt Balkanstaterna. Öfriga delar af vår
världsdel utgöra Västeuropa. Sistnämnda hufvuddel är i sin ordning delad i Nordvästeuropa och Sydvästeuropa, af hvilka den senare delen omfattar Frankrike, Italien, Spanien och Portugal (samt de fyra >småstaterna> i de fall då uppgifter om dem föreligga).
Fördelningen är i främsta rummet afsedd att lämna en ungefärlig föreställning
om de tre europeiska hufvudstammarnas (germaner, romaner och slaver) olika kulturella
och ekonomiska ställning.

Reduktionstal
Reduktionstal
Reduktionstal
Reduktionstal

till
för
för
till

jordbruksstatistiken, sid. 337 samt anm. till tab. 93—97.
olika länders mynt, sid. 351 och 316.
prisuppgifter i engelskt mynt och för engelskt mått, sid. 412.
järnvägsstatistiken, sid. 431.

Rättelse.
Sid. 299. Tab. 61. I åldern 55/60 står för Västeuropa: 1,227: bör vara: 1,027.

APERÇUS STATISTIQUES INTERNATIONAUX.
NEUVIÈME

ANNÉE.

TABLE DES M A T I È R E S .
A) Superficie et population.
Page.
Tabl. 1. Superficie; population; accroissement de la population, en %, pendant
les dix dernières années; habitants par kilom. carré; femmes sur
1,000 hommes. [Tous les pays du monde]
223.
Tabl. 2. Population des villes de l'Europe les plus remarquables. Capitales,
villes de plus de 50,000 hab. (dans les quatre pays du Nord: villes
de plus de 10,000 hab.) ainsi que quelques antres
231.
Tabl. 3. Population totale de la campagne et des villes. Population totale,
en milliers. Dont: à la campagne, dans les villes; les villes en %.
Grandes villes (audessus de 50,000 hab.): nombre; population (milliers); % de la population totale. Petites villes: population (milliers):
% de la population totale. [Europe, États-Unis et quelques autres
pays]
235.
Tabl. 4. Population des principales villes hors de l'Europe
236.
Tabl. 5. Population par confession, en milliers, en 1890. [Europe]
238.
Tabl. 6. Id. en 1900
239.
Tabl. 7. Population (en milliers) des États européens, en 1800/1902. (Dans les
frontières d'aujourd'hui de chaque État)
240.
Tabl. 8. Id. en
de la population totale de l'Europe
242.
Tabl. 9. Chiffres approximatifs (en milliers) de la population de l'Europe entière.
à la fin de chaque année de 1840 à 1902
242.
Tabl. 10. Accroissement annuel, ‰, de la population pendant le XIXme siècle . 243.
Tabl. 11. Population (en milliers) de quelques pays hors de l'Europe depuis 1800 244.
Tabl. 12. Population (en milliers) des États-Unis depuis 1790
245.
Tabl. 13. Population (en milliers) des différents États des États-Unis, en 1860,
en 1880 et en 1900
245.
Tabl. 14. Population approximative (en milliers) de tous les pays, au commencement du XXme siècle
246.
Tabl. 15. Population (en milliers) des cinq parts du monde
246.
Tabl. 16. Population de l'Europe en 1800/1900, la population de 1800 étant
supposée = 1,000
246.
Tabl. 17 et 18. Population moyenne (en milliers) des divers pays européens . . 247.
B) Mouvement de la population.
Tabl. 19—22. Nombre des Mariages (tabl. 19), des Nés vivants (tabl. 20), des
Décès (tabl. 21) et de l'Excédent des naissances (tabl. 22), dans les
pays européens
252.
1
) Avant 1840, l'excédent des naissances dans l'Europe Orientale est supposé coïncider,
à peu près, avec l'accroissement de la population; les chiffres2 des naissances sont approximativement evalués: les nombres des décès font la différence. — ) La population moyenne officielle

IX
Tabl. 23—26. Id. par an et sur 1,000 habitants
Tabl. 27. Nés vivants sur 100 décès
Tabl. 28. Mouvement de la population de l'Europe du Nord-Ouest, en 1801/1902. Population moyenne, en milliers. Nombre total, en milliers,
des mariages, des nés vivants, des décès et de l'excédent des naissances. Id. par an et sur 1,000 habitants
Tabl. 29—32. Id. de l'Europe du Sud-Ouest (tabl. 29), 1 de l'Europe Occidentale
(tabl. 30), de l'Europe Orientale (tabl. 31) ) et de l'Europe entière
(tabl. 32)
Tabl. 33. Nés vivants sur 100 décès. Europe entiére
Tabl. 34. Mouvement de la population de la Suède, en 1701/1900.2) Population
moyenne. Nés vivants. Décès. Excédent des naissances. Sur 1,000
hab.: Nés vivants, décès, excédent des naissances. Nés vivants sur
100 décès
Tabl. 35. Mouvement de la population de la Suède, de la Norvège et du Danemark (réunis), en 1801/1900. Les mêmes colonnes que celles du
Tabl. 34 (au Tabl. 35 la population moyenne est exprimée en
milliers)
Tabl. 36. Mariages en les trois pays Scandinaves (réunis), en 1801/1900. Nombre
absolu. Sur 1,000 habitants
Tabl. 37. Mouvement de la population de la France, en 1801/1900.3) (Les mêmes
colonnes que celles du Tabl. 34 ou 35; la population moyenne en
milliers)
. . . .
Tabl. 38. Mariages en France, en 1801/1900.3) Nombre absoluêt sur 1,000 habitants
Tabl. 39. Accroissement de la population ainsi que migration, dans les pays
européens, en 1861/1870. Population, au commencement et à la fin
de la période. Excédent des naissances; excédent de l'immigration
(+) ou de l'émigration (—); accroissement de la population . . . .
Tabl. 40. Id., en 1871/1880
Tabl. 41. Id., en 1881/1890
Tabl. 42. Id., en 1891/1900
Tabl. 43. Id., en 1841/1900
Tabl. 44. Migration par an et sur 1,000 habitants
Tabl. 45 et 46. Émigration des pays européens (dans la règle; émigration transocéanique)
Tabl. 47 et 48. Id. par an et sur 1,000 habitants
Tabl. 49. Émigration de quelques pays pour chaque année depuis 1850 . . . .
Tabl. 50. Émigration (transocéanique) de l'Europe entière
Tabl. 51. Immigration aux États-Unis, en 1801/1903
Tabl. 52. Immigration aux États-Unis, en 1821/1903, par pays de provenance .
Tabl. 53. Lieux de naissance de la population des États-Unis, en 1850 . . . 1900.
(Les chiffres de 1850 et 1860 ne comprennent pas les esclaves). . .
Tabl. 54. Immigration à quelques autres pays
Tabl. 55. Immigration net à l'Australie Britannique, en 1851/1900
Tabl. 56. Mouvement de la population de l'Australie Britannique, en 1861/1900.
Sur 1,000 habitants: mariages, nés vivants, décès, excédent des naissances. Le »Commonwealth» et la Nouvelle-Zélande
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260.
268.

270.
272.
280.

281.

282.
282.
283.
283.

284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
297.
297.

C) Traits de la démographie spéciale.
Tabl. 57 et 58. »Standard population.» Répartition par âge (tabl. 57), par âge,
par sexe et par état civil (tabl. 58). Tabl. 58: Total. Dont: hommes,
femmes. Hommes: célibataires, mariés, veufs et divorcés. Femmes:
célibataires, mariées, veuves et divorcées. (Voir Bulletin de l'Institut
international de statistique, vol. XII, première livraison, page 89) . 298.
Tabl. 59. La répartition par âge de la population de la Suède, en 1751/1900. Sur
1 million d'habitants
299.
pour les années 1751/75 est ici3 approximativement corrigée, ainsi que les chiffres des décès
pour les années de guerre. — ) Les chiffres de ce tableau se refèrent à la France actuelle
de chaque période; les chiffres des toblenux 7—27 se refèrent à la France dans les frontières

X

Page.
Tabl. 60. Répartition par âge de la population de quelques pays (moyennes de
divers recensements)
Tabl. 61. Femmes sur 1,000 hommes, dans l'Europe occidentale et dans la Suède
Tabl. 62. Le pour cent des mariés. Parmi les hommes à l'âge de 15/20 . . . 30/35.
Parmi les femmes à l'âge de 15/20 . . . 35/40
Tabl. 63. Nombre des femmes mariées à l'âge de 15/45 ans, sur 1 million de la
population totale
Tabl. 64. Matrimonialitée spéciale, en 1871/1880. Population moyenne totale
(en milliers). Population moyenne des hommes célibataires à l'âge
de 20/50 ans; nombre annuel des hommes entrés dans leur premier
mariage; id., ‰ de la dite population. Population moyenne des
femmes célibataires à l'âge de 20/45 ans; nombre annuel des femmes
entrées dans leur premier mariage; id., ‰ de la dite population . .
Tabl. 65. Natalité spéciale, en 1871/1880. Population moyenne totale (en milliers).
Population moyenne des femmes mariées à l'âge de 15/45 ans;
femmes accouchées d'enfants légitimes; id., ‰ de la dite population.
Population moyenne des femmes célibataires, veuves et divorcées
à l'âge de 20/45 ans; femmes accouchées d'enfants illégitimes; id.,
‰ de la dite population
Tabl. 66. Matrimonialitée en Suède, en 1751/1900. Nombre total des mariages
contractées; id. sur 1,000 habitants. Population moyenne des hommes
célibataires à l'âge de 20/50 ans; nombre annuel des hommes entrés
dans leur premier mariage; id., ‰ de la dite population. Population
moyenne des femmes célibataires a l'âge de 20/45 ans; nombre annuel
des femmes entrées dans leur premier mariage; id., ‰ de la dite
population
Tabl. 67. Natalité en Suède, en 1751/1900. Population moyenne totale. Population moyenne des femmes mariées à l'âge de 15/45 ans; femmes
accouchées d'enfants légitimes; id., ‰ de la dite population. Population moyennes des femmes célibataires, veuves et divorcées à l'âge
de 20/45 ans; femmes accouchées d'enfants illégitimes; id., ‰ dela
dite population. Femmes mariées, 15/45 ans, sur 1 million de la
population totale
Tabl. 68. Fécondité légitime en Suède, en 1751/1900.4) Femmes accouchées
d'enfants légitimes sur 1,000 femmes mariées de 15/45 ans (All
fruktsamheten). Femmes accouchées d'enfants légitimes sur 1,000
femmes mariées de chaque groupe d'âge (20/25 . . . 45/50). Chiffres proportionnels (Mätaretalen): la fécondité de chaque groupe d'âge, la fécondité totale (la première col.) étant mise = 100
Tabl. 69. Matrimonialité et natalité en Suède; moyennes de 1891/1900. Personnes
entrées dans leur premier mariage (Vigda): hommes sur 1,000 hommes
célibataires de chaque âge; femmes sur 1,000 femmes célibataires de
chaque âge. Femmes accouchées d'enfants légitimes sur 1,000 femmes mariées de chaque âge; femmes accouchées d'enfants illégitimes
sur 1,000 femmes célibataires, veuves et divorcées de chaque âge. .
Tabl. 70. Mortalité par âge dans les divers pays européens, en 1871/1880. A)
Nombre annuel des décès sur mille habitants de la population totale
(Hela dödstalet) et sur mille hab. de chaque groupe d'âge (0/5... 65/ω).
B) Chiffres proportionnels (Dödstalens läge): les taux des pays respectifs, si, dans chaque cas, la moyenne de l'Europe occidentale = 100 .
Tabl. 71. Mortalité dans la province suédoise Jämtland, en 1841/1850. Taux
de mortalité dans l'Europe occidentale en 1871/80; taux de mortalité
en Jämtland en 1841/50; la dernière série en pour cent de la première
Tabl. 72. Mortalité par sexe et par âge dans l'Europe occidentale, en 1871/1880.
Taux total de mortalité, sur 1,000 habitants. Id. sur 1,000 hommes
et sur 1,000 femmes. Les taux des hommes en % de ceux des
femmes

299.
299.
300.
300.

301.

301.

302.

303.

304.

304.

305.

305.

306.

d'aujord'hui. Voir eu outre le Tableau annexé No 2 (à la page 442). — 4) Pour les5 âges
de 20/25 et 25/30 les chiffres avant 1870 ne sont guère que des conjectures. — ) Les
chiffres ici, tant pour la population moyenne que pour les décès sont toujours les officiels;
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Tabl. 73. Mortalité par sexe, par âge et par état civil dans la Suède, en
1891/1900. Taux total, sur 1,000 habitants. Id. sur 1,000 hommes
et sur 1,000 femmes. Parmi les hommes: sur 1,000 célibataires,
mariés, veufs; parmi les femmes: sur 1,000 célibataires, mariées,
veuves
Tabl. 74. Causes de décès en Angleterre, en 1861/1870. Sur 10,000 nés vivants
nombre des décès dans chaque groupe d'âge et des différents causes.
(D'après la statistique officielle anglaise pour5 la période de 1861/1870.)
Tabl. 75. Mortalité par âge en Suède, en 1751/1900. ) (Dans l'âge de 0/1 an:
sur 1,000 nés-vivants; dans les âges de 0/5...65/ω: sur 1,000 habi
tants de chaqne groupe.)
Tabl. 76. Vie moyenne, dans des divers pays. A) Les deux sexes; B) Hommes;
C) Femmes
Tabl. 77. Vie moyenne, en Suède. Pour les deux sexes: 1816/40 . . . 1891/1900.
En 1816/40: hommes, femmes; en 1891/1900: hommes femmes . . .
Tabl. 78. Émigration et immigration en Suède, en 1851/1900.6) Émigration:
total; hommes, femmes. Immigration: total; hommes, femmes. Excédent de l'émigration: total; hommes, femmes
Tabl. 79. Émigration connue7) en Suéde, en 1851/1900. Total. Dont: aux pays
européens, aux pays extraeuropéens. Personnes mariées; enfants
(0/15 ans); célibataires, veufs et veuves: hommes, femmes . . . .
Tabl. 80. Émigration par an et sur 1,000 habitants en Suède, en 1891/1900.
Sur 1,000 de la population totale; sur 1,000 hommes, femmes;
hommes: célibataires, mariés; femmes: célibataires, mariées; dans les
âges de 15...29 ans: hommes célibataires, femmes célibataires; —
dans tous cas: émigrés sur 1,000 de la population moyenne correspondante
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D) Administration.
Tabl. 81. Enseignement primaire. Population totale et de l'âge de 5/15 ans, en
milliers; nombre des écoles, des instituteurs et des élèves; dépenses,
en millions de francs; analphabètes, %, parmi les conscrits. [Europe,
États-Unis et quelques autres pays]
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Tabl. 82. Élections politiques. Population totale et des hommes majeurs, en
milliers; électeurs inscrits; votants. [Europe]
312.
Tabl. 83. Dépenses de l'État; dettes de l'État et des communes. [Europe et ÉtatsUnis.] Millions de francs. Total des dépenses. Dont: liste civile;
armée et marine; dette publique; autres dépenses. Dettes: de l'État;
des communes (y inclues les provinces)
313.
Tabl. 84. Recettes de l'État; dépenses des communes. Millions de francs. Total
des recettes. Dont: impôts directs; impôts indirects; autres recettes.
Parmi les impôts indirects: douanes; autres. Dépenses des communes
(et des provinces)
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Tabl. 85. Dépenses et dettes des pays hors de l'Europe. Millions de francs . . 315.
Tabl. 86. Effectif des armées, en temps de paix
317.
Tabl. 87. Marines militaires
317.
E) Agriculture et élevage du bétail.
Tabl. 88. Superficie totale de la terre; terre cultivée, prairies naturelles, forêts,
autre terre. En milliers d'hectares. Id. en % de la superficie totale.
[Europe et États-Unis]
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Tabl. 89. Répartition de la terre cultivée, en 1901. En milliers d'hectares. —
Total. Dont: jardins; vignobles; céréales; racines; plantes fourragères; autres cultures; jachère. [Europe et États-Unis]
319.
approximatifs aux chiffres
cfr le Tabl. 34 et la note 2 ci-dessus. — 6) Avec des additions
officiels. — 7) Les chiffres officiels; cfr le Tabl. précedent. — 8) Dans toux les tableaux de
cette publication, la rubrique de froment comprend aussi l'épeautre. — 9) Pour les pays dont
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A observer.
Dans ces tableaux, l'Europe Orientale [Östeuropa] comprend la Russie européenne
(moins la Finlande), le royaume de Hongrie, la Galicie et la Bukovine, la Bosnie et
l'Herzégovine ainsi que les États de la péninsule des Balkans. Les autres parties de
l'Europe font l'Europe Occidentale [Västeuropa], De plus, de l'Europe Occidentale
on a distingué l'Europe du Nord-Ouest [Nordvästeuropa] et l'Europe du Sud-Ouest
[Sydvästeuropa], cette dernière partie comprenant la France, l'Italie, l'Espagne et le
Portugal (de même que les quatre États minimes en cas de données). Ainsi l'Europe
du Nord-Ouest renferme les peuples germanique! de notre partie du monde, l'Europe
du Sud-Ouest est presque exclusivement romaine, et l'Europe Orientale renferme la
grande masse des peuples tlaveB de même que quelques autres.

