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Till KONUNGEN.

Genom Nådigt bref den 30 januari 1907 uppdrog Eders Kungl. 
Maj.t åt mig att verkställa en utredning i emigrationsfrågan och i 
sammanhang därmed stående spörsmål. Sedan för ändamålet af sär-
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skilda sakkunnige utarbetats en del speciella utredningar i ärendet, 
h vilka, till antalet tjugu, under åren 1908—1912 offentliggjorts under 
den gemensamma titeln Emigrationsutredningens Bilagor, får i under
dånighet jag härmed öfverlänina det slutliga betänkandet i ämnet.

Stockholm den 27 september 1913.

Underdånigst
GUSTAV SUNDBÄBG.
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I motionen n:r 16 i Andra Kammaren vid 1904 års riksdag hem
ställde herr C. J. Jacobson i Karlshult om skrifvelse till Kung'1. 
Maj:t med anhållan om en allsidig utredning af emigrationsfrågan. 
Motionären anförde härvid följande:

»En af de frågor, som för närvarande mest intressera nationen, är sä
kerligen emigrationen. Statistiken visar, hurusom årligen flera tusental unga, 
kraftiga personer lämna fosterlandet för att i främmande land söka en ut
komst, som med flit och sparsamhet kunde nås lika väl här hemma. Om ut
vandrarna visste detta, är det sannolikt, att de flesta skulle stanna hemma, 
och ännu flera skulle göra det, om de kände de oerhörda svårigheter, de i 
flesta fall gå till mötes i det främmande landet, huru deras arbetskrafter där 
öfveransträngas, och huru de i nödens och olyckans stund stå utan det skydd 
och den hjälp, som här hemma återigen alltid räckes den olycklige.

Det lider sålunda icke något tvifvel, att icke en systematiserad upplys
ning om emigrationens faror i väsentlig mån skulle hämma utvandrareström
men, men denna upplysning kan bäst och kraftigast lämnas genom statens 
försorg, och statsmakterna böra för den skull gå i författning om att sprida 
densamma. Huru detta lämpligast bör tillgå, lär väl endast kunna utredas 
genom Kungl. Maj:t.

Ett annat sätt att hämma emigrationen är att bereda de unga bättre 
framtidsutsikter här hemma. För arbetsklassen torde visserligen genom be
kvämt arbete, höga löner m. m. vara bättre sörjdt i Sverige än flerstädes i 
utlandet. Så att för den skull lär icke någon behöfva utvandra. Men man 
torde icke misstaga sig, om man antager, att det är den (för öfrigt mycket 
osäkra) utsikten att i Amerika vinna ett eget hem, som drifver stora hopar af 
svenska män och kvinnor ditöfver. Men tillfälle till egna hem bör kunna beredas 
i Sverige, lättare än någon annorstädes, på våra hundramila odlingsbara mos
sar, på våra många och stora kronodomäner och för öfrigt litet hvarstädes, 
där enskild företagsamhet kan understödjas. Men om detta skall kunna ske, 
fordras det naturligtvis, att det allmänna träder hjälpande och underlättande 
emellan. Staten bör sålunda ej blott tillhandagå med billiga och lätt åtkom
liga penninglån, utan den bör äfven sörja för att dess ledigvarande jordom
råden och andra dess domäner lätteligen kunna styckas, utdikas, där det be- 
höfves, och till billigt pris tillhandahållas hugade köpare. Hela den storar
tade egnahemsidéen, som, tack vare dugande, enskilda mäns energi och arbete, 
kommit så långt fram här i landet, bör omhändertagas af staten och på ett 
klokt sätt systematiseras. Kunde detta ske, utan att den benhårda byråkra- 
tismen, som så ofta eljest, finge lägga sin hand kväfvande på denna idé, 
skulle man på den vägen säkerligen ernå det bästa skyddet mot utvandringen 
till Amerika.