La tonne [ton] comme poids toujours = la tonne métrique ou 1,000 kilogrammes.
1 Deciton [dt] » 1 quintal métrique = 100 kilogrammes.

A corriger.
P. 299. Tabl. 61. Age de 55/60. A lieu de 1,227, pour l'Europe occidentale,
Usez: 1,027.
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Tab. 1. Areal och folkmängd i olika länder.

1

)—43) Se sid. 225—229. — 44) Enligt nyaste uppgift i hvarje fall.
Stat. Tidskr. 130:e häft.

1
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1)—43) Se sid. 225—229. —

Tab. 1. (Forts.)

44

) Enligt nyaste uppgift i hvarje fall.
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Anmärkningar till Tab. 1.
43

1)— ) För nedan upptagna särskilda länder och landsdelar utgöra areal och folkmängd samt folkmängdstäthet:
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Anmärkningar till Tab. 1. (Forts.)

Anmärkningar till Tab. 1. (Forts.)

227

228

Anmärkningar

till Tab. 1. (Forts.)

Anmärkningar till Tab. 1. (Forts.)

229

230
Anmärkningar
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Öfversikt af länder lydande under den europeisk-amerikanska

Öfversikt af de Europeiska

kultursfären.

staternas och Förenta staternas biländer.

Anm. Själfständiga stater i Asien och Afrika upptaga alltså en areal af 21,201,124 kvkm., med
519,037,072 inb. — Hela jordklotets areal af land och innanvatten utfylles af Kaspiska hafvet, Aralsjön,
Nyassa, Taniiamka, Canadiska sjöarna, obebodda öar i Australien samt ej ockuperade polarländer, tills.
3,989,228 kvkm. Totalsummor: 136,065,202 kvkm., 1,641,078,014 inb.
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Tab. 2. Folkmängden i Europas större och märkligare städer.
(Hufvudstäder och städer med öfver 50,000 inb. äfvensom några andra, — i de fyra
nordiska länderna städer med öfver 10,000 inb.).

2
1) Staden Stockholm 311,043 inb. —
) Staden Göteborg 135,314 inb.4 (med Luudby,
3
)
Staden
Malmö 67,384 inb. — ) Staden Norrhvars införlifvande förestår,
146,479).
—
6
köping 43,265 inb. — ) Staden Eskilstuna
13,515 inb. — e) Staden Sundsvall 16,795 inb.
8
— ') Stadeu Bergen 74,183 inb. — ) Staden Köpenhamn 406,900, Fredriksberg 79,109, öfriga
förstäder (Gentofte och Ordrup) 14,470 inb. — 8) För de10mindre städerna afse talen ar 1901.
W. utmärker Wales, S. = Skotland och I. = Irland. — ) Staden London 4,649,088, förstäderna 2,258,531 inb. Bland de senare inga West Ham med 288,424, Croydon med 144,419,
Willesden med 132,566, East Ham med 116,902. Totteaham med 112,981, Leyton med 110,844,
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Walthamston mcd 111,282, Hornsey med 81,221 och Edmonton med 51,830 inb. —
M) Staden Glasgow med 798,357 inb. samt förstäderna Govan med 76,351, Partick med
54,274 ooh Kinningpark med 13,852 inb. — 1S) Liverpool 785,185, Birkenhead 114,814
inb. Bootle är numera införlirVadfc med Liverpool. — 13) Manchester 557,938, Salford
228,983 inb. — " ) Edinburgh 331,977, Leith 80,508 inb. — 16) Newcastle med Gatenhead 343,429 inb. - l e ) South-Shielda 107,334, Tynemouth 53,060 inb. — " ) Med
Northfteld. — w ) Staden Brussel 190,113, de nio förstäderna 397,153 inb.; af de senare
äger Sohaerbeek 66,617, Ixelles 62,997, Molenbeek S:t Jean 61,122, S:t Gilles 56,730 och Anderlecht 51,921 inb. ; de öfriga fyra iiro Etterbeek, Laeken, S:t Josse-ten-Noode och Koekelberg. —
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1S
) Staden Berlin omkring 2,000,000, förstaderna omkring 740,000 inb. ; bland de senare Charlottenburg med 218,000, Schöneberg med 113,000, Rixdorf med 106,000 och Licbtenberg med
50,000 inb. — so) Hamburg och Altona 905,000 inb. — äI ) Elberfeld och Barmen 316,000 inb.
— sa ) Staden Paris 2,714,068, förstäderna cirka 300,000 inb. — 33) Diiraf staden Lyon 453,155
inb. _ 24) Daraf staden Bordeaux 257,471 inb. — 26) Roubaix 124,660, Tourcoing 79,468, förstäder 6,000 inb. — S6) SJaden Rouen 115,914 inb. — a ') Staden Le Havre 129,044 inb. — S8) Staden Brest 81,948 inb. — 28) Staden Troves 53,159 inb. — 30) Staden Dunkerque 40,329 inb. —
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3l
) I denna årgång är för Italien införd folkmängden i kommunerna (i föregående årgångar
folkmängden i städerna — dock för de större äfven dd kommunerna). Skillnaden är i flera
fall mycket betydlig. I regeln kan denna skillnad anses representera förstadsbefolkning, dock
ej alltid. Folkmängden för städerna (»centri») är ej offfciellt uppgifven senare än år 1881. —
sa
) Med förstäder. Vid 1897 års folkräkning ägde S:t Petersburg ined förstäderna 1,267,02a
i n b. _ s») Vid 1897 års fulkräkning ägde Varsjan 638,208 inb. — M ) Staden Antwerpen 281,376,
förstäderna Borgerhout, Berchem och Austruweel 64,681 inb. — a6) Staden Gent 162,490,
förstäderna Ledeberg, Mont S:t Amand och Genfbmgge 39,609 inb: — sa ) Staden Prag 226,951
inb. Bland förstäderna ingå Zizkow med 64,020 inb. och Königl. Weinberge med 59,844. —
3') Staden Kraknu 96,152 inb. — »») Hannover 249,000, Linden 58,000 inb. — M ) Birmingham 537,965, Aston Manor 80,363 inb.
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Tab. 3. Folkmängden å landsbygden och i städerna.1)

') Mestadels omkring ar 1900. Talen kunna ej blifva annat än mycket approximativa.
För Nederländerna, Belgien, Schweiz, Grekland och Turkiet äro talen för de mindre städerna
lösa uppskattningar. — a) Med öfver 50,000 inb. 1 anm. till Tal). 2 namngifaa förstäder räknas
såsom egna städer (ntom vid Köpenhamn och Briissel): i folkmängden inga samtliga i Tnb. 2
inräknade förstäder (utom vid Sverige). — s ) Där blott -äldre uppgifter finnas, har bibehållits
senast kända summa eller ock proceniiaha andelen af folkmängden. — 4) Med Färöarna och
Island. I stadsbefolkningen ingå handelsplatser och förstäder. — e ) Stadsbefolkningen i Italien
uppgifves stundom till vida högre siffror. — e ) Såsom städer äro räknade >cities» med minst
2,500 inb. — ') Såsom städer äro räknade >urban sanitary districts» om minst 5,000 inb. —
8
) Om förstäder inräknas, äger Sverige 4 större städer, med 618 tusen inv. (ll - 8 % af folkm.)— e ) Städer med öfver 4,000 inb. Montreals förstäder ingl ej. — 10) Brittiska Australien.
Förstäder inga ej.
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Tab. 4. Märkligare städer i främmande världsdelar.

') Uppgifterna för de kinesiska städerna äro mycket osäkra och varierande, — 2) Vutsjang, Haujang och Hankau. — 8) Med New York äro numera förenade Brooklyn m. fl.
»täder samt här inräknade såsom förstäder Jersey City (206,433 inb.) och Hoboken
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Tab.

4.

(Forts.).

Märkligare

städer

i främmande

värdsdelar.

(59,364 inb.). — 4) Boston 617.950 (är 3903), Cambridge 91,886, öfriga förstäder 129,122
inb. (är 1900). — 6) Pittsburgh 321,616, Allegany 129,896 inb. — •) Philadelphie 1,378,624,
(år 1903), Oamden (i New Jersey) 75,935 inb. (är 1900). — 7) Förstad till Koastantinopel
och inräknad i dess folkmängd.
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Tab. 5. Folkmängden i Europa efter religion, år 1890. I tusental.1)

') Med ungefärlig reduktion till 1890 års (1900 ars)
föreligga endast for andra år. — s ) Inräknadt protestantiska
romerska katolikerna ingå, är 1890, i Galizien-Bukovina 2 - 81
1900 utgjorde antalet 8 1 4 mill. — 4) Antalet judar uppgår

folkmängd där uppgifter
sekter. — 8 ) Bland de
mill. unerade greker; är
till ett par hundra. —
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Tab. 6. Folkmängden i Europa efter religion, år 1900. I tusental.1)

5) Bland de romerska katolikerna äro inräknade de 7'7 mill., «om rid aenaite religion>räkning
(1881) vägrade lämna uppgift om Teligion«bekänoeUe.
Stat. Tidskr.

130:e häft.

2
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Tab. 7. Europas folkmängd, åren 1800/1902. 1) I tusental.
(Inom hvarje stats nuvarande gränser).

1) Jfr Statistisk Tidskrift, häftet 100.
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Tab. 7. (Forts.)

1) Delvis efter approximativa beräkningar.
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Tab. 8. Folkmängdsbeloppen i ‰ af hela Europas.

Tab. 9. Folkmängden i Europa hvarje år efter 1840.1) I tusental.

1) Mellan tioarstalen ungefärlig beräkning p& grund af nativitetsöfverskott och utvandring.
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Tab. 10. Tillväxtens tal, ‰, i Europa m. fl. länder.1)

1) Tillväxtens tal, ‰ω = årliga folkökningen pä 1,000 inb., efter formeln för ränta på
ränta. — 2) Talen äga för äldre tider intet själfstäudigt värde men utvisa den större eller
mindre sannolikheten af folkmängdsberäkningarna.
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Tab. 11. Folkmängden i Utomeuropeiska länder. I tusental.

1) Gränserna hafva efterhand utvidgats. — 2) Angående omfattningen af bär särskilda
hufvuddelar, se sid. 316. — 3 ) Se anm. & »id. 816. — 4) Minskningen är 1870 beror pä
landafträdelser och krig. — ») Endast befolkningen af europeiskt ursprung afses. — a ) Talen
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Tab. 12. Folkmängden i Förenta staterna, åren 1790—1903.6)

Tab. 13. Folkmängden i Förenta staterna, 1860—1900. I tusental.

afse ungefär årens midt och kunna därför användas såsom medelfolkmangder. — 7) Fore 1860
ingår Queensland under Nya Syd Wales.
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Tab. 14. Ungefärlig beräkning af jordklotets folkmängd år 1900.

Tab. 15. Folkmängden i de olika världsdelarna. I tusental.

Tab. 16. Folkökningen i Europa med utgång från år 1800.

1) Med Havaji, Portorico och Cuba.
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Tab. 17. Medelfolkmängden i Europa, åren 1866/1900. I tusental.

1) Rättslig folkmängd 1866/75, därefter faktisk. — 2) Utom Island och Färöarna. —
) Åren 1866/80 efter Stat. des Deutsehen Reichs, N. F. Band 44, därefter officiella tal.
— 4) Nuvarande området. — 6) Bosnien-Herzegovina och Bulgarien ingå 1866/80 och Monténégro och Kreta hela tiden under >Turkiet m. m.» — e ) Luxemburg, Malta, Gibraltar, de
fyra småstaterna. — ') Fr. o. m. 1881 approximativt korrigerade tal.
s
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Tab. 18. Medelfolkmängden i Europa, åren 1877—1904. I tusental.

1) Inom nuvarande gränser. — 2) Bulgarien, Grekland och Bosnien-Herzegovina ingår
t. o. m. 1880 under .Turkiet m. m.» — 3) Fr. o. m. 1881 approximativt korrigerade tal.
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Tab. 18. (Forts.) Medelfolkmängden. I tusental.

]

) Approximativt korrigerade tal.
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T a b . 18.

(Forts.).

Medelfolkmängden.

I tusental.

1) Utom Island och Färöarna. — 2) Turkiet, Monténégro och Kreta. — 3) Luxemburg,
Malta, Gibraltar, de fyra småstaterna. — 4) Mestadels uppskattning.- — 6) Då af praktiska
skäl det ej sällan är af intresse att ungefärligen känna folkmängden för stunden, meddelas här
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T a b . 18. (Forts.)

Medelfolkmängden.

I tusental.

en beräkning — naturligtvis endast såsom approximativ uppskattning. — 6) Approximativt
korrigerade tal.
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Tab. 19. Årliga antalet giftermål i Europas olika länder.

l
) Telen för Irland här = 110 % af de officiella talen. — 8) Bosnien-Herzegovina ingår
för alla åren och Rumänien och Bulgarien för aren 1871/90 under »Ofriga Balkanländer». —
') Talen här äro approximativt förhöjda, då de officiella talen afse endast fastlandet eller äro
annars ofullständiga. — 4) Talen för Polen här = 105 % af de officiella talen. Afven talen
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Tab. 19. (Forts.) Antalet giftermål.

för egentliga Ryssland approximativt förhöjda för åren 1871/80 (i samma proportion som medelfolkmängden ökats, se 1902 års årgång, anm. sid. 181). — 6) Färöarna, Luxemburg, Malta,
Gibraltar, de fyra småstaterna. — 6) Delvis provisoriska tal. — ') Provisoriska tal. —
8
) Inom nuvarande gränser.
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Tab. 20. Årliga antalet lefv. födde i Europas olika länder.

1
) Talen för Irland här = 110 % af de officiella talen. — ') Boinien-Herzegovina
ingår f8r aren 1871/80 och Rumänien och Bulgarien för åren 1871/90 under »Ofriga Balkanländer». — 3) Talen här äro approximativt förhöjda, da de officiella talen endast afse fastlandet
eller äro annars ofullständiga. — ') Talen för Polen här = 105 % af de officiella talen. Afven
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Tab. 20. (Forts.)

Lefvande födde.

talen för egentliga Ryssland approximativt förhöjda för åren 1871/80 (i samma proportion som
medelfolkmängden ökat», se 1902 ära årgång, anm. sid. 181). — 5) Luxemburg, Malta, Gibraltar, de fyra småstaterna samt för åren 1871/90 Island och Färöarna. — 6) Inom nuvarande gränser. — ') Delvis provisoriska tal. — 8 ) Provisoriska tal.
Stat. Tidskr. 130:e häft.
3
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Tab. 31. Årliga antalet döde i Europas olika länder.

1
) Talen för Irland här = 110 % af de officiella talen. — 2) Bosnien-Herzegcmoa Ingår för åren 1871/80 och Rumänlen och Bulgarien för »ren 1871/90 under »Ofriga Balkanländer». — °) Talen här äro approximativt förnöjda, då de officiella talen endast.afse fastlandet
eller äro annars ofullständiga. — 4) Talen för Polen här <= 105 % af de officiella. Afren talen för
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Tab. 21. (Forts.) Antalet döde.

Egentliga Rytsland äro approximativt förhöjda för åren 1871/80 (i samma proportion §om medelfolkmängden ökats, se 1902 års årgång, anm. sid. 181). — •) Luxemburg, Malta, Gibraltar,
de fyra sm&itaterna samt för aren 1871/90 Island och Färöarna. — e ) Inom nuvarande gränser. — ') Delvis provisoriska tal. — 8 ) Provisoriska tal.
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Tab. 22. Årliga nativitetsöfverskottet i Europas olika länder.