Äfven härvidlag kräfves en grundlig och sakrik utredning, hvilken bäst 
kan verkställas af en väl sammansatt kommitté.
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Men först och främst är det något annat, som staten måste vidtaga för 
att hämma emigrationen. Och det är att icke indirekt uppmuntra och un
derstödja densamma. Men detta sker verkligen genom det omsorgsfulla sätt, 
på hvilket staten genom sin lagstiftning skyddar emigrantagitatorernas tvif- 
velaktiga verksamhet. Tankegången har naturligtvis varit den, att det är 
bättre, att det finnes noggrant kontrollerade agenter, som så att säga endast 
under myndigheternas ögon få handhafva emigranternas angelägenheter, än att 
släppa dem i händerna på förste bäste runnarej och på det sättet ha statens 
emigrantlagar tillkommit. Men i skyddet af dem florerar en verklig agita
tion bland folket, för att få detta att utvandra, på det att agenterna må för
tjäna sina provisioner och emigrantångarna sina biljettintäkter. Med lysande 
förespeglingar uppeggas gemene man att tro, att tillståndet i det främmande 
landet är i allo ljust och lyckligt, medan samtidigt förhållandena här berama 
utmålas enbart svarta och dystra. I tusental bedrifva öfver- och underagenter 
denna sin verksamhet ute i bygderna, och det är klart, att den sådd, de så, 
måste bära frukt. Det ginge väl dock an, om dessa agitatorer hölle sig till 
sanningen och inom laglighetens gränser. Men i sin ifver att fånga själar och 
provisioner öfverdrifva de betänkligt emigrationens fördelar, och särskildt med 
afseende på värnpliktiges förskaffande ur landet bedrifva de en verksamhet i 
stor skala, som är fullkomligt lagstridig.

Det är agenterna och deras förhållande, som utgöra kärnpunkten i emi- 
grationsfrågan. Det är på dem lagstiftarna ovillkorligen främst böra fästa 
sin uppmärksamhet. Och det kan väl då icke förnekas, att det enklaste och 
rättaste sättet vore att alldeles förbjuda emigrantvärfning och hvad eljest med 
sådan sammanhänger. Numera torde icke heller agenter vara nödvändiga för 
hvad vi skulle vilja kalla den naturliga emigrationen. Vi syfta därvid i för
sta rummet pä sådana utvandrare, som i Amerika hafva släktingar och nära 
anhöriga, med hvilka de vilja förena sig. Att så sker, där t. ex. den utvan
drade familjefadern lyckats skapa sig en god ställning, är ju alldeles natur
ligt. Men i dylika och liknande fall få de hemmavarande lätteligen alla de 
upplysningar de beböfva för sin resa af den person, till hvilken de ämna be- 
gifva sig, så att för dem behöfvas icke några agenter. Och hvad öfriga ut- 
vandringslystna beträffar, bör ju staten icke förhindra dem att resa, om de i 
allo fullgjort sina förpliktelser till det allmänna. Men däraf följer icke, att 
staten bör legalisera eller ens tillåta agitatorer, som locka dem att emigrera, 
utan skola de ändtligen begifva sig i väg, kunna de ju söka de upplysnigar, 
som tarfvas, hvar sådana eljest kunna stå till buds. Hvad som redan nu 
kunde göras vore, att allmänna åklagarna hölle efter den olagliga emigrant
agenturverksamhet, som besökande svensk-amerikanare utöfva.

Det fanns en tid, dess bättre mycket länge sedan, då nöd rådde här i 
landet, då folket var utarmadt ej blott af nödår, utan äfven i följd af en 
oklok finanspolitik. Då strömmade mång tusende ut ur landet för att i Ame
rika söka det dagliga brödet. Då fosterlandet den gången verkligen icke 
kunde gifva alla sina barn bröd, fick det ju finna sig i att mista så många 
kraftiga armar, och det var då äfven dess sorgliga plikt att lämna utvand
ringen det skydd, som fordrades för att icke de stackars emigranterna skulle 
råka i händerna på bedragare. Nu äro tiderna dock annorlunda. Nu är 
folket så upplyst, att det icke faller offer för förste bäste lyckoriddare. Ocli 
framför allt kan Sverige nu gifva huld och bröd åt alla sina söner ocb dött
rar, och äfven åt dem, som redan öfvergifvit fosterjorden, men som skulle 
vilja återvända dit.