1) Om talen för Irland se anm. 1 under Tab. 20 och 21. — 2) Bosaieu-Herzegowna
ingår för Aren 1871/80 och Rumänijpn och Bulgarien för åren 1871/90 under »Ofriga Balkanländer». — 3) Se anm. â under Tab. 20 och 21. .— 4) Om talen för Polen (samt Tör, egentliga
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Tab. 23. (Forts.) Nativitetsöfverskottet.

Ryssland Iren 1871/80) se anm. 4 under Tab. 20 och 21. — 5) Luxemburg, Malta, Gibraltar,
de fyra »m&itaterna samt för åren 1871/90 Island och Färöarna. — 6) Inom nuvarande gränser.
— 7) Delvis provisoriska tal. — 8) Provisoriska tal.
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Tab. 23. Giftermålstalet, ‰, i Europas olika länder.9)

1) Talen 1871/1903 för Irland här = 110 % af de officiella talen. — 2) Bosnien-Herzegovina ingår här icke under Österrike-Ungern. — 3) Se anm. 3 Lunder Tab. 19. — 4) Talen
för Polen här = 105 % af de officiella talen. — 5) Inom nuvarande grilnier. - 8 ) Delvis
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Tab. 23. (Forts.) Giftermålstalet, ‰.

provisoriska tal. — 7) Provisoriska tal. — 8) Talet i första sifferkol. afser åren 1888/97. —
9) Gifterm&Utaht, ‰ = årliga antalet giftermål pä 1,000 af medelfolkmängden.
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Tab. 24. Födelsetalet, ‰, i Europas olika länder.8)

1) Talen 1871/1908 för Irland här = 110 % af de officiella talen. — 2) Bosnien-Hereegovina ingår under Österrike-Ungern för åren 1881/1900. — 3) Se anm. 3 under Tab. 20. —
4) Talen för Polen har = 105 % af de officiella talen. — 5) Inom nuvarande gränser. — 6) Del-
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Tab. 24. (Forts.) Födelsetalet, ‰.

vii provMoriika tal. — ') ProvùorUka tal, — 8) FödtUttaltt, °/oo = årliga antalet lefvande
födde på 1,000 af medelfolkmängden.
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Tab. 25. Dödstalet, ‰, inom Europas olika länder.8)

l
) Talen 1871/1903 för Irlond här = .110 « af de officiella talen. — ") Bosnien-Herzegovina ingår för åren 1881/1900 nnder Örterrike-Ungern. Om talen för hela monarkien
åren 1861/70 se anm. 5 här nedan. — 3) Se anm. 3 nnder Tab. 21. — 4) Talen för Polen
här = 105 % af de officiella talen. — 6) Inom nuvarande gränser. Beträffande Tyika riket
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Tab. 25. (Forts.) Dödstalet, ‰.

och Österrike-Ungern 1861/70 är absoluta antalet döde här ökadt med re»p. 4,000 och 3,000
ärligen för de i krigen fallne. — 6) Delvis provisoriska tal. — ') Provisoriska tal. — 8 ) Död»talet, °/oo = ärliga antalet aflidne p& 1,000 af medelfolkmängden.
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Tab. 26. Öfverskottstalet, ‰, i Europas olika länder.8)

1) Om talen för Irland se anm. 1 under Tab. 20 ooh 21. — 2) Bosnien-HerzegoWna
ingår för åren 1881/1900 nnder Örterrike-Ungerh. Om talen för hela monarkien åren 1861/70
se anm. 5 under Tab. 25. — 3) 8e anm. 8 nnder Tab. 20 och 21. — 4 ) Om talen för Polen
ee anm. 4 nnder Tab. 20 och 21. — 6 ) Inom nuvarande grämer. För Tyska riket och Öster-
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Tab. 26. (Forts.) Öfverskottstalet, ‰.

rike-Ungern 1861/70 se anm. 5 under Tab. 25. — e ) Delvis provisoriska tal. — 7) Provisoriska tal. — 8) ÖfverskottetaUt, %o = ådig« öfverskottet af födde öfver. döde pl 1,000 af
inedelfolkmäugden.
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Tab. 27. De föddes öfvertal, %.1)

1) De föddet öfvertal, % = antalet lefvande födde mot 100 aflidne.
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Tab. 27. (Forts.) De föddes öfvertal, %.

») De föädet öfvertal, % = antalet lefvande födde mot 100 »flidne. — 8) Delvit provitoriika tal. — ') Provisoriska tal.
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Tab. 28. Befolkningsrörelsen inom Nordvästeuropa i dess helhet.

1

) De absoluta talen äro här reducerade att aflre l0 år; jfr ofvan.
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Tab. 28. (Forts.)

Anmärkning.
För åren 1801/20 äro talen endast uppskattningar ; dock torde nalivitetsöfverskottet fä
anses vara någorlunda kändt, såsom vid denna tid ungefärligen saminanfullande med folkökningen.

Stat. Tidskr.

130:e häft.

4
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Tab. 29. Befolkningsrörelsen inom Sydvästeuropa i dess helhet.

1) De absoluta talen äro här Teducerade att afse 10 år; jfr ofvan.
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Tab. 29. (Forts.)

Anmärkning.
Före 1860 finnas uppgifter endast för Frankrike (som emellertid vid denna tid omfattade ej långt frän hiilften af Sydvästeuropns hela folkmängd). Nativitetsöfverskoltet är ungefärligen kändt äfven för de öfriga länderna pä grund af uppgifterna om folkökningen; siffrorna för vigslar och födelser äro endast uppskattningar, — nödiga för erhållande af gummor
för Västenropa. — Uppgifterna mot tabellens slut för >Sydvasteuropa utom Frankrike» äro
svaga, till följd af de många luckorna i uppgifterna för Spanien och Portugal.
l

) Provisoriska tal.
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Tab. 30. Befolkningsrörelsen inom Västeuropa i dess helhet.

1

) De absoluta talen äro här reducerade att gälla 10 är; jfr ofvan.
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Tab. 30. (Forts.)

1) Provisoriska tal.
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Tab. 31. Befolkningsrörelsen inom Östeuropa i dess helhet.

1) De absoluta talen uro här reducerade att afse 10 ar; jfr ofvan. —
åren 1898/00 se not 1 å nästa sida.

2

) Angående
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Tab. 31. (Forts.)

Anmärkning.
Om talen för tiden före 1840 jfr anm. sid. 225 i 1901 års årgång. Våra tidigare uppskattningar gjordes för 1902 års årgång till toremål för en fullstiindig revision, hvarom se
anm. därstädes sid. 181.
') Talen för giftermål åren 1898/1900 och för födde och döde år 1900 äro i fråga
om Ryssland (samt, såsom annars, Turkiet m. m.) endast gissningsvis insatta — för möjliggörande af summor för århundradet.
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Tab. 32. Befolkningsrörelsen inom Europa i dess helhet.

l

) De absoluta talen äro bär reducerade att afse 10 år; jfr ofvftti. — 2) Om talen för
Östeuropa åren 1898/00, se anm. 1 sid. 277.
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Tab. 32. (Forts.)

Anmärkning.
Angående bristfälligheten hos talen för äldre tider se anm. under Tab. 28—31. Beträffande gjorda approximationer, må erinras att desamma alltid äro utförda under uppmärksammande af folkökningatalen i Tab. 7, — liksom talen i sistnämnda tabell, där sä behöftg,
äro tillkomna genom korrektioner i de officiella eller annars antagna talen, pä grund af det
sannolika nativitetsöfverskottet.
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Tab. 33. De föddes öfvertal, %.1)

1

) De föddes Sfvertal, fi = antalet lefVande födde mot 100 aflidne. — 2) Provisoriska tal.
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1

Tab. 34. Födde och döde i Sverige, åren 1701/1900. )

') Talen för area 1701/1750 äro till större delen endast beräknade. För krigsperioderna
1756/65, 1786/90 och 1806/10 äro approximativa tillägg gjorda till de officiellt nppgifna
antalen af- döda. Medelfolkmätigden åren 175175 är här korrigerad. Jfr vidare Tilläggstabellen N:r 1, sid. 438.
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Tab. 35. Födde och döde i Sverige, Norge och Danmark, 1801/1900.1)

Tab. 36. Giftermål i Sverige, Norge och Danmark, 1801/1900.

1) För aren 1816/79 se Statistisk Tidskrift, häftet 67.
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Tab. 37. Födde och döde i Frankrike, åren 1801/1900. 1)

Tab. 38. Giftermål i Frankrike, åren 1801/1900.1)

1) Talen afse Frankrike inom för hvarje särskild tidrymd gällande gränser. (I Tab.
7—27 afsea däremot öfverallt landets nuvarande område). Medelfolkmöngden för aren 1801/68
efter de af Bertillon d. ä. korrigerade talen i Annales de démographie, I, sid. 16. Jfr vidare
Tillägggtabellen N:r 2, sid. 442.
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Tab. 39. Folkökningen och omflyttningen i Europa, 1861/70.

1) Nativitetsöfverskottet är här minskadt med 40,000 för Tyska riket (25,000 för Preussen, 5,000 för Bayern, 2,500 för Sachsen, 2,000 för Wurttemberg, 1,500 för Baden och 1,500
för Elsass-Lothringen), se not. 5 sid. 264. — 2) NatWitetsöfverskottet är här för Västra Öster-
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Tab. 40. Folkökningen och omflyttningen i Europa, 1871/80.

rike ininskadt med 30,000, se not. .r> sia. 264. — 3) Bosnien—Herzegovina ingår under >Ofriga
Balkanländer.> — 4) Inom nuvarande gränser.
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Tab. 41. Folkökningen och omflyttningen i Europa, 1881/90.

1) Folkmängden itr 1890 är här approximativt korrigerad.
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Tab. 42. Folkökningen och omflyttningen i Europa, 1891/1900.

Stat. Tidskr.

130:e häft.

5
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Tab. 43. Öfversikt af folkökningen och omflyttningen, 1841/1900.

1
) Utom Island och Färöarna. — 2) 1'olkmängden, som för år 1900 officiellt uppgifves till 2,712,568 personer (för högt), är här ungefärligen korrigerad. — s ) Nativitetsöfvergkottet för Irland delvis beroende blott â uppskattning. För England åren 1841/50 är detgarnma här något förhöjdt, dä de officiella talen vid denna tid ej voro fullständiga. — 4) Se
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Tab. 44. Omflyttningstalet, ‰, i Europas olika länder.9)

anm. 5 under Tab. SO. — 5) Bosnien-Herzegovina ingår här under >Balkanländerna>. Se ock
anm. 5 under Tab. 20. — 6) Island, Färöarna, Luxemburg, Malta, Gibraltar. — ') Da frånvarande soldater och sjömän från Storbritannien och Irland inräknats i folkmängden i Tab. 7,
äro desamma här, för att på något sätt komma med, införda under »Diverse områden». —
8) Bosnien-Herzegorina iDgår under Österrike-Ungern för åren 1881/1900. — 9 ) Omflyttning»talet, °/oo = årliga öfverskottet af inflyttning eller utflyttning på 1,000 af medelfolkmängden. —
w
) För åren 1871/1900 kan omflyttningsresnltatet ej med säkerhet beräknas.
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Tab. 45. Utvandringen till transoceaniska världsdelar, 1866/00. 1)

Tab. 46. Utvandringen till transoceaniska världsdelar, 1891/03.

1
) För vissa länder ingår äfven ..utvandringen till Asien ooh AfWtai — dock ej får
Ryssland. — s ) Af utvandringen frän Österrike-Ungern aro förda pa Östeuropa, t. o. m. är
1900 halfva antalet och sedan V». — a ) För åren 1866/80 med inräkning af ungefärliga tal
för länder med ej uppgiften utvandring. — 4) Delvis provisoriska tal. — 6) Provisoriska tal.
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Tab. 47. Utvandringstalet, ‰.7) (Transoceanisk utvandring8).

Tab. 48. Utvandringstalet, ‰.7) (Transoceanisk utvandring8).

— 6) Från och med 1899
staterna, dock med afdrag
7
) Utvandringstalet, ‰
8
) För vissa länder ingår

afse talen den nppgifun invandringen frän Ryska riket till Förenta
af halfva den i tabellen härofvan upptagna siffran för Finland. —
= ärliga antalet utvandrade pil 1,000 af medelfolkmängden. —
utvandringen äfven till Asien och Afrika, — dock ej för fiyasland.
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Tab. 49. Utvandringen till främmande världsdelar från vissa
europeiska länder, sedan år 1851.1)

1)

För äldre tider delvis efter L. Bodio och W. Beukemann. — 2) Delvis provisoriska tal.
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Tab. 50. Hela den transoceaniska utvandringen från Europa.

Anmärkning.
Talen för åren 1816/1865 äro beräknade på grund af den uppgifna samfällda utvandringen
öfver engelska och (frän och med 1832) tyska hamnar, öfver hvilka då för tiden största delen
af Europas utvandring gick. För ofullständigheterua äro approximativa tillägg gjorda, med
ledning af uppgifterna om invandringen till Förenta staterna och öfriga transoceaniska länder.
I alla händelser måste dock talen här ofvan för s&väl nyssnämnda tidrymd som senare Sr betraktas såsom minima. De inbegripa i vissa fall utvandringen öfver hafvet till Asien och
Afrika men ej den betydliga utflyttningen till Asiatiska Ryssland.
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Tab. 51. Invandringen till Förenta staterna under det nittonde
seklet äfvensom hvarje år af tidrymden 1820/1903.

Anmärkning.
För åren 1820/31 och 1844/49 afses år slutande med september; aren 1833/42 samt
1851/1903 äro kalenderår. Året 1843 afser därför i tabellen blott månaderna januari—september (nio månader), men året 1832 däremot tiden okt. 1831—dec. 1832, eller femton
månader, och året 1850 likaledes tiden okt. 1849—dec. 1850, eller iifVenledes femton månader. Att maximiinvaDdringen (15-95 °/oo) faller pä året 1850 i tabellen är således framkalladt däraf, att här egentligen afses en tidrymd af 11/4 är. Det verkliga maximum företes
alltså af året 1854 (med 15.85 ‰). — För aren 1820/55 ingå i tabellen samtliga till Förenta staterna anlända främlingar, oafsedt om de ämnat bosatta sig i landet eller icke. Uppgifterna om invandringen från Brittiska Nordamerika och Mexiko äro mycket ofullständiga.
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Tab. 52. Invandringen till Förenta staterna från olika länder.

1) Talen i denua kol. afse tidrymden oktober 1820—juni 1903. (Talen för åren 1899/
1903 i följande koll. ufse kalenderår). — 2) De för äldre tider för Sverige och Norge gemansamma talen äro har approximativt fördelade. Talen för senare Sr för Sverige äro för
höga, enär de omfatta jämväl ett stort antal finnar, som rest öfver svenska hamnar. — 3) Med
Finland men för äldre tider ej Pnlen. — 4) Itiriiknndt ej specificerade invandrare från Storbritannien och Irland. — b) Talen äro mycket ofullständiga.
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Tab. 53. Födelseorter för Förenta staternas befolkning.1)

1) För även 1850 och 1860 ingår här icke slafbefolkningen. — 2) Med Luxemburg (men
ej »Polen»,, se nedan). — 8) Utom6 »Polen», se nedan. — 4) Blund »ej specificerade» för Asien
torde inga en del anstralier. — ) Inräknadt personel födda på hafvet (8,196 vid 1900 års
räkning). — 6) Utom Förenta staterna. — 7) Rubriken är »Atlautio islands, not speoifled». —
8
) Ar 1900 är Havaji inräknadt i Förenta staterna.
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1

Tab. 54. Invandringen till några andra länder. )

Tab. 55. Nettoimmigrationen i Britt. Australien, åren 1851/1900.3)

Tab. 56. Befolkningsrörelsen i Brittiska Australien.5)
Årl. på 1,000 inb. af medelfolkmängden.

1) Mestadels efter L. Bodio och T. A. Coghlan. — a ) Talen afse nettoinvandring. —
) Efter T. A. Coghlan. — 4) Aren 1851/60 ingår Queensland under Nya Syd Wales. —
6
) Efter T. A. Coghlan. Talen torde icke vara fullständiga. De låga dödssiffrorna, i jämförelse med europeiska stater, äro illusoriska.

3
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Tab. 57. Normal åldersfördelning, på 10,000 inb., i femårsgrupper äfvensom ettårsgrupper för åldrarna under 80 år. 1 )

Tab. 58. Normal ålders- och civilståndsfördelning, på 10,000 inb.,
i femårsgrupper.1)

1) Tab. 57 och 58 innehålla förslag till ». k. »Standard population» i fråga om fördelningen efter ålder, kön ocli civilstånd. Se vidare de särskilda Anmärkningarna till Tab. 57
—80 sid. 445.
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Tab. 59. Åldersfördelningen i Sverige. På 1 million inb.1)

Tab. 60. Ålderstalen, ‰, efter större grupper, i olika länder.1)

Tab. 61. Kvinnor mot 1,000 män, i Västeuropa och i Sverige.1)

1) Se de särskilda Anmärkningarna till Tab. 57—80 aid. 445.
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Tab. 62. Procenten af Gifta inom olika åldrar, omkring år 1890.1)

Tab. 63. Gifta kvinnor på 1 million af hela folkmängden
omkring år 1890.1)

1) Se de särskilda Anmärkningarna till Tab. 57—80 sid. 445. — 2) Akta fruktsamheten
utgör i Sydvästeuropa utom Frankrike 286'4 ‰, i Västeuropa utom Frankrike 309'3 °/oo.
— 3) Folkmängden af ogifta män är här ökad med frånvarande soldater och sjömän. —
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Tab. 64. Giftermålsfrekvensen, närmare beräknad, 1871/80.1)

Tab. 65. Födelsefrekvensen, närmare beräknad, 1871/80. 1)

4) Tulen nfse åreu 1861/70. — 6) De officiella talen för vigda och födda äro okade med 10 %.
— 6) I ‰ af närmast förut upptagna medelfolkmändg, — 7) Se vidare sid. 445.
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Tab. 66. Ingångna äktenskap i Sverige, åren 1751/1900.

1) I ‰ af närmast förut upptagna medelfolkmängd.
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Tab. 67. Fruktsamheten och Oäkta börden i Sverige, åren 1751/1900.

1

) I ‰ af närmast förut upptagna meaelfolkmängd.

Stat. Tidskr.

130:e häft.

6
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Tab. 68. Äktenskapliga fruktsamheten i Sverige, åren 1751/1900.

Tab. 69. Vigslar och födelser efter ettårsklasser i Sverige.4)

1) Årliga antalet föderskor med äkta barn på 1,000 gifta kvinnor 1 åldern 15/45 ar. —
) Föderskor med äkta barn på 1,000 gifta kvinnor i hvarje ålder. — 8) ^'ruktsarahetstalen i
hvarje ålder om »AU fruktsamheten» (första kol.) sättes = 100. — 4) Aren 1891/1900. —
5) Arl. antalet vigda på 1,000 ogifta män eller kvinnor i hvarje åldersår. — e l Arl. antalet
föderskor, med akta barn på 1,000 gifta kvinnor, med oäkta barn på 1,000 ej gifta kvinnor
i hvarje åldersår. — 7) För de olika åldrarna äro talen för åren 1751/75 endast gissningsris insatta.
a
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Tab. 70. Dödligheten åldersvis i olika länder, åren 1871/80. 1)

Tab. 71. Dödstalen i Jämtlands län, 1841/50.

l
) Se de särskilda Anmärkningarna till Tab. 57—80 sid. 445. — 2) Arl. antalet döde pä
1,000 af motsvarande medelfolkmängd. — 3) Hvarje lands dödstal om medeltalen for Västeuropa öfverallt sättas = 100. — 4) Aren 1871/80.
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Tab. 72. Dödstalen, ‰, efter ålder och kön i Västeuropa, 1871/80.1)

Tab. 73. Dödstalen efter civilstånd i Sverige, 1891/1900.

Tab. 74. Dödsorsaker i England, 1861/70. 1)

1
) Se de särskilda Anmärkningarna till Tab. 57—80 sid. 445. — 2) Mankönets öfverdödlighetstal, eller mankönets dödstal om kvinnkönets = 100.
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Tab. 75. Dödstalen i Sverige åldersvis, ‰, åren 1751/1900.1)

1) Dödligheten är här för alla perioder beräknad pä grund af de officiella (alen, säväl för
raedelfolkmängd som döde. I Tab. 34 äro för krigstiderna approximativa tillägg gjorda till de döde»
antal, ooh medelfolkmängden korrigerad för åren 1751/75. — 2) Antalet döde är i denna kol. beräknadt
på 1,000 Ufv. fådde, ej på 1,000 af folkmängden.
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Tab. 76. Återstående medellifslängden i olika länder. 1 )

1) Enligt dödlighet»- och lifslängdstabellerna för angifnn Rr ('81/90 = 1881/90, o. g. v.).
— ») Vid jämförelser bör uppmärksammas, att talen för Tyska riket och. Italien afse äldre tider
med betydligt högre dödlighet än den nuvarande i dessa länder.
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Tab. 76. (Forts.) Återstående medellifslängden.

Tab. 77. Återstående medellifslängden i Sverige, 1816/1900. År.

') Angående Tyska riket och Italien ae not 2 & föregående sida.
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Tab. 78. Sveriges hela utvandring och invandring, åren 1851/1900.1)

Tab. 79. Sveriges redovisade utvandring, åren 1851/1900.

Tab. 80. Utvandringstalet, ‰, i Sverige, åren 1891/1900.2)

') Med approximativa tillägg för ej redovisad än- och utvandring. — 2) Årliga antalet
utvandrare pa 1,000 af motsvarande medelfolkinängd i hvarje fall. Änklingarnas och änkornas
tal äro af utrymmesskäl ej upptagna.
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Tab. 81. Folkundervisningen.

') Efter afdrag af ungefär 7 % af de uppgifna talen, hvilken andel räknats tillkomma
Asiatiska Ryssland. — 2) Talet i sista kol. afser befolkningen öfver 10 Sr. (Bland de hvita
6 2 5 %.) — 3) Talet i sista kol. afser befolkningen öfver 5 Kr.

312
Tab. 82. Den politiska rösträtten i Europas olika länder.

1) Vid nast föregående års slut. — 2) I tio kretsar, med 41,529 röstberättigade, skedde
valet utan röstning. — a ) Talen afse röstberättigade till borgare- och bondestånden Sr 1900.
— 4) De båda sista koll. afse valet 1895, med 6,332,454 röstberättigade (England 4,959,805,
Skotland 636,097, Irland 736,552). — 6) De båda sista koll. afse valet 1897, med 577,059
röstberättigade; i sju kretsar, med 44,000 röstberättigade, skedde valet utan röstning. —
5) Deltagandet i valen är obligatoriskt (cirka 95 % af de röstberättigade pläga infinna sig).
Af de röstberättigade ägde 924,379 en röst, 324,970 två röster och 243,038 tre röster; summa
2,303,418 röster. — 7) Endast 72 platser af 425 väljas efter här angifna rösträtt; i öfrigt utgöra valmännen blott 28'6 % af männen öfver 21 år. — B) Kroatien-Slavonien ingå ej. —
•) De båda sista koll. afse valet år 1898, med 10,799,485 röstberättigade. — 10) Ingen folkrepresentation förefinnes. — " ) Uppgifter saknas. — ia ) Antalet röstande motsvaras af följande
antal röstägnnde: Nordvästeuropa 24,897,019, Sydvästeuropa 17,077,790, Västeuropa 41,974,809,
Östeuropa 2,701,047, Europa 44,675,856. — " ) Talen här afse röstberättigade till landtdagarna i resp. stater.
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Tab. 83. Statsutgifter och statsskulder samt kommunernas
skulder. 1 )

I millioner francs.

x
) Statsutgifterna i allmänhet efter budget, mestadel» för ar 1908, eller finansar slutande
under är 1904 (för de tyska staterna i allmänhet för ar 1902). Talen för kommunerna äro
för tidigare ar. Da finansiella redogörelser äro uppställda efter förhandenvarande historiska

314
Tab. 84. Statsinkomsterna och deras fördelning. Kommunernas
utgifter. 13 )

I millioner francs.

förhållanden, äro de ofta ej fullt lämpliga för internationella jämförelser. Talen meddelas här
sådana de föreligga i officiella berättelser eller i Almanack de Gotha oeh Statesman'a Year-Book.
— 2) Inräknadt pioviasialrepresentationer, sä vidt det l&ter sig göra. — 3) Gemenligen an-
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Tab. 85. Utomeuropeiska länders statsutgifter och statsskulder.16)

slagen under krigs- och marindeparlementen. Militärpensioner iiro inräknade för somliga länder,
för andra icke. — 4) För Ryssland och Förenta staterna ränta, annars ränta och amortering. —
5) Inom kol. för »öfriga utgifter» torde oemotsvarigheten mellan de gifna data starkast framträda (se anm. 1). Exempelvis ingå här för Norge och Belgien driftsutgifterna för statens
järnvägar, hviiket icke är fallet t. ex. i Sverige. — e ) Matrikularbidragen och andra »Leistungen»
till rikets utgifter äro fråndragna för de särskilda staterna. — 7) Bland utgifterna ingiv äfven
en del sådana för kommunala ändamål. — e ) Utgifterna för skulderna à 4 % af kapitalet.
Siffran för kommunernas skulder afser blott de större kommunerna. — 9) Talet för kommunerna afse blott städerna. — I0 ) Inräknadt årets utgifter för kriget (som möjligen delvis inga
också under »öfriga utgifter»). — u ) En milreis hur räknad = 4'50 francs. — 12) En drakma
här räknad = 0'63 franc. — , s ) Källorna för denna tabell äro desamma som för Tnb. 83.
Anmärkas ma att i Tab. 84 bland inkomster icke inräknats upptagna län och ej heller öfverskott frän föregående statsregleringar, hvarför inkomsterna här ofta framträda rätt betydligt
lägre än utgifterna. — w ) Från de särskilda Btaternas inkomster äro fråndragna »Uberweisungen»
och »Vergutungen» frän Tyska riket. — 1B) Se anmärkningen till denna tabell sid. 316. —
" ) Efter samma källor som Tab. 83 och 84. Angående reduktionerna till francs se anmärkningarna & sid. 316. — " ) Jfr Tab. 83. — l8 ) Bland utgifterna äfven provinsernas utgifter.
— w ) Den utländska skulden, som är öfvertagen af ett konsortium, mot uppbärande af vissa
statsinkomster, är här icke inräknad. — a°) Bland skulderna ingå provinsernas skulder.
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Anmärkning

till Tab. 84, sid. 314.

De viktigaste slagen af här upptagna direkta skatter äro: grund- och byggnadsskatter,
förmögenhets- och inkomstskatter, personella skatter, afgifter för inkomst-af värdepapper, afgifter för handelslicenser o. s. v. Bland indirekta skatter ingå i främsta rummet konsumtionsskatter samt vidare stämpelskatt, registreringsafgifter m. m. Hit har äfven hänförts arfsskatt
(eljes vanligen räknad till de direkta skatterna) beroende på, att densamma i staternas budgeter
är upptagen bland de indirekta skatterna och i de flesta fall ej kunnat frånskiljas. Domstolsoch liknande afgifter (»Gebuhren>) hafva här i regel ej upptagits såsom skatter.

Anmärkning

till Tab. 85, sid. 315.

För nedanstående länder med silfvermynt (eller pappersmynt) utgör å ena sidan det
nominella myntvärdet (eller gnidmyntets värde), å andra sidan det i Tab. 85 använda reduktionstalet eller det nuvarande reella värdet, i bägge fallen i francs:
Mexiko.
Dollar
Guatemala. D:o
Salvador.
D:o
Honduras.
D:o
Nicaragua
D:o
Costarica. Colon
Haiti.
Dollar
Dominik. rep. D:o
Venezuela. Bolivar

Nominellt.
5'43
500
500
500
500
.
500
518
.

Reellt.
216
200
200
2'24
206
2'16
224
200
l'OO

Columbia. Dollar
Ecuador. Sucre
Peru. Sol
Bolivia. Bolivar
Brasilien. Milreis
Paraguay. Dollar
Uruguay.
D:o
Argentina. D:o
Chile.
D:o

Nominellt.
500
500
.
5 00
2'83
500
5'44 .
5'00
500

Reellt.
2'00
2'50
2-50
200
1-28
0'50
2'27
191

Det reella värdet afser i allmänhet året 1902, men för Honduras och Haiti året 1901.
— I de flesta af dessa länder bär myntenbeten äfven namnet peso.

Anmärkning

till Tab. 11—13, sid. 244 och 245.

Af de åtta hufvuddelar, i hvilka Förenta Staterna här delats, omfattar Nea England:
Maine, New Hampshire, Verznont, Massachusetts, Rhode Mand, Connecticut; MiddU Atlantic:
New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Distr. of Columbia; Central Norr
thern: Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin; South Atlantic: Virginia, West Virginia,
North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida; Gulf and Mississippi Valley: Kentucky,
Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiana; Southwestem: Missouri, Arkansas, Texas, Kansas,
Colorado, New Mexiko, Indianterritoriet, Oklahoma; Northwestern: Iowa, Minnesota, Nebraska,
North Dakota, South Dakota, Wyoming, Montana; Pacific: California, Oregon, Washington,
Nevada, Arizona, Utah, Idaho.
Folkmängden i Indianterritoriet och Indianreeervationerna äfvensom Alaska inräknades
i äldre tider vanligen icke i Unionens folkmängd, vid jämförelser med näringslifvets faktorer.
Från 1900 ha dock äfven dessa belopp medtagits, liksom denna gång äfven frånvarande
marinsoldater fått en rubrik för sig. I Tab. 11—13 har följts denna olika praxis.
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Tab. 86. Krigshären på fredsfot, i Europa och Förenta staterna.1)

Tab. 87. Krigsflottorna, i Europa och Förenta staterna. 2 )

1) Efter Almanack de Gotha, Statesman's Year-Boolt, Hugo Hult, Dansk Statistisk
Årbog, m. fl. Fördelningen mellan de olika vapenslagen torde icke i alla länder göras efter
fullt samma grunder. — s ) Väsentligen efter Almanach de Gotha. — s ) Kolonialtrupperna
äro icke här inräknade. — 4) Mestadels efter Statesman's Year-Book. Talen afse i allmänhet
budgetförslagen för år 1904 eller för flnansar slutande under 1904. De omfatta anslagen
under Marindepartementen, således i vissa länder pensioner ät flottans personal, i andra icke.
Äfven andra ojämnheter föreligga, hvadan talen icke kunna vara fullt jämförliga.
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Tab. 88. Arealens fördelning, i Europa och Förenta staterna.

1) Turkiet, Monténégro och Kreta. — 2) Utom Island, Färöarna, Malta, Gibraltar och
småstaterna. — 3) Utom Alaska. — 4) Novaja Semlja ej inräknadt.

319
Tab. 89. Odlade jordens användning år 1901. I tusental hektar.

') Ingår ej i skördeslatistiken t det följande. — a ) Turkiet, Monténégro och Kreta.
Stat. Tidskr.

130:e häft.

7
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Tab. 90. Åkerarealen, i årliga medeltal 1896/1900. I hektar.

l
) Mindre Asien, Syrien, Periien. — 2) Jfr Tab. 108. — 3) Ingår ej i skördetabellerna.
— 4) Hvete inbegriper ôfVerallt i denna publikation tpelt.
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Tab. 91. Åkerarealen för de viktigaste sädena, år 1901. I hektar.

1

) Ingår ej i skordetabellerna. — 2) Hvete inbegriper ôfveraUt i denna publikation ipelt.—
3) Egendomar om under 1 hektar åker ingå ej; för potatis är talet därför har höjdt med 25 %.
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Tab. 92. Åkerarealen för hufvudsädena.

1)—3) Se anm. sidd. 326 och 327.

Årl. i tusental hektar.
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T a b . 92. (Forts.) Åkerarealen för hufvudsädena.

1)—6) Se anm. siad. 326 och 327.

I tusental hektar.
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Tab. 93. (Forts.) Åkerarealen för hufvudsädena. Årl. i tusental hektar.

1)—7) Se anm. sidd. 326 och 327.

325
Tab. 92. (Forts.) Åkerarealen för hufvudsädena, I tusental hektar.

1)-7) Se anm. sidd. 326 och 327.
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Tab. 92. (Forts.) Åkerarealen för hufvudsädena. Årl. i tusental hektar.

Anmärkningar till Tab. 92 (tidd. 322—327).
1) Talet i första sifferkol. afser åren 1866/69 och omfattar Elsasi-Lotlirmgen. —
2) Bosnien-Herzegovina ingår för 1871/80 nnder »Öfriga Balkanländer». — 3) Jfr Tab. 108. —
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Tab. 92. (Forts.) Åkerarealen för hufvudsädena. I tusental hektar.