Detta förändrade tillstånd kräfver ovillkorligen andra utvandringslagar, 
lämpade efter dagens behof, och då bör första åtgärden vara att strängeligen
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förbjuda hvarje form af agitation eller agentur för utvandringen. Det kan icke 
behöfvas för amerikaresande annat kommissionärskap, än soin behöfves för 
hvarje annan ångbåtstrafik. Det faller af sig själft, att i sainband med en så
dan bestämmelse äfvenledes skulle förbjudas allt kringspridande af utvand- 
ringsprospekter, liksom all annonsering i pressen därom. Därvidlag befinner 
sig lagstiftningen på gamla, kända marker, då det här icke gäller något annat 
än att på detta område öfverföra den lagstiftning, som redan finnes i fråga 
om utländska eller icke tillåtna lotterier.

Emigrantfrågan har slutligen ännu en sida, som minst af alla beaktats i 
den lifliga diskussion, som på sistone förts om denna angelägenhet. Härmed 
afses frågan om, huruvida icke sådana åtgärder kunde vidtagas af det all
männa, kvarigenom man kunde återföra en stor del af det utvandrade folket 
till den gamla fosterbygden. I själfva verket torde det väl vara så, att fler
talet af dem, som utvandrat till Amerika, bittert ångra det steg de sålunda 
tagit. Många skäl kunna medverka därtill, men icke minst torde deras ånger 
härleda sig af den obehagliga upptäckten, att de i själfva verket kommit in 
i vida sämre förhållanden än de hafva hemma. Emellertid ha de, oftast 
kanske med uppbjudande af siua egna och de sinas sista ekonomiska resurser, 
kommit öfver till det främmande landet, och någon utsikt att åter taga sig 
hem ha de icke under mycket lång tid. Detta tvingar dem att, trots allt, 
släpa sig fram därute. Många föranledas också därtill af en missriktad am
bition, som bjuder dem att, huru illa det än må gå, dock icke vända om hem 
för att ej behöfva erkänna, att man begått en dumhet. Denna sista sorgligt 
oriktiga tankegång torde nog också i otaliga fall vara skälet till det pris och 
lof öfver de nya förhållandena, som så ofta förekomma i brefven till de hem
mavarande och som sålunda, olyckligt nog, så småningom bereda marken för 
emigrantagitatorerna. Kunde ett sätt uttänkas att förhjälpa dessa ångerköpta 
emigranter till fosterlandet just i det ögonblick, de lärt sig inse sitt misstag, 
så skulle säkerligen årligen ett stort antal amerikafarare återvända till Sve
rige, och den faktiska emigrantsiffran sålunda väsentligen minskas. Ett så
dant sätt, som sannolikt med litet god vilja kunde ordnas, vore måhända, att 
något flottans därtill lämpligt fartyg några gånger årligen gjorde en tur till 
amerikansk hamn för att afgiftsfritt medföra hem svenskar, som ville åter
vända. Flottans manskap kunde ju få öfning under dessa expeditioner. Hade 
flottan ej lämpligt fartyg, borde sådant anskaffas. Naturligtvis skulle dessa 
gratis hembefordrade därefter ej tillåtas åter begifva sig ur landet, innan de 
ersatt sin hemresa.

Genom ett omsorgsfullt studium af emigrantförhållandena i Amerika, 
genom sakkunnigt biträdande af där bosatta landsmän, som ömma för de stackars 
emigranterna, och genom samverkan af myndigheterna och praktiska män i olika 
ställningar skulle säkerligen en utredning kunna åvägabringas, som utvisade 
ett medel att lösa den kinkiga frågan om ordnandet af återvandringen hit, 
utan att man därmed utsatte sig för den risken att endast hembefordra lust
resande, som snart åter skulle ge sig af igen.

Emigrantfrågan har således många faser, den ena svårare än den andra. 
Men å andra sidan är dess lösning af så ofantlig betydelse för vårt land, för 
dess jordbruk och öfriga näringar, att statsmakterna måste ägna det mest in- 

. gående intresse åt dess lösning.
På utställningen i S:t Louis torde komma att uppföras en svensk bygg

nad. Den skall åstadkommas genom enskild insamling, men af allmänna me
del borde lämnas ett anslag för att på lämplig och lätt tillgänglig plats i 
denna byggnad genom regeringens försorg af sakkunnige personer arrangera 
en utställning af grafiska framställningar, bilder, o. s. v., som vore ägnade
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att för svensk-amerikanarna, då de besöka byggnaden, påvisa, dels huru ofant
ligt Sverige i näringsafseende m. m. gått framåt under de sista årtiondena, 
dels äfven hvilka utmärkta arbetstillfällen, egnahemstillfällen och arbetspriser, 
som finnas här, och dels huru man bör gå till väga för att billigast och bäst 
komma åter till Sverige.