4) De officiella talen för åren 1896/1900, som äro erkändt för låga, iiro här approximativt
förhöjda. — B) Delvis provisoriska tal. — 6) Provisoriska tal. — 7) Frän och med år 1896
endast vSrkorn. — 8) Hvete (med spelt), råg, korn, hafre och majs.
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Tab. 93. Skörden af Hvete i olika länder. I tusental deciton.1)

1) I Sverige, Danmark, Belgien, Tyska riket, Österrike, Ungern, Frankrike, Algeriet, Ryska
riket och Ostindieu uppgifves skörden numera i vikt (med eller utan uppgift om rymden).
För öfriga länder (och delvis äfven för ofvanst&ende, under äldre tider) har reduktion måst
ske från rymdmått, och har härvid en hektoliter tavete ansetts väga 77'6 kg. (alltså en
engelsk bnshel 28'2 kg. eller 62'2 lbs, en amerikansk bushel 27'85 kg. eller 608 lbs, ett
impérial qnarter 226 kg. och en dansk t0nde 108 kg.). För Österrike åren 1871/85 har en hl.
hvete satts = 76 kg. Spelt har ansetts väga 65 kg. pr hl. i de få fall då särskild reduktion
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Tab. 93. (Forts.) Skörden af hvete. I tusental deciton.1)

behöft förekomma. — 2) För Kroatien-Slavonien åren 1871/84 approximativt beräknade tel. —
) Se Tab. 108. — 4) Delvis provisoriska tal. — 5) Provisoriska tal. — 6 ) Anses för aren
1871/80 inga under Turkiet. — 7) Mindre Asien, Syrien, Persien. — 8) Talet i första sifferkol.
omfattar åren 1866/69 och inbegriper Elsass-Lothringen.
3
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Tab. 94. Skörden af Råg i olika länder. I tusental deciton.1)

1) De länder, f6r hvilka skörden numera officiellt uppgifves i vikt, finnas angifna i anm. 1
å eid. 328. Tör öfriga länder har en hektoliter r å g ansetts väga 7 1 7 kg. (för Österrike åren
1871/85 dock blott 70 kg.). I överensstämmelse härmed har en engelsk bushel råg ansett»
motsvara- 26'1 kg. eller 57'6 lbs, en amerikansk bushel S5'3 kg. eller 558 lbs, ett impérial
quarter 209 kg. och en dansk t0nde 99'7 kg., hvilket sistnämnda tal här afrundats till jämnt
100 kg. — s ) Uppgifter finnas blott om åkerarealen; skörden hur beräknats under antagande
af 1 5 8 dt. pr hektar, motsvarande 6'4 dt., eller 2 4 5 bushel, pr acre. — 3) För Kroatien-
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Tab. 94. (Forts.) Skörden af råg. I tusental deciton.9)

Slavonien åren 1871/84 endast approximativt beräknade tal. — 4) För åren 1871,80 anses
Bosnien-Herzegovina inga under Turkiet. — 5) Specifikation för de särskilda länderna meddelas
för åren 1896/1903 å sid. 331. — 6) Delvis provisoriska tal. — 7) Provisoriska tal. — 8) Jfr
anm. 2 här ofvan. — 9) Om reduktionen till vikt för vissa länder se anm. 1 här ofvan. —
10
) Talet i första sifferkol. omfattar åren 1866/69 och inbegriper Elsass-IiOthringen.
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Tab. 95. Skörden af Korn i olika länder. I tusental deciton.1)

l
) De länder, för hvilka skörden numera officiellt uppgifves i vikt, finnas angifna 1 anm.
1 & sid. 328. För öfriga länder har en hektoliter korn ansetts väga 64 kg. (dock i Finland
blott 60 kg.). I överensstämmelse härmed har en engelsk bushel korn ansetts väga 23-8 kg.
(motsvarande bli lhs), en amerikansk bushel3 22-6 kg. (motsvarande 498 U>B), ett impérial
qnarter 186 kg. och en dansk t0nde
89 kg. — ) För Kroatien-Slavonien åren 1871/84 endast
approximativt beräknade tal. — s) För aren 1871/80 anses Bosnien-Herzegovina ingå under
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6

Tab. 96. (Forts.) Skörden af korn. I tusental deciton. )

Turkiet. — 5) Delvis provisoriska tal. — 6) Provisoriska tal. — a) Om redaktionen till vikt
för vissa länder se anm. 1 här ofvan. — 7) Uppgifter om skörden föreligga ieke, utan är densamma här approximativt beräknad pl grund af hektartalet. — 8) Mindre Asien, Syrien och
Persien. — 9) Talet i första sifferkol. omfattar åren 1866/69 och inbegriper El«as«-Lothringea.
— l0 ) De erkandt för l&ga officiella talen för firen 1896/1900 äro här approximativt förhöjda;
jfr Tab. 92.
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Tab. 96. Skörden af Hafre i olika länder. I tusental deciton.1)

1) De länder, för hvilka skörden numera officiellt uppgifves i vikt, finnas angifna i anm.
1 â sid. 328. För ofri ga länder har en hektoliter hafre ansetts väga 47 kg. (dock i Österrike
aren 1871/85 blott 45, i Italien 46 och i Förenta staterna blott 42 kg.). Vikten 47 kg. pr
hl. motsvarar för en engelsk bushel 17'1 kg. (eller 37-7 lbs), för ett impérial quarter 137 kg.
och för en dansk tände 65'4 kg. Vikten 42 kg. pr hl. motsvarar för en amerikansk bnshel
14-8 kg. (eller 32'6 lbs). — 8 ) För Kroatien-Slavonien åren 1871/84 endast approximativt
beräknade tal. — 8) För faen 1871/80 anses Bosnien-Henegovina ingå under Turkiet. —
4) Mindre Asien, Syrien, Persien. — 6 ) Talet i första sifferkol. omfattar åren 1866/69 och
inbegriper Elsass-Iothriageu.
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1

Tab. 96. (Forts.) Skörden af hafre. 1 tusental deciton. )

1) Jfr anmärkning 1 & föregående sida. — 2) Delvis provisoriska tal. — ') Provisoriska
tal. — 4) Mindre Asien, Syrien, Persien.

Stat. Tidskr. t30:e häft.

8
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Tab. 97. Skörden af Majs i olika länder. I tusental deciton.1)

Anmärkningar

till Tab. 97.

1) De länder, för hvilka skörden numera officiellt uppgifves i vikt, finns» angifna i anm. 1
å sid. 328. För öfriga länder nar en hektoliter majs ansetts väga 72 kg. (dock för åren
1871/85 i Österrike 73 kg.). Vikten 72 kg. pr hl. motsvarar 262 kg. för en engelsk bushel
ooh 2 5 4 kg., eller 56 lbs, för en amerikansk bushel. — ! ) Jfr vidare Tab. 109. — 3) För
Kroatien-Slavonien åren 1871/84 endast approximativt beräknade tal. — 4) Anses för åren
1871/80 inga under Turkiet. — 6) Uppgifter om skörden föreligga icke, utan är densamma här
approximativt beräknad på grund af hektartalet. — 6 ) Delvis provisoriska tal. — 7 ) Provisoriska
tal. — 8 ) Mindre Asien, Syrien, Persien. — 9) Talet i första sifferkol. afser åren 1866/69.
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T a b . 97.

(Forts.)

Skörden af majs.

I tusental deciton.1)

Reduktionstal till jordbruksstatistiken.
Ett engelskt (och amerikanskt) acre är lika med 0-40467 hektar. En engelsk huBhel =
08685 hektoliter. En amerikansk bushel = 0-3524 hl. En engelsk bushel pr acre = 0898
hl. pr har; en amerikansk bushel pr acre = 0871 hl. pr har. Ett danskt tandeland = 0-5516
hektar. En dansk tände = 1.891 hl. En rysk desjatin = T0925 hektar. Ett japanskt tan =
0-0992 hektar. En japansk koku = 1-804 hektoliter. Med antagande att en hl. väger af
hvete 77-6 kg., råg 71'7, korn 64, hafre 47 och majs 72 kg., motsvarar en engelsk bnshel pr
acre i deciton pr hektar: af hvete 0697 dt., råg 0-644, korn 0-576, hafre 0-422, majs 0'647 dt.
En amerikansk bushel pr acre motsvarar under »amma förutsättningar i deciton pr hektar:
hvete 0-676 dt., råg 0-625, korn 0657, hafre 0'409 (hafre à 42 kg. pr hl 0866), majs 0"627 dt.
i ) - 8 ) Se sid. 336.
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Tab. 98. Sammanlagda skörden af hvete, råg, korn, hafre och
majs, i olika länder.
I tusental deciton.

l
) Bomien-Herzegovin» ing&r för area 1871/80 under »Öfriga Balkanstater». — 8) Mindre
Asien, Syrien, Persien.
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T a b . 98.

(Forts.)

Sammanlagda

skörden.

Tusental deciton.

1) Mindre Asien, Syrien, Persien. — 2) Delvis provisoriska tal. — 3) Provisoriska tal.
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Tab. 99. Utsäde och skörd pr hektar, årl. 1896/1900.

Anm.

Hela U t s ä d e t kan beräknas hafva utgjort, all. 1896/1900, i tusental deciton:

1) Talen äro för de flesta länder mycket ungefärliga, i flere fall endast gissningar
(med stod af förhållandena i närliggande länder). Utsädet är antaget väga, hvete 80, räg 75,
korn 65, hafre 50 kg. pr hl., hrilket möjligen är för högt. För Tyska riket och Byssland
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Tab. 100. Skörden pr hektar af de fem hufvudsädena.5) Årl. i deciton.
(Skörden af Hvete pr hektar, se Tab. 104, sid. 345).

Tab. 100. (Forts.) Skörden pr hektar af de fem hufvudsädena. Årl. i deciton.

nppgifves utsädet direkt i vikt. — a ) Skörden pr hektar enligt uppskattningar, ej hanförande
sig till bestämda ârsserier. — 3) Skörden pr hektar: hvete 1896/1900, öfriga säden 1891/95.
— 4) Skörden af hvete är för lågt beräknad; en blifvande korrektion torde snarare gifva
siffran 2725. — 5) Hvete, råg, kom, hafre och majs. — B) Utsäde af hvete 170, af spelt 193
kg. pr har. — 7) Delvis provisoriska tal.
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Tab. 101. Årliga skörden pr inb., åren 1876/1900. I kilogram.
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Tab. 101. (Forts.) Årliga skörden pr inb. I kilogram.

Tab. 102. Skörden pr hektar och pr inb. i utomeuropeiska länder,
årl. under perioden 1896/1900.

1) Mindre Asien, Syrien, Persien. — 2) Talen för skörden pr hektar utgöra ungefärliga uppskattningar af medelskörden, ej hänförande sig till bestämda ursserier. — 3) Hvete, råg, kom, hafre
och majs.
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Tab. 103. Förbrukningen af Brödsäd i olika länder.1)

1) Brödsäd = hvete, spelt och råg. — 2) Öfverskott af införsel eller utförsel. Mjölets
vikt är ökad med 1/3. Flere af talen äro blott ungefärliga. — 3 ) Till människors och kreaturs
näring samt för industriella ändamål, d. v. s. hvarje användning med undantag af för utsäde.
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Tab. 103. (Forts.) Förbrukningen af brödsäd.

Tab. 104. Skörden af Hvete pr hektar. Årl. i deciton.

— 4) Med Bosnien-Herzegovina. — 6) Förbrukningen (behofvet) efter Statistisk Aarbog. —
6) In- ooh utförseln af råg är här ej inbegripen vid konsumtionens beräknande. — 7) Delvis
provisoriska tal. — 8 ) Jfr anm. 4 sid. 341.
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Tab. 105. Åkerarealen för Hvete och Råg i Europa.
I tusental hektar.

Tab. 106. Skörden pr hektar i samtliga länder, årl. 1896/1900.1)

1
) I koll. för arealen (ee Tab. 90) ingå för vissa länder oväsentliga belopp, för hvilka
motsvarande skörd ej finnes angifven. — 2) Provisoriska tal.
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Tab. 107. Hveteodlingen i Frankrike, åren 1815/1903. 1)

l
) Talen omfatta för åren 1815/69 äfven Elsass-Lotbringen. Medelfolkmängden för dessa
Sr efter Bertillon d. ä. — Reduktion till vikt (före 1878) har skett under antagande af 1
hl. = 77-6 kg., hvilket för äldre tider troligen är något högt. — 2) Till följd af kriget blefvo
detta Sr inga skördesiffror insamlade. — 3) En stor del af hvetefälten måste detta är omplöjas oeh besås med vårsäd. — 4) Provisoriska tal. — 6) Medeltal för åren 1866/69.
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Tab. 108. Odlingen af Hvete i Förenta staterna.

') Under tiden till och med 30 juni efterföljande Sr. — 9) Efter afdrag af utsädet, gom
antagits = 1 dt. pr har. — s ) Åkerareal och skörd här approximativt höjda med 10 % för åren
1898/97 och med 5 % för åren 1898/1900, med hänsyn till att de officiella talen för dessa år
allmänt anse» Tara för låga.
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Tab. 109. Odlingen af Majs i Förenta staterna.

1) Under tiden till och med 30 juni efterföljande år. — 2) Efter afdrag af utsädet,
som antagits = 0'25 dt. pr har.
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Tab. 110. Världsskörden af Hvete. I tusental deciton.

Anmärkning.
Världiskörden för åren 1866/75 sr beräknad pä grund af skördesiffror för vissa länder,
anförda i en artikel af I. Flodström i norsk S tatsokonomisk Tidsskrift, arg. 1896.

1) Provisoriska tal.
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Tab. 111. Världsskörden af Råg. I tusental deciton.

Reduktionstal för olika länders mynt.
Vid redaktion till francs hafva i denna publikation (där ej särskildt annorlunda säges)
användts följande reduktionstal, nämligen: en skandinavisk krona = 1-39 franc, ett pound
sterling = 25-20, en holländsk gulden = 2'08, en tysk riksmark = 1'235, en österrikisk gulden
= 2-10, en österrikisk krona = 105, en rubel = 2 67, en milreis = 560, en amerikansk dollar
= 5-18, ett turkiskt pund = 2280, en japansk jen = 2'65, en indisk rupee = l - 88 franc.

Stat. Tidskr. 130:e häft.

9
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Tab. 112. Världsskörden af Korn och Hafre. I tusental deciton.

Anmärkning.
Angående skörden af korn i Förenta staterna åren 1896/1900, se not. 4 till Tab. 92
(sid. 327) och not 10 till Tab. 95 (sid. 333). — Talen för år 1903 äro provisoriska.
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Tab. 113. Världsskörden af Majs äfvensom af Samtliga de fem
hufvudsädena (hvete, råg, korn, hafre och majs). I tusental deciton.

Anmärkning.
Angående skörden af hvete och korn i Förenta staterna under vissa af aren 1891/1900,
se tabellerna häröfver i det föregående. — Talen för är 1903 här ofvan äro provisoriska.
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Tab. 114. Skörden pr hektar, i Europa, af hvete och råg.1)

Tab. 115. Skörden pr hektar, i Europa, af korn och hafre.1)

1) Talen för Sydvästeuropa variera mera frän ar till annat än som här kommer till
aynes, i det för Portugal och Spanien talen ofta måst ansättas lika för hela följder af är.
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Tab. 116. Skörden pr innebyggare, i Europa, af hvete och råg.

Tab. 117. Skörden pr inb. af hvete och råg efter afdrag af utsädet.
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Tab. 118. Skörd och behof af Hvete, i Europa.

Anmärkning.
Behofvet af Hvete + råg i Europa är, för de olika femårsperioderna, beräknadt för Tab.
180 genom sammanställning af talen för skörd samt in- och utförsel. Beräkningen af behofvet
af Hvete ensamt (Tab. 118) hvilar i regeln på den förutsättningen att hela importöverskottet af
brödsäd från främmande världsdelar utgöres af hvete, hvilket ock i det allra närmaste torde vara
förhållandet.
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Tab. 119. Skörd och behof af Hvete, i samtliga länder.

Anmärkning.
Behofvel af Hvete + råg är i Tab. 121 för hvarje är antaget till 180 kilogram pr inb.
Behofvet af Hvete ensamt (Tab. 119) grundar sig a ungefärliga beräkningar för början och slutet
af har afsedda tidrymd samt antagandet af en ungefärligen likformig utveckling under mellantiderna.
>Folkmängden» i Tab. 119 (och Tab. 121) är folkmängden i Europa, Amerika och Australien
ökad med 15 # för (den af hvete och råg lefvande) befolkningen i öfriga världsdelar.

358
Tab. 120. Skörd och behof af Hvete + Råg, i Europa.2)

Tab. 122. Utsädet af hvete. I tusental deciton.1)

1) Talen för Europa grunda sig pä särskilda beräkningar för, hvarje land (jfr Tab. 99).
I Förenta staterna är utsädet antascet = 1 deciton pr hektar, för >Ofriga länder» ungefär lika
med 1/8 af medelskörden. Möjligen är sistnämnda proportion n&got för låg. — a ) Jfr anm. sid. 356.
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Tab. 121. Skörd och behof af Hvete + Rag, i samtliga länder.2)

Tab. 123. Utsädet af råg. I tusental deciton.1)

1) Talen för Europa grunda sig på särskilda beräkningar för hvarje land (jfr Tab. 99).
I Förenta staterna är utsädet antaget = 1 deciton pr hektar. För »Ofrlga länder> är utsädet
antaget ungefär lika med 1/6 af skörden, eller något därunder. — a) Jfr anm. sid. 357.
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Tàb. 124. Åkerarealen för Potatisodling. Årl. i tusental hektar.

Tab. 125. Utsäde af potatis, årl. 1891/95.

1) År 1900 är det officiellt nppgifna talet hojdt med 25 %; jämför not. 3, Tab. 91.
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Tab. 124. (Forts.) Åkerarealen för potatisodling. Tusental hektar.

Tab. 126. Utsäde af potatis, årl. 1896/1900.

1) Frän och med år 1900 äro de officiella talen nöjda med 25 %\ jfr not 3, Tab. 91. —
) Delvis provisoriska tal. — 3) Provisoriska tal.

2
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Tab. 127.

Skörden af Potatis. Årl. i tusental deciton.1)

1) Där skörden uppgifves i rymdmått, har en hektoliter satte = 70 kg. ; alltså en
dansk tonde = 0 9 7 4 dt., en engelsk bushel = 0254 dt., en winchester bushel = 0'247 dt.
— ») Talet i första kol. afger aren 1866/69 och inbegriper Elsass-Lothringen. — s ) BoonjfnHerzegovina anses före 1881 ingå under >Öfriga Balkanstater». — 4) M n och med ar 1900
äro de uppgifna talen för areal och skörd höjda med 25 % enär nu ej längre inga egendomar
om mindre än 1 hektar åker. — 6 ) Åkerarealen för åren 1896/1900 är uppgiften i Tab. 90. För
perioderna 1886/90 och 1891/95 utgjorde densamma, för England med Wales resp. 166,662
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T a b . 127. (Forts.)

Skörd af potatis.

Tusental deciton.

och 157,912 hektar, för Skotland resp. 60,975 och 55,076 hektar, för Irland resp. 321,000
och 295,000 hektar. I Tab. 124 äro inräknade äfven Man och Kanalöarna. — 8) Uppgifter
finnas alltifrån 1878, men äro för åren 1878/98 senare förklarade vara för låga. Approximativa tillägg för sagda är hafva här utförts för Tyska riket men ej ansetts kunna göras för de
särskilda staterna.
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Tab. 128. Skörden af Potatis, årligen pr hektar och pr inb.

1) Skörden pr hektar efter ungefärlig nppikattning, ej hänförande sig till hestämd arsserie.
— 2) Skörden pr hektar afser åren 1899/1901 oeh »körden pr inb. aren 1899/1900.
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Tab. 129. Förbrukningen af potatis, årligen 1896/1900.

Tab. 130. Skörd af blandsäd, baljväxter och bohvete, år 1901.
Tusental deciton.1)

1
) Där reduktion må«t ske från rymdmått har en hektoliter blandsäd räknats i Norge,
Danmark och Finland till 56 kg., i södra Europa till 74 kg., en hl. baljväxter till 80 kg.
och en hl. bohvete till 64 kg.
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Tab. 131. Produktionen af Vin. I tusental hektoliter.1)

T a b . 131. (Forts.)

1

Produktionen af vin.

I tusental hektoliter.1)

) Flere it detta tal bo ytter«t osäkra. — ') Delvi» provi»orisk» tal.
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Tab. 132. Vinodlingen, jämte in- och utförsel, i Frankrike.1)

1) Efter Annuaire statistique de la France. — 2) 'Skördetalen pr hektar äro här omräknade
och afvika något från de officiella talen. — 3) Från och med år 1894 ingå ej i arealen vingårdar, planterade under året. — 4) Provisoriska tal.
Stat. Tidskr. 130:de häft.

10
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Tab. 133. Kreatursstocken, omkring år 1880. I tusental.

1) Antalet hästar är här approximatif ökadt med 1 million, enär de officiella uppgifterna,
blott afse häftar använda vid jordbruket.
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Tab. 134. Kreatursstocken, enligt nyaste uppgifter. I tusental.

1) Antalet hästar ökadt med 1 million, enär de offloiella uppgifterna blott omfatta hästar för
jordbruket. — 2) Fördelningen af nötkreaturen approximerad efter äldre räkningar. — ") Hästarna»
antal afser år 1900. — 4) Enliut censui. Talen äro högst betydligt större än de förut uppgifna.
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Tab. 135. Produktionen af Kaffe, te, socker m. fl. varor.

Tab. 136. Förbrukningen af Bomull.9) I tusental deciton.

1) Area 1891/95 i genomsnitt -9,152,000 at. — 2) Exporten + konsumtionen, den
»ena» à 4 kg. pr inb. — »)8 Exporten 1886/90 årl. 1,897,000 dt. — 4) Exporten 700,000 dt.
— 5) Efter P. O. licht. — ) Utom Turkiet. — ") Exporten + 40,000 dt. för den egna förhrnfariMgen. i— 8) Exporten. + koMumtlonen,
den senare antagen till: för Kina 70,000, Japan
40,000, Britt. Indt«a 13,500 dt. — e) JLrl. 1896/00 i afriga laader. 4>107 tusen dt. Hela
T&rldsförbrnkningeii alltså 29,068,000 deciton.
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Tab. 137. Exporten af oarbetade Trävaror från de viktigaste
exportländerna. Värde i tusental francs.

Tab. 138. Sveriges export af oarbetade Trävaror, åren 1871/1903.
Totalvärde samt pris pr standard.1)

Tab. 139. Sveriges export af oarbetade Trävaror, åren 1891/1902.
Hufvudartiklarna, i kubikmeter.

') Pris i Sundsvall & tertia furubattens 2½ x 7", hvilken artikel kan anses närmast
återgifva prisfluktuationerna å den svenska trävaruexporten såsom helhet. — 2) Möjligen inga
1 talen för Österrike—Ungern äfven en del arbetade trävaror. — B) Delvis provisoriska tal. —
«) Aren 1899/1902 kalenderår, annars flnansfir (slutande med juni angifna Sr). — ") HandelaSr
slätande med juni manad anförda är. — 6) I fråga om hela värdet provisoriskt tal.
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Tab. 140. Konsumtionen, årl. pr inb., af vissa varor.1)

1) Till följd af den allt fortfarande itora olikformigheten i uppgifter af detta slag frau
olika länder och för olika tider meddelas talen 1 denna tabell endast under reservation. För
åren 1861/90 »ro de flesta uppgifterna hämtade från O. J. Broch, von Neumann-Spallart,
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Tab. 140. (Forts.) Konsumtionen årl. pr inb.

von Jnraiohek, Kummer, Hopwood, K. Appelt, J. Bertilloa ra. fl. Mänga tal afse åren
1860/69, 1870/79 ooh 1880/89, andra endast delar af årtiondet. Talen f8r 1896/1900 àro
stundom blott provisoriska. ~ ») För åren 1891/1900 mestadels efter T. O. Lient. Lik-
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Tab. 140. (Forts). Konsumtionen årl. pr inb.

formigheten är ofta tvifvelnktig. — 8 ) Talen fö» tobakrförbruk ningen teo ännu onikrare an
föf öfriga artiklar. — 4) Det anförda talet afcer Iran 1888/98. - 6 ) Redneeradt tlU 50 %
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Tab. 140. (Forts). Konsumtionen årl. pr inb.

alkohol. — 8) Talet i första kol. afser åren 1856/60. — ') Öl räknadt innehala 4 # och
vin 10 % alkohol.
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Tab. 141. Produktionen af Guld och Silfver, 1871/1903. I kilogram.

1) Se sid. 379. — 2) Se tid. 379.
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Tab. 141. (Forts.) Produktionen af guld och silfver. I kilogram.

') och s ) Se sid. 379. — °) Delvis provisoriska tal. — 4) Provisoriska tal.
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Tab. 142. Hela produktionen af Guld och Silfver, åren 1493/1903.1)

Af gnid producerades under åren 1498/1903 i allt 16,611,000 kilogram och af silfver
294,858,000 kilogram ; jfr vidare T«b. 143 och 144.
Anm. Om x ~ priset i engelska pence för ett ounc troyvikt standard silfver (flnlek
0"926) och y — motsvarande värderelation mellan gnid och silfver (sista kol. här ofvan), A
är y = 9429956 : » ; jfr vidare Tab. 169.
') Medeltalen för fem&rs- och längre perioder åren 1498/1880 efter Ad. Soetbeer.
Irreppgifterna 1851/88, enligt den amerikanske myntdirektören, äro här nroportionellt jämkade
att Bfverensstämma med medeltalen. (De oförändrade talen återfinnas i ftrgg. 1895
och 1896).
Värderelationen för de enskilda åren 1851/03 enligt amerikanska uppgifter. — s) S = värdet
i fram af 1 kg. silfver, G = goldets värde i förhållande till «ilfrets (silfret = 1). Ett kg. guld
antages för helT tiden till ett värde af 3,444'44 franc, (=2,480 kr.). — ") Provisoriska tal.
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Tab. 143. Hela produktionen af Guld och Silfver. Vikt och värde.3)

Tab. 144. Hela produktionen af Guld och Silfver, i olika länder8).

Anmärkningar till Tab. 141 (sid. 316 och 377) samt till förevarande sida (sid. 379).
l
) Silverproduktionen uppgifves mycket oliko, allteftersom silfret föres på det land
hvarifrån malmen hämtats, eller på det land hvarest eitraktionen försiggått. Tab. 141 upptager förhållandena från den förstnämnda synpunkten, delvis på grund of (den franska) >Indu«trie minérale». I följande länder äger rum en mera betydande produktion af silfver nr importerade malmer (eller genom extraktion ur andra fin siifvermnlmer), och utgjorde samfällda produktionen år 1902 i Storbritannien och Irland 346,750 kg., i Belgien 212,922 kg.,
i Tyska riket 430,610, i Frankrike 64,354, i Italien 29,522, i Förenta staterna 3,174,122
kg. Omvändt lämnar Spaniens hyttdrift endast 96,975 kg. silfver, Mexikos (år 1898)
1,381,260 kg. Totalproduktionen nf silfver torde öfverstiga summan i tabellen här ofvan.
— 2) Från och med 1898 allt inom landet tillverkadt guld, jfr föreg. anm. — ") För åren
1493/1880 efter Soetbeer. — 4) Guldet är hela tiden räknadt till 3,44444 francs (2,480
kronor) pr kilogram, silfret till de i Tab. 142 upptagna värden (för femårs- eller större perioder).
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Tab. 146. Produktionen af Koppar, i olika länder.1) I ton.

Tab. 145. (Forts.) Produktionen af koppar. I ton.

1

) Efter Henry B. Merton & C:os årscirkulär. — a) ProvisorUka tal. — a ) Med Boinien och Serbien änder lenare ar.

381
Tab. 146. Produktionen af Tenn, zinkmalm, zink och bly.1)

1
) Till stor del efter Rothwell. — 2) Delvis provisoriska tal. — 3) Blott efter inhemska
malmer. — 4) Exporten.
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Tab. 147. Brytningen af Järnmalm samt produktionen af tackjärn
och stål. I ton.

1
) För åren 1871/95 väsentligen efter den officiella svenska bergverksstatistiken.
—
2) För åren 1871'95 väsentligen efter den officiella svenska
bergverksstatistiken. — 8 ) Väsentli6
gen «fter Rothwell. — 4) Med Luxemburg. — ) Canada ingår före 1876 i talen för
>Öfriga länder».
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Tab. 147. (Forts.) Brytningen af järnmalm samt produktionen af tackjärn och stål. I ton.

') Med Luxemburg. — a) Väsentligen efter Rothwell. — s ) Delvis provisoriska tal.

Stat. Tidikr. 130:e haft.

11
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Tab. 148. Brytningen af Järnmalm i vissa länder sedan 1850.1)
I tusental ton.

(Världsproduktionen, se sid. 388).

1) Efter olika källor. — s ) Med Luxemburg. — ') Provisoriska tal.
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Tab. 149. Produktionen af Tackjärn i vissa länder, sedan 1850 1).
I tusental ton.

1

(Världsproduktionen, se sid. 388).

) Efter olika källor. — 2) Med Luxemburg. — 3) Provisoriska tal.
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Tab. 150. Produktionen af Stenkol och brunkol. Årl. i tusental ton.

Tab. 150. (Forts.)

Produktionen af stenkol och brunkol. I tusental ton.

1) Delris provisoriska tal. — 2) Provisoriska tal.
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Tab. 151. Årliga Förbrukningen af stenkol.1) Tusental ton.

Tab. 152. Produktionen af Salt, i olika länder.2) I ton.

1
) Hufvudsakligen efter officiella engelska rapporter af C. Boyle och F. Hopwood. Brunkol ingår för de namngifna länder, i hvilka detsamma i någon väsentligare grad användes (Tyska
liket, Österrike—Ungern och Frankrike); det öfrign beloppet ingär i summan för »Ofriga
länder». Af en jämförelse med föregående tabeller framgår, att exportöfvergkottet af stenkol
utgjorde årligen 1896/00, i tusental ton: Storbritannien och Irland 49,352, Belgien 3,620,
Österrike-Ungera 3,101, Förenta staterna 3,668, o. e. v. — s ) Delvis efter Bothwell. —
s
) Delvis provisoriska tal. — 4) Provisoriska tal.
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Tab. 153. Hela produktionen af Järn och Stenkol.1) Tusental ton.

1) Efter olika källor. — a) Pnmioriska tal.
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Tab. 154. Produktionen af vissa andra bergverksprodukter.

Anmärkning.
Talen för koppar äro for area 1879/1903 efter Henry R. Merton & C:o« arscirkulär,
for tenn, zink och bly mestadels efter Rothwell, för niokel, aluminium och kvicksilver efter
sammanställningar af ett metallaffärsbolag i Frankfurt am Main.

1

) Provisoriska tal.
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Tab. 155. In- och utförseln i olika länder.

I millioner francs.

1) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med franräkning af guld och silfvar. — ') Generalhaudel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, med fr&aräkning af guld
och rilfver. — 4) Speoialhandel, inräknadt guld och silfver. — 6) Provisoriska tal.
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Tab. 155. (Forts.) In- och utförseln. Millioner francs.

J
) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med Mnräkning af gnid och silfver. — 2) Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, med frånräkning af gnid
och silfver. — 4) Specialhandel, inräknadt guld och silfver. — «) Provisoriska tal. — 8)—17)
Se sid. 394. — 1S) Talen för exporten omfatta endast artikeln gnid.
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Tab. 155. (Forts.) In- och utförseln. Millioner francs.

1

) Generalhandel (Gesamtelgenhandel), med frânrakning af guld ooh iilfVer. — ') Genewlllandel, med inrättning af guld och lilfrer. — 3) 8pecialhandel, med frånräkning af gold
och liltrer. — 4) Specialhandel, inriUcnadt guld och silfver. — 5) ProvliorUka tal. — 6)—17)
Se sid. 894 och 895. — 18) Kalenderår.
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Tab. 166. (Forts.) In- och utförseln. Millioner francs.

1) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med frânralcning af guld och silfrer. — 2) Genejalhandel, med inrätatfng af gula och silfver. — 3) Specialhandel, med frånräkniug af guld
och lilfver. — 4) Speejalhandel, mräknadt guld och silfver. — 5) Provisoriska tal. — 6)—17) Se
sid. 395.
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Anmärkningar till Tab. 155.
För nedanstående länder utgjorde in- och utförseln, i millioner francs:

* En dollar 8r 1901 räknad till 2'42 francs, år 1902 till 2 l 5 francs.
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Anmärkningar till Tab. 155. (Forts.)
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Tab. 156. In- och utförseln, i medeltal för femårsperioderna
under åren 1871—1900.
Årligen i millioner francs.

Anmärkningar.
1) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med frånräkning af guld och silfver. — s ) Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, med frånräkning af gnid
och silfver. — 4) Specialhandel, mrSknadt guld och silfver. — 5) Da Nederländerna» handel
ta evaJverad i penningar icke efter verkliga vården utan efter fasta värden, lämpa sig talen
ej för en historisk öfversikt.
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Tab. 157. In- och utförseln i de fyra viktigaste handelsländerna.
I millioner francs.

1) Generalhandel, med frånräkning af guld och «ilfver. - 2) Uppgifterna om Tyska
Tullförbundets handel äro för äldre år ej jämförliga med nyare tal. — ») Åren 1850/W) handeU&r, slutande med angifna års juni; aren 1867/1908 kalenderår. Talen afte generalhandel,
med Mwäkning af gula och silfver. — 4) Delvis provisoriska tal.
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Tab. 158. Totalsumman af införseln och af utförseln i samtliga
länder, åren 1867—1902. I millioner francs.

Anmärkning

till Tab. 155 och 158.

Där sä varit möjligt hafva återgifvits siffrorna-för Generalhandeln, med frånräkninr sf
guld oeh »Htm. Med > generalhandel > förstås bär h rad som i nyare tyska arbeten benämnes
»Gesamteigenhandel», d. v. s. hvarje handeläbyte, oafsedt ändamålet, men däremot icke den
rens transitorörelsen. Att statistiken öfver handeln rationellast bör gifvas denna omfattning
är uppvisadt af I. Flodström (i Nationalokonomisk Tidsskrift ooh von Mayers Archiv).
De flesta utländska statistiska handböcker redogöra emellertid ännn, vid internationella jämförelser, endast för den s. k. Specialhandeln, d. v. s. införseln för förbrukning inom landet
tamt utförseln af landets egna produkter.
Afven i Tab. 155 i förevarande publikation hafva i en stor mängd fall måst upptagas
siffrorna för gpeoialhandeln, stundom enär vederbörande lands' statistik icke redogör för handeln
i den hela omfattning, I andra fall emedan visserligen hela »generalhandeln» redovisats men
härunder inräknats äfven transitorörelsen, hvilket naturligtvis verkar förvillande. Ofverhufvud
äro här berörda olikheter pä ett ytterst skiftande sätt behandlade i olika länder, och frän
målet af fullt jämförbara siffror i hvarje fall är den internationella handelsstatistiken allt fortfarande långt aflägsen.
Äfven a/räkningen af guld oeh rilfvtr sker pä mycket vällande sätt — där densamma
iker alls. Bätteligen borde afdragas ej blott myntad sådan metall ntan äfven för myntning
afceaa, hvilket senare dock långt ifrån alltid är händelsen. Att i anmärkningarna redogöra för
detta olikheter medgifves ej af utrymmet; i en mängd fall kan ej heller härom vinnas full
upplysning. — För Under, som själfva producera guld och silfver i större omfattning, är i
regeln afdra«J här icke gjordt för dessa metaller.
Hvad angår talen i Tab. 168 äro desamma för åren 1867—1896, a i hnfvudsak grundade på von Neumann-Spallarts och von Juraseheks kända publikationer i ämnet. Desamma
afse 1 regeln specialbandeln ; reduktionen af silfvermynt har skett efter vällande grunder.
Mellan åren 1891 och 1892 (liksom mellan 1889, a och 1889, 4) ligga stora språng, vittnande
om afbrott i de förut använda metoderna. Att närmare ingå härpå är ej möjligt. For åren
1896, 6—1902 äro talen hämtade från Tab. 155, om hvilken se här ofvanför.
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Tab. 159. Värdet af handelsomsättningen inbördes mellan de
viktigaste länderna, år 1902. I millioner francs.

l
) Generalhnndel (öeeamtéigenhandel), med ff&nräkning af guld och «ilfver. — 2) Generalhanâèl, med inrakning af gnid och »ilfver. — 3) Specialhandel, ej inräknadt gnid och nilfro. —
4) Specialhandel, inräknadt gnid och silfver.

Stat. Tidtkr.

130:t haft.

12
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Tab. 159. (Forts.)

Handelsomsättning inbördes, år 1902. Millioner francs.

l
) Generalhandel (Geuamtejgenhandel), med frånräkning af guld och «ilfver. — •) Generalhandel, «ned inräkuing af gnid och »ilf»er. — a) Specialhandel, ej inraknadt guld och «ilfver. —
4) Specialhandel, inraknadt guld och silfver.
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T a b . 159.

(Forts.)

Handelsomsättning

inbördes, år 1902.

Millioner francs.

') GeneralhaBdel (Gesamteigenhandel), med fr&nräkning af gnid och silfver. — s ) Generalhandel, med inräknmg af guld och silfver. — 3) Specialbandel, ej inTäknadt gnid och »'"ver. —
4) Specialhandel, inräknadt gnid och silfver. — 6) Införseln öfver libiriska gränsen mgär har ej.
— 6) Utom Formosa. — 7) Kalenderår.
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Tab. 160. Utrikes handeln år 1901. Varugrupper och viktigare
varor.

Värde, i millioner francs.

1) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med franräkning af guld och silfver. — 2) Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, ej inräknadt guld och silfver. —
4) Specialhandel, inräknadt guld och silfver. — 5) Produkter af. — 6) Sp&nadsämnen, garn, tråd,
väfnader och öfriga aliter af textilindustri. — 7) Mynt franräknadt.
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Tab. 160.

(Forts.)

Varugrupper och varor, år 1901.

1
) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med frånräkning af gnid och silfver. — 2) Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, ej inräknadt guld och silfver. —
4)
Specialhandel inräknadt guld och silfver.
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T a b . 160. (Forts.)

Varugrupper och varor, år 1901.

1) Generalhandel (Gesamteigenhandel), med Mnräkning af guld och silfver. — ^Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3 ) Specialhandel, ej inräknadt guld och sillver. —
4) Specialhandel, inräknadt guld och silfver. — 6 ) Införseln öfver sibiriska gränsen ingår har ej.
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T a b . 160.

(Forts.)

Varugrupper och varor, år 1901.

1) Generalhaudel (Gesamteigenhandel), med frånräkuing af guld och silfver. — 9) Generalhandel, med inräkning af guld och silfver. — 3) Specialhandel, ej inräknadt guld1 och silfver. —
Specialhandel, inräknadt guld och silfver. — 6) Haudelsâret juli 1901—juni VdOi. — °) Till
stor del frun Bolivia.
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Tab. 161. Införseltullarna och deras förhållande till importens värde.

Tab. 162. Införseltullarnas belopp, åren 1897/1902. Tusental francs.

1) Specialhandeln. — 2) Talen afse kalenderår. — 3) Delvis provisoriska tal. — 4) Provisoriska tal. — 6) En milreis räknad = 5'60 francs. — e ) En drakma räknad = 1 franc.
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Tab. 163. Hamburgs import, åren 1851/1902.1)

Tab. 164. Hamburgs import öfver hafvet. Varugrupper.1)

1) Efter den officiella hamburgska handelsstatistiken.
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Tab. 165. Deklarerade värdet i Hamburg å vissa införda varor.1)
Tyska riksmark pr deciton, ton eller kilogram.

l
) Efter den officiella hamburgska handelsstatistiken. Deklarerade värden = sådana som
framgå nr importörernas uppgifter angående hvarje särskildt varuparti. — 2) Ull af får och
l„ m . _ 3) u u . och halfyllegarn. — 4) Raffinerad. — B) Stenkol och koks. — 6) Tack- och
Binältjärn. — ') Stång-, band- och plattjärn, pris pr deciton. — 8 ) Utom champagne.
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Tab. 165. (Forts.) Priser å importvaror i Hamburg.1)
Tyska riksmark pr deciton, ton eller kilogram.

') Efter den officiella hamburgslca handelsstatistiken. Deklarerade värden = sådana som
framgå ur importörernas uppgifter angående hvarje särskildt varuparti. — 2) Ull af får och
lam. — 3) Ull- och hal fyllegarn. — 4) Raffinerad. — 6) Stenkol och koks. — 6) Tack- och
smältjärn. — 7) Stång-, band- och plattjärn, pris pr deciton. — 8) Utom champagne.
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Tab. 166. Deklarerade värdet i Hamburg å vissa införda varor,
hvarje år sedan 1850. 1 )

Tyska riksmark pr deciton, ton eller kilogram.

1) Efter den officiella- hamburgskn handelsstatistiken.
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Tab. 167. Hveteprisen i England, åren 1401/1903. Francs pr deciton.1)

') Se anm. sid. 413.
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Tab. 168. Deklarerade värdet å vissa importerade1 och exporterade varor i Storbritannien och Irland. )

') Enligt Statistical Abstract for the United Kingdom. Ett ponnd sterling à 20
shilling» à 12 pence = 2522 franos = 1816 kronor. Ett ponnd (lb) = 0-46859 kg. Ett
centweight (cwt) à 112 lb. = 50-8 kg. Ett engelskt ton à 20 c w t s = 1,016 kg. Ett ponnd
sterling pr cwt = 49-65 francs eller 35-75 kr. pr dt. Ett ponnd sterhng pr engelskt ton
= 2480 francs eller 1788 kr. pr metriskt ton. En shilling pr lb = 2-78 franc» eller 4 kr,
pr kg. En shilling pr cwt = 2-48 francs eller 1788 kr. pr dt. En penny pr lb== 0282
francs eller 0167 kr. pr kg. — 4) Oraffineradt betsooker. — 3) Åren 1871/85 mraknadt annat
bränsle.

413
T a b . 168.

(Forts.)

Priser å vissa importerade och exporterade varor i
Storbritannien och Irland.

Anmärkning till Tab. 167 {sid. 411).
Talen för åren 1656/1903 äro efter T. Smith samt Englands officiella statistik (här
Itergifna efter Bromhalls Corn Trade Year-Book), för åren 1401/1655 efter Eden ooh Garnier
(här anförda efter Mulhall). En shilling pr quarter hvete - 5 5 9 oentimer pr dt.
') Oraffineradt betsocker.
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Tab. 169. A. Sauerbecks pris-index-tabell. 1)
(Prisen för hvarje år om medeltalen 1867/77 i hvarje fall sättas = 100).

1
) Efter Journal of the Statistical Society. — 2) Verkliga priset, i pence pr ounce (ej i
förhållande till åren 1866/77). En penny = 757 öre = 105 centimes. Ett ounce = 31108
gram. En penny pr ounce = 243 kronor pr kilogram = 338 francs pr kilogram. Pris-
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Tab. 170. Växeldiskontot i vissa länder, åren 1846/1903. 4)

uppgifterna i ïob. 169 afse ej rent silfver utan silfver med finleken 0'925. Jfr vidare Tab.
142, sid. 378. I fråga om där angifna värderelationer, må erinras att de äro de amerikanska.
— 3 ) Talen för dessa Sr influeras af då gällande protektionistiska lagstiftning. — 4) För åren
1871/1902 efter Statistisches Jahrbuch des Deutschen Heichs (utom för Sverige). •— R) Efter
beräkningar meddelade i Almanack för alla, årg. 1904. Talen afse frfin och med 1868 växlar
å tre månader eller kortare tid. — °) För åren före grundandet af Deutsche Reichsbank afse
talen 1'reussische Bnnk. — ') För de tidigare åren afse talen den privata Österrikiska Nationalbanken.

Stal.

Tidskr.

130:e häft.
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Tab. 171. Handelsflottorna i olika länder, vid slutet af år 1894. 1)

J
) Efter A. N. Kirer. Talen afse fartyg om öfver 50 ton. Ångfartygens tontal efter
engelska regeln. — a ) Segelfartygens tontal + 3'6 «ånger ängfartygens.
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Tab. 172. Handelsflottorna i olika länder, vid slutet af år 1901. 1)

') Efter A. N. Kiser. Talen afse fartyg om öfver 50 ton. Ångfartygens tontal efter
engelska regeln. Medievalsiffrorna äro äldre än år 1901. — 2) Segelfartygens tontal + 3'6
gånger ångfartygens.
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Tab. 173. Sammanlagda tontalet af in- och utklarerade fartyg,
i utrikes fart, inom Europas olika länder.1) Tusental ton.

Tab. 174. Specifikationer rörande utrikes sjöfarten, år 1901.7)

') Efter Statistical Abstract och A. N. Kiœr. Talen afse olika mätningssätt (stundom
äfven i samma land, såsom i Norge frän och med 1894). — 2) >Engelska regeln> tillämpad
frän 1895. — 3) För Finland åren 1881/91 samt för Spanien 65 % och för Portugal under de
senare åren (till och med 1895, men ej senare) 75 % af de uppgifna talen (dubbelräkningar).
— 4) Utom Turkiet och Bulgarien. Till jämförelse med 1901 års slutsumma må från föregående årgång erinras, att 1900 års summa för Europa var, i tusental ton: 329,077 (Nordvästeuropa 207,403, Sydvästeuropa 91,996, Östeuropa 29,678). — 5) Från och med 1896 ingå
de kaukasiska hamnarna vid Svarta hafvet. — 6) De gamla talen för åren 1881/1896 äro
här ånyo införda (jfr 1901 års årgång, sid. 294, anm. 8), och talen för åren 1897/1900 reducerade i proportion härtill. — 7) Efter Statistical Abstract, Foreign Countries. — 8) Provisoriska tal. — 9 ) Hamnarna vid Kaspiska hafvet har ej inräknade. — 10) Delvis provisoriska tal.
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Tab. 175. Utrikes sjöfarten i vissa större hamnar. Tusental ton.1)

Tab. 176. Hvetefrakterna från Chicago till Liverpool.6)

l
) Sammanlagda tontalet af inklarerade och utklarerade fartyg i utrikes sjöfart. Talen
äro anförda efter Statistical Abstract, foreign countries. — 2) Eller tullkammardistrikt. —
3
) Med Charlestown. — 4) Fartyg, som anlöpt (1ère hamnar under samma resa, iiro räknade
hvarje gäng. — 6) Inräknadt >grand cabotage>. — 6) Efter Statistical Abstract of the
United States. Prisen Chicago—Newyork och Newyork—Liverpool afse en winchester bushel.
Om en hektoliter hvete antages väga 77'6 kg., är 1 cent pr bushel = 189 centimer
pr deciton, och 1 penny pr bushel = 38'4 centimer pr dt. Med dessa reduktionstal äro
summatalen beräknade. Frakten Chicago—Newyork afser sjö- och kanalväg, frakten Newyork—
Liverpool afser ångfartyg.
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Tab. 177. Nybyggda fartyg i Storbrit. o. Irland.1) (För brittisk räkning).

l
) Efter The Statesman's Yenr-Book. — 2) D. ii. segelfartygens tontal + 3'6 gånger
ångfartygens.
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Tab. 178. Trafiken i Suez-kanalen.

Anmärkning.
Luckorna i denna tabell bero därpå, att för äldre år här tillgängliga källor angifva endast
bruttoton. Afgifterna i Suezkanalen beräknas i själiVa verket allt fortfarande efter brnttotontalet, men för jämförelse med den öfriga sjöfartsstatistiken hafva här upptagits talen för nettotonnaget.
1) November 1869—december 1870. — 2) Engelska fartygs tontal i % af hela tontalet.
För en del af de äldre åren grunda sig talen i denna kol. på bruttotonnaget, hvilket dock
ej torde väsentligt förrycka resultatet.
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Tab. 179. Järnvägarnas längd i olika länder. I kilometer.

1)_13) ge anmärkningarna sid. 426. — u ) Österrikes förutvarande italienska länder
äro här för hela tiden förda pä Italien. — I6) Bulgarien och Bosnien-FFerzegovina äro före 1880

423
T a b . 179.

(Forts.)

Järnvägarnas

längd.

I kilometer.

(Östnimilien äfven aren 1880 och 1885) inräknade under Turkiet. —
17) Talen för senaste år äro ei fullt bekräftade.

l6

) Provisoriska tal. —
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Tab. 179. (Forts.)

Järnvägarnas längd. I kilometer.