Man ser ofta på utställningar sinnrikt åstadkomna bilder och framställ
ningar, hvilka verka kraftigare och bättre öfvertygande än alla skrifter kunna 
göra. Något i den vägen jämte annat torde vara lämpligt att åstadkomma 
på en utställning i Amerika, dit hundratusentals svensk-amerikaner kunna 
väntas att komma.

På grund af livad således anförts, vågar jag vördsamt yrka,
att Riksdagen i skrifvelse till Kungl. Maj:t ville fästa Kungl. Maj:ts upp

märksamhet på de i denna motion framställda förslag och önskemål med 
underdånig anhållan om en allsidig utredning af emigrationsfrågan och vid
tagande fortast möjligt af lämpliga åtgärder.

Stockholm den 15 januari 1904.
C. J. Jakobson.»

Något senare under loppet af samma riksdag väcktes, likaledes 
i Andra Kammaren, en ny motion i ämnet af herr JE. Beckman (mo
tion n:r 207). Med utelämnande här af en del statistiska sifferupp
gifter anförde denne motionär följande:

»I motion n:o 16 i Andra Kammaren har herr C. J. Jakobson hem
ställt om en skrifvelse till Kungl. Maj:t med anhållan om en utredning af 
emigrationsfrågan.

Visserligen har denna synnerligen viktiga fråga härigenom dragits under 
Riksdagens pröfning. Men då jag håller före, att vissa synpunkter utöfver 
dem, som af motionären blifvit framställda, böra underställas Riksdagen, äf- 
vensom att några af föremålen för en ifrågasatt utredning böra närmare an- 
gifvas, tillåter jag mig härmed att i denna min motion frambära hvad som 
särskildt synts mig böra komma till beaktande.

Utvandringen till främmande länder har under åren 1851—1903 beröf- 
vat landet en folkmängd af omkring 1,077,000 personer. Invandringen har 
däremot varit jämförelsevis obetydlig. Den kan till och med år 1900 beräk
nas till vid pass 165,000 personer. En nettoförlust af omkring 900,000 per
soner är således resultatet af denna sedan midten af förra århundradet oaf- 
brutet pågående befolkningsrörelse.

En mindre del af de utvandrande, omkring 5,000 personer årligen, styra 
kosan till grannländerna, Norge, Danmark och Tyskland. Men af dessa ut
vandrare återvända i regeln ungefär halfva antalet, då däremot från Amerikas 
Förenta stater, dit hufvudströmmen går, jämförelsevis få återvända till det 
gamla fosterlandet.

En närmare inblick i emigrationsstatistiken lägger i dagen, hur ogynn
samt utvandringen inverkar på vårt lands ekonomiska och sociala utveckling. 
Emigranterna, såväl män som kvinnor, tillhöra i regeln den kraftfullaste, mest 
arbetsföra åldern 15—35 år. Det är visserligen omöjligt att i noggranna 
siffror uppgifva hvad hvar och en af dem under sina första 15 improduktiva 
år kostat samhället. Men enligt de för olika länder gjorda sannolikhetsbe
räkningar, på hvilka jag här icke skall närmare inlåta mig, är det alldeles 
uppenbart, att den rent ekonomiska förlusten dels genom dessa direkta ut
gifter, dels genom minskningen i landets arbetskraft är ofantlig.
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Ännu betänkligare är måhända förlusten af andlig kraft. Det torde 
nämligen vara en känd erfarenhet, att det är företrädesvis bland den energis
ka, intelligenta delen af ungdomen som utvandrarehären rekryteras. Det är i 
främsta rummet de företagsamma, som i så stor utsträckning söka att slå 
sig fram i Nya världen — de slöa och oföretagsamma stanna nog oftast 
hemma.

En följd af ungdomens utvandring är, att åldersfördelningen i vårt land 
ställer sig allt ogynnsammare. Yi få i stort sedt öfverflöd på barn och åld
ringar, men brist på arbetsfört folk. Då vidare den manliga emigrationen är 
betydligt starkare än den kvinnliga — under åren 1851—95 emigrerade i 
rundt tal 462,000 män mot 329,000 kvinnor — har den sedan långa tider 
härskande ogynnsamma proportionen mellan könen tilltagit och kvinnornas öf- 
vertal ökats.