1)-13) Se anmärkningarna sid. 426. — 14) Havaji är från och med år 1900 räknadt
till Amerika. — I5 ) Minskningen ar 1902 beror pä Panamas frånskiljande. — 16) Minskningen
år 1885 beror på landafträdelse och en del järnvägars förstöring under krig. — 17) Proviso-
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T a b . 179.

(Forts.)

Järnvägarnas

längd.

I kilometer.

riska tal. — 18) Från och med år 1900 inräknadt under Brittiska biländer, se sid. 426. —
9
) Från och med år 1902 inräknade under Brittiska biländer, se sid. 426.
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Anmärkningar till Tab. 179.
Järnvägarnas längd utgjorde i följande länder och landsdelar, åren 1900 och 1902, i kilometer:

* Talen i andra slfferkol. afse år 1901, ej 1902.
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Tab. 180. Järnvägarnas längd i samtliga länder, 1825/1902. Kilom

1) Delvis provisoriska tal.
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Tab. 181. Stats- och enskilda banor. Anläggningskostnad. Vagnpark. År 1900.

1)—9) Se sid. 436.
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Tab. 182. Järnvägstrafiken i olika länder, år 1900.

1) Trafikåret 1900—1901. — 2) Antalet personkilomcter och tonkilometer för de brittiska järnvägarna har beräknats under förutsättning att 2/3 penny inkomst af resande motsvarar 1 persomnile, 3/4 penny inkomst af mineraliegods = 1 tonmile och 1 penny inkomst
af annat gods = 1 tonmile. — 3) Jämte vissa främmande bandelar. — 4) Uppgifter saknas
för ett betydligt antal smärre banor, jfr Tab. 179. — 5) Af trafiken pil Österrikes järnvägar
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Tab. 183. Järnvägstrafiken i olika länder, år 1901.

öro 10 % förda på Östeuropa. —
nadt efter half trafik (resp. inkomst
med känd trafik. — 8) Trafikåret
persoukilometer pr resande och 200
och utgifter afse år 1901.

6

) Banor med känd trafik inom resp. länder. — 7) Beräkoch utgift) pr kilom. i jämförelse med summan för banor
1901—02. — 8) Där uppgifter saknats, hafva antagits 40
kilometer för hvarje ton gods. — 10) Talen för inkomster
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Tab. 184. Järnvägstrafiken. Summor för åren 1891/1901.

Reduktionstal till järnvägsstatistiken.
En dansk mil = 7'524 kilometer. En dansk centner = 50 kg. En dangk centnermil
= 03762 tonkilometer. — En engelsk ton = 1,016 kilogram (i Canada, Kaplandet och vissa
andra engelska biländer 907 kg.). En engelsk mile = 1-60933 kilometer. En engelsk tonmile = 1635 tonkilometer metrisk vikt. En rysk verst = 1-0668 kilometer. Ett pud = 16'38
kilogram. En pudverst = 0'017473 tonkilometer. — Angående reduktionen till francs se
sid. 351.

Stat. Tidskr. 130:e häft.
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Tab. 185. Järnvägarnas bruttoinkomster. Millioner francs.

Tab. 186. Några relativa tal rörande järnvägarna, år 1900.

l
) Delvis provisoriska tal. — 2 ) Provisoriska tal. — 3 ) Ej i trafikberattelserna redovisade
baoor. Angående beräkningen af dessa tal se anm. 7 under Tab. 183. Slutsummorna för
Enropa i dess helhet äro här bibehållna för hvarje år. — 4) Trankuppgifturna omfatta ej samtliga järnvägar, jfr Tab. 182 oeh 183. — 6 ) En milreis räknad = 5 6 0 francs. — 6 ) En drakma
räknad = 1 franc.
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Tab. 187. Järnvägstrafiken i Storbritannien och Irland, sedan
år 1854. 1)

1
) Efter den officiella engelska järnvägsstatistiken. — 2) »Capital anthorised». — 3)
»Capital paid np.» - 4) Utom innehafvare af säsongbiljetter. - 5) Till och med är
1867 endast trafikinkomster, «enare äfven öfriga inkomster. — 6) I förhallande till »capital
paid np». — 7) En mile = 160933 kilometer. — 8) Provisoriska tal.
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Tab. 188. Postväsendet i Europas olika
länder samt i
Förenta staterna. 1 )
(Talen för inkomster och utgifter omfatta både post- och telegrafverken, jfr Tab. 189).

1) Mestadels efter den internationella post- (och telegraf-) stntistiken som dock lämnar
mycket öfrigt att önska. I fråga om inkomster och utgifter är för fleie länder omöjligt att
skilja mellan post- och telegrafverken. För länder med upptagna data i Tab. 189 kan subtraktion ske i Tab. 188. — 2) Inkomster och utgifter afse blott postverket. — 3) Uppgifterna
om försändelserna omfatta äfven Algeriet. — 4) Inräknadt de asiatiska biländerna. — 6 ) Efter
Alraanach de Gotha. Befordrade tidningar torde inga i kol. för korsband. — ä) Den internationella poststatistikens otillfredsställande beskaffenht gör att dessa tal mäste betraktas
såsom endast ungefärliga.

435
Tab. 189. Telegrafväsendet i Europas1 olika länder samt i
Förenta staterna. )
(Här upptagna belopp af inkomster och utgifter ingå i motsv. koll. af Tab. 188).

1) Mestadels efter den internationella teleitrafstatistiken, som tyvärr iir iinnu mera
otillfredsställande än den internationella poststatistiken. I kol. för stationer, linier och trådar
ingir järnvägstelegrafen, sa vidt möjligt. Snbmarina kablar ingå däremot icke: om dem lämnas
i den internationella telegrafstatistiken icke någon upplysning. — a) Finlands telegrafväseu
ingår under Rysslands. — 3) Järnvägstelegrafens linier och trådar ingå ej. — 4) Talen omfatta
äfven Asiatiska Ryssland. — 5) Efter Almanach de Gotha. Talen omfatta endast The Western
Union Telegraph C:o, som dock omfattar den ojämförligt största delen af Förenta staterna»
telegrafväsen. Jfr vidare Tab. 191. — °) Uppgifternas svaga beskaffenhet gör att blott i fråga
om "vissa koll. (de här ifyllda) en jämförelse frän år till annat låter sig med åtminstone någon
sannolikhet verkställas.
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Tab. 190. Postanstalternas antal i utomeuropeiska länder.7)

Tab. 191. Telegraflinjernas längd i utomeuropeiska länder.7)

Anmärkningar till Tab. 181 (sid. 428) samt till förevarande

sida.

1) Talen för vagnparken afse i Danmark endast 1,750 km., Finland 2,651, Nederländerna 3,036 (delvis utanför landet), Belgien 4,647, Frankrike 41,569, Italien 15,471, Spanien
9,774, Bulgarien 673, Franska Afrika 3,439, Egypten 1,547, Brasilien 1,120, Argentina 15,17^
kl» För Italien är fördelningen pä stats- och privatbanor approximerad efter talen för 189»
(resp. 8.568 och 4,825 km.)- — 2) Talen för vagnparken afse 14,775 km. — 3 ) Statstrafiken
omfattar 14,146 km. — 4) Af statsbanorna tillhöra 29,280 km. indiska staten, 4,614 kin.
lydstaterna. — 6) Med statsbanor afses här blott banor tillhörande Dominion. — ") Statsbanor,
i kilometer: Ceylon 478, öfriga Brittiska Asien utom Indien 433, Franska Asien 100, Italienska
Afrika 52, New Foundland 1,027, Brittiska Västindien 428. Talen för vagnparken omfatta å
raden >lterstoden» 74,682 km. — 7) Mestodels efter von Juraschek och Almanach de Gotha.
Submarina kablar ingå ej i Tab. 191.
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Tab. 192. Telefonväsendet inom olika länder.

Anm. För beräknande af summorna fiir Västoch Östeuropa hafva fUrutsatts 8,800 apparater
och 18,000 km. trådar för Galizien-Bukovina.
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Tilläggstabell N:r 1.
Befolkningsrörelsen i Sverige hvarje år, 1749/1903. 1)

1) Medeltal för femårs-, tioårs- och större perioder meddelas i Tab. 34 och 66. —
2) F6r perioden 1749/75 är medelfolkmängden korrigerad och upptages något högre än den
offlciellt nppgifna. — 3 ) Absoluta antalet giftermål, som af utrymmesskäl ej här upptagit»,
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Tilläggstabell N:r 1.

(Forts.)

Befolkningsrörelsen

i Sverige.

återfinnes å sid. 441. — 4) Antalet döde är för krigsåren approximativt ökadt; de officiella
talen, som äro något ofullständiga, återfinnas å sid. 441.
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Tilläggstabell N:r 1. (Forts.) Befolkningsrörelsen i Sverige.

1 ) - 4 ) Se sidd. 438 och 439. — 5) Provisoriska tal i fråga om vigde, födde och döde.
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Anmärkningar
Anm. 1.
har utgjort:

till Tilläggstabell N:r 1.

Absoluta antalet Giftermål, som af utrymmesskäl ej upptagits 1 tabellen,

Anm. 2 . I tabellen 1 det föregående är för krigsåren de dödes antal ökadt pä
grund af approximativa beräkningar angående antalet af stupade, som ej inkommit i de officiella dödstabellerna. Här nedan meddelas det officiella antalet döde under ifrågavarande
år, nämligen:

Anmärkas må, beträffande de relativa talen för åren 1757/62 här ofvan, att de äro
beräknade på grund af de korrigerade medelfolkmängderna.
Dödligheten för femårs- och större perioder, efter de officiella talen räknadt, meddelas i Tab. 75, sid. 307.

1) Provisoriska tal.
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Tilläggstabell N:r 2.
Befolkningsrörelsen i Frankrike hvarje år, 1801/1902. 1)

1
) Med
gränser. Talen
årstal meddelas
tal i Annales

Frankrike förstås i denna tabell landet inom de för hvarje tidpunkt gällande
i Tab. 7—27 afse däremot Frankrikes nuvarande område. Vemårs- och tioi Tab. 37 och 38. — a ) För åren 1801—68 efter Bertillon d. ä:s korrigerade
de démographie, I. — 3 ) Absoluta antalet giftermål, som af utrymmesskäl ej
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T i l l ä g g s t a b e l l N:r 2.

(Forts.) Befolkningsrörelsen i Frankrike.

kunnat här intagas, återfinnes & sid. 444. — 4) Med detta är tillkomma Nizza och Savoyen.
— 5) Med detta âr afgâ Elsoas och Lothringen. — 6) Det utomordentligt stora antalet giftermål detta år torde sammanhänga med bestämmelserna för utskrifningen af manskap till det stora
kriget.
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Anmärkning

till Tilläggstabell N:r

2.

Absoluta antalet Giftermål, som af utrymmesskäl ej upptagits i tabellen, har utgjort:

1) Se anm. 6 sid. 443.
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Anmärkningar
till Tab. 57—80.
(Sidd. 298-310).
Dessa tabeller äro afscdda att gifva en kortaste öfversikt af den speciella befolkningsstatistikens hufvudresultat. En del af dem äro hämtade ur förf:s artikel Befolkningsläran (i
Ekonomiska samhällslifvet, Stockholm 1894) eller grundade å förarbetena för denna artikel;
dessa tabeller afse i allmänhet årtiondet 1871/80 och äro alltså något för gamla att representera nutida förhållanden, men återgifvas här såsom en historisk begynnelse, som i senare årgångar kan följas af nyare beräkningar.
Tab. 57 och 58. För en mängd
>Standard>, en »likare» så att säga, att
härtill i fråga om en befolkningsfördelning
gående beräkningasättet har förf. lämnat
XII, livr. 1, p. 89.

demografiska jämförelser är behöfligt att hafva en
utgå ifrån. Förevarande tabeller utgöra ett förslag
efter ålder, kön och civilstånd. Upplysningar ani Bulletin de l'Institut international de statistique,

Tab, 59. Talen i denna tabell äro grundade på förf:s korrigerade folkmängdsberäkningar i Statistisk Tidskrift, häftet 129.
Tab. 60. Tabellen, som är afsedd att belysa det egendomliga förhållandet att åldern
15/50 år i normala fall öfverallt upptager vid pass hälften af befolkningen, grundar sig för
de flesta länderna på medeltal från en hel serie folkräkningar, hvilka finnas angifna i förfis
omnämnda artikel Befolkningsläran (sid. 7).
Tab. 61. Talen för Västeuropa afse folkräkningarna omkring 1870; för Sverige grunda
de sig på de korrigerade folkmängdsberäkningarna i Statistisk Tidskrift, häftet 129. Tabellen
gifver en föreställning om de båda typerna för en befolknings fördelning efter kön, -— å ena
sidan den svenska, å andra sidan den allmänt europeiska, hvarom se förf:s Bidrag till utvandringsfrågan (Uppsala 1885, 1886).
Tab. 62. Siffrorna för England och Skotland äro beträffande de gifta männens procenttal i någon mån för höga till följd af frånvaron af en mängd soldater och sjömän, af hvilka
största delen äro ogifta.
Tab. 63. Talen för Spanien i åldrarna 25/35 år hafva måst approximativt korrigeras.
Tab. 64. Medelfolkmängden sS ogifta män i England och Skotland är här ungefärligen korrigerad genom tillägg af antalet frånvarande ogifta soldater och sjömän, hvilket gör
jämförligheten större med siffrorna från andra länder.
Tab. 65. Frekvensen af oäkta födelser borde möjligen hellre jämföras med folkmängden af ogifta kvinnor och änkor i åldern 15/45 är i stället för 20/45 år. Om så skedde,
komme Södra Europa samt i synnerhet Gaiizien-Bukovina att intaga en något fördelaktigare
ställning än nu gent emot Nordvästeuropa; dock skulle i hufvndsak resultatet blifva tämligen
lika med det som här framlägges.
Tab. 66—68. Dessa tabeller grunda sig på förf;s beräkningar angående befolkningens
civilståndsfördelning i Statistisk Tidskrift, häftet 123, — med de korrektioner, som föranledts
af de senare gjorda approximationerna i fråga om åldersfördelningen (Stat. Tidskr., häftet 129)
samt likaledes senare vunnen erfarenhet i fråga om behöfligheten af vissa jämkningar beträffande fördelningen efter civilstånd.
Tab. 69. Här meddelade tal äro till största delen de första i sitt slag för ett helt
land, och kunna beräkningarna i dessa ämnen ännu ej med någon högre grad af noggrannhet
utföras för något annat land än Sverige.
Tab. 70. Till följd af dödlighetens betydliga tillbakagång kunna dödstalen i denna
tabell icke anses representera nutida förhållanden, men den inbördes ställningen de olika länderna
emellan är ännu i hufvudsak oförändrad (undantagandes att Sverige numera upphunnit Norge
samt Nederländernas ställning i ordningsföljden betydligt förändrats till det bättre. De olika
typer, som »Dödstalens läge> utvisa (jfr t. ex. Sverige, England, Bayern), torde ock alltfort
ega bestånd.
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Tab. 71. Här anförda dödlighetsförhållauden för Jämtlands liin åren 1841/50 torde
fä anies såsom >världsrekord>. Se ännu lägre tal, som stundom anföras från Australien, äro
ofullständiga eller annars missvisande.
Tab. 72. Här, sasoin vid Tab. 70, bör anmärkas att dödstalen för åren 1871/80 äro
för höga att gifva ett uttryck för nutida förhållanden; men proportionerna mellan de olika
talen inbördes torde knappast hafva undergått någon väsentlig förändring.
Tab. 74. Talen i denna tabell äro en sammanfattning, i största korthet, af hufvudreaultaten af W. Farrs berömda undersökningar angående dödligheten i England åren 1861/70.
Erinras må att talen afse en och samma generation, följd från födelsen till den sirte medlemmens afg&ng genom döden, alltså ej en faktisk befolkning af samtidigt lefvande många
generationer.
Tab. 75. Äfven denna tabell är (liksom Tab. 66—69 samt Tab. 78 och 80) ett unikum
för Sverige, hvartill intet annat lands befolkningsstatistik kan åstadkomma något motstycke.
Tab. 78. Den officiellt redovisade utvandringen (Tab. 79) Ur här ökad med approximativt beräknade tillägg för deu ej uppgifna utvandringen. För invandringen hafva dessa
tillägg varit relativt ganska stora, och immigrationssiffrorna i det hela kunna alltså ej framställas med större anspråk på exakthet.