Slutligen medför emigrationen, att Sveriges folkmängd tillväxer långsam
mare än Europas i gemen. Detta åter betyder bland annat en ständigt fort
gående relativ minskning i vår försvarskraft gentemot andra nationer. I en 
tid, då så stora ansträngningar göras för att stärka vårt försvar, torde detta 
förhållande vara väl värdt att beaktas.

Visserligen höjas ännu spridda röster, som förkunna, att emigrationen är 
till afgjord nytta för vårt land därigenom att den förhindrar öfverbefolkning. 
Men häremot kan ställas det oemotsägliga faktum, att åtminstone på lands
bygden råder brist på arbetskraft, en brist, som mångenstädes torde vara den 
väsentligaste anledningen till att det svenska jordbruket utvecklar sig lång
sammare, än man synes kunna hafva skäl att förvänta. Afven må här erin
ras om de på senare åren »nyupptäcktas möjligheter, vårt land erbjuder en 
företagsam befolkning och som, så att säga, ropa efter de tiotusental kraftiga 
armar, utvandringen beröfvar oss.

En »öfverbefolkning» kan det sålunda ej på långa tider vara tal om i 
vårt vidsträckta land med dess rika naturliga tillgångar, men väl kan man 
alltmera tala om en förlamande »underbefolkning».

Med de tusentals släktskapens och vänskapens band, som sammanknyta 
svenskarna i det gamla och nya hemlandet, är det helt naturligt, att en täm
ligen omfattande utvandring till Förenta staterna måste anses höra till saker
nas ordning. Men med våra numera rådande ekonomiska förhållanden och 
med vårt lands rika utvecklingsmöjligheter måste från det allmännas synpunkt 
den höjd, till hvilken utvandringssiffrorna springa upp, anses alldeles onatur
lig. Också höjas från personer, som gjort emigrationsfrågan till ett särskildt 
studium — jag erinrar om G. Sundbärg och G. II. von Koch — starkare än 
någonsin röster, som kräfva, att man icke skall med händerna i skötet, overk
samt och stillatigande, åse »denna åderlåtning af den svenska nationen».

Och så mycket tyckes man i alla händelser nu vara enig om, att man 
bör göra hvad som kan göras för att, om jag så må uttrycka det, reglera 
strömmen och hindra, att den flyter öfver sina naturliga bräddar.

En ytterligare maning härtill har man i det sakförhållandet, att våra 
utvandrare icke längre i Amerika finna en lika säker och riklig utkomst, 
som för något tiotal år tillbaka. Förenta staternas villighet att med öppna 
armar mottaga emigrationen synes äfven, till och med ifråga om skandina
verna, vara i nedgående. Det uppgifves också i pressen, att president Roose
velt för sin del afråder svenskarna från att invandra, ehuru de enligt hans 
uttalade åsikt äro de yppersta bland emigranter.

Ingen lärer vilja förneka, att första villkoret för att med hopp om fram
gång kunna göra något till reglerande af utvandringen är, att man äger en 
grundlig insikt i utvandringsfrågan. Först efter en noggrann och fullständig
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utredning rörande utvandringens orsaker kan man bedöma arten af de åtgär
der, som från det allmännas sida till äfventyrs böra vidtagas.

Jag behöfver knappast förutskicka den erinran, att alla våldsamma åt
gärder, såsom emigrationsförbud och dylikt, måste anses på förhand utdömda. 
Mot dem skulle vår gamla nedärfda frihetskänsla oemotståndligt resa sig. 
Likaså torde knappast behöfva erinras om det själfklara förhållandet, att 
alla sådana reformer, som göra, att vårt svenska folk känner sig hemma och 
herre i eget hus eller som skapa trefnad och nya tillfällen till arbete och 
lättad utkomst, utan tvifvel bidraga att reglera eller inskränka utvandringen. 
Så exempelvis allmän medborgarrätt, ett vidgadt folkbildningsarbete, egna- 
hemsfrågans lyckliga lösning, skattelagstiftningens reformerande, vårt närings- 
lifs höjande på skilda områden o. s. v. — med andra ord reformer både i 
politiskt, socialt och ekonomiskt hänseende. Den jämförande statistiken för 
Europa synes visserligen gifva vid handen, att utvandringens förnämsta drif- 
fjäder är af ekonomisk natur: emigrationen stiger och sjunker med goda och 
dåliga tider i Amerika. Men det lär väl icke kunna bestridas, att missnöje 
i socialt afseende, en mer eller mindre berättigad känsla af vantrefnad i det 
egna landet måste verka som en ytterligare sporre.

Då jag nu öfvergår till ett angifvande af den ifrågasatta utredningens 
föremål, är jag naturligen icke i tillfälle att framlägga något fullständigt 
program. Jag tillåter mig blott framhålla tre särskilda synpunkter, som synas 
mig böra särskildt uppmärksammas. Utredningen bör omfatta: dels en social- 
statistisk undersökning af emigrationen inom olika samhällslager och olika 
delar af vårt land, dels en undersökning om åtgärder, som kunna vidtagas- 
för att på bästa sätt tillgodogöra sig och möjligen befrämja återinvandringen 
till Sverige, dels slutligen en undersökning af amerikanska förhållanden, sär
skildt på näringslifvets och folkbildningens område, i syfte att utröna hvad 
som till äfventyrs kan vara förtjänt af efterföljd.

Hvad då först angår den socialstatistiska undersökningen af emigrationen 
och dess orsaker, synes den lämpligen kunna anförtros åt ett af våra statis
tiska verk, antingen statistiska centralbyrån eller kommerskollegiets afdelning 
för arbetsstatistik. Med någon ökning af arbetskrafterna skulle en sådan 
undersökning säkerligen kunna tillfredsställande ordnas. Uppgiften skulle vara 
— för att anföra prof. P. Fahlbeck — att företaga »en särskild undersök
ning för hvar och en af de olika befolkningsgrupper, som deltaga uti emi
grationen, och slutligen äfven en personlig enquête». Det är nämligen tyd
ligt, att orsakerna till utvandringen ej äro desamma för män och kvinnor, 
för besuttne och obesuttne, för olika yrken och samhällslager, ej heller för 
olika landsdelar. Flera af de frågor, som man under nuvarande outredda för
hållanden gör sig förgäfves, skulle helt säkert genom en sådan undersökning 
blifva besvarade. Utan tvifvel skulle densamma också kasta ett välbehöf- 
ligt ljus öfver många af våra inre sociala förhållanden och redan på denna 
grund vara att anbefalla.

Det ligger i sakens natur, att härvid den s. k. »personliga undersöknings
metoden» måste i väsentlig mån anlitas. Lämpliga ombud skulle med led
ning af fastställda formulär personligen söka upplysningar af utvandrarna 
rörande orsaken till deras afresa m. m. och från dem insamla primärupp
gifterna. Särskildt i vissa hamnstäder, framförallt Göteborg, skulle sådana 
personliga enquêter företagas. Måhända skulle de s. k. arbetsförmedlings- 
anstalterna kunna åtaga sig detta uppdrag. I annat fall torde det statistiska 
verk, åt hvilket ledningen af hela denna undersökning anförtros, lätt nog: 
kunna anställa för saken intresserade ombud, så som, exempelvis, kommers-
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kollegiets arbetsstatistiska afdelning redan för vissa uppgifters insamlande be
gagnar sig af platsombud.

Såsom redan har erinrats, är visserligen återinvandringen från Amerika 
till Sverige jämförelsevis obetydlig. Men åtskilliga orsaker, såsom hemläng
tan, släktförhållanden, svårighet att utstå klimatet, stundom äfven ekonomiska 
missräkningar m. m., förmå dock hvarje år ett antal enskilda personer eller 
familjer att återvända. Under hårda tider i Amerika är antalet af dem, som 
återkomma, jämförelsevis beaktansvärdt. Och från deras läppar hör man ofta 
nog, att långt flera skulle önska att återinvandra, om blott gynnsammare 
villkor för ekonomisk utkomst och särskildt för vinnande af egna hem i Sve
rige stodo till buds. Häraf torde man kunna draga den slutsats, att, om 
egnahemstanken i vårt land, såsom man vågar hoppas, förverkligas i stort 
och icke förvisas upp till det nordliga Norrland, antalet återinvandrande skulle 
icke obetydligt ökas. Att detta icke skulle vara utan betydelse för vårt lands 
utveckling är lätt att inse. Den praktiska blick och de nya idéer, som dessa 
immigranter förvärfvat sig under sina läroår i Amerika, skulle verka väckande 
och sporrande på deras omgifning i den bygd, där de slogo sig ned.

Sådana som förhållandena för närvande äro, inträffar det emellertid ofta, 
att de återvändande känna sig främmande och bortkomna i det gamla foster
landet, ha svårt att skaffa sig platser eller jordbruk och därför efter någon 
tids vistelse fara tillbaka till Amerika.

Ett villkor för att fästa dem vid Sverige är, synes det mig, att man gör 
hvad som lämpligen kan göras för att bistå dem i deras sträfvan att här åter
få fast fot. Detta skulle i väsentlig mån kunna ske, om staten inrättade 
en äfven för andra ändamål välbehöflig arbetsförmedlingsbyrå, till hvars sär
skilda uppgift äfven skulle höra att stå till tjänst för återvändande lands
män. De skulle där erhålla underrättelse rörande arbetsförhållanden, egna- 
hemsföretag, anvisning på lämpliga platser och passande verksamhet. En 
sådan byrå borde också hafva ombud i Amerika. Ty en förtroendefull sam
verkan mellan vårt land och upplysta, Sverige tillgifna landsmän i Nya värl
den skulle säkerligen vara till fromma för både »det gamla» och »det nya 
hemlandet».

Långt viktigare än att, såsom jag här antvdt, tillgodogöra sig den jäm
förelsevis fåtaliga återinvandringen är dock att tillgodogöra sig och omsmälta 
det verkligt goda, som finnes i Amerika, att — för att begagna ett kändt 
ord — »flytta Amerika öfver till Sverige» och så förmå vår ungdom att i sitt 
eget land se »framtidslandet». Första villkoret härför är en verklig känne
dom af amerikanska förhållanden och alldeles särskildt af våra landsmäns 
ställning i Förenta staterna. Och härmed kommer jag till den tredje af de 
synpunkter jag ofvan framhållit.

I afseende på de amerikanska förhållandena i allmänhet torde utred
ningen närmast böra omfatta den för alla europeiska länder viktiga frågan, 
hvarför Amerika inom industriens och flera andra områden kan bjuda arbe
tarna så gynnsamma villkor och hvad orsaken är till den öfverlägsenhet på 
flera områden, som gör, att Amerika i mycket blifvit den gamla världens 
läromästare. Denna fråga sysselsätter ju sedan längre tid hela den industri
ella världen och har föranledt undersökningar såväl från enskildes som från 
statsmyndigheternas sida. De praktiska engelsmännen ha särskildt på senare 
år insett den oafvisliga nödvändigheten att lära noggrannt känna de förhål
landen, som gjort Amerika till en så farlig medtäflare på världsmarknaden. 
Allmänt känd är den s. k. Mosely’s expedition i detta syfte. En förmögen 
arbetsgifvare, Mosely, inbjöd år 1902 23 framstående representanter för arbe
tarnas organisationer att åtfölja honom på en studieresa i Förenta staterna
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för att på ort och ställe undersöka de industriella förhållandena därstädes. 
Under oktober—december besöktes flera af de förnämsta industricentra, och 
deltagarna afgåfvo sedan hvar för sig utförliga redogörelser för sina iaktta
gelser samt besvarade dessutom 38 af expeditionens ledare framställda frågor. 
Bland dessa må nämnas: om arbetsledning och förhållandet mellan arbetare 
och arbetsgifvare, arbetstid, aflöningsmetoder, skiljenämnder och skiljedoms
förfarande vid arbetstvister, arbetarnas bostads- och konsumtionsförhållanden 
samt folkbildningens och den tekniska undervisningens ståndpunkt. Svaren, 
som i hvarje fall utgöra en jämförelse med engelska förhållanden, anses af 
stor betydelse för den industriella verksamheten i England. Högst beteck
nande är, att denna expedition efterföljts af en ny — äfven den bekostad af 
Mosely — med uppgift att studera det inflytande, som det amerikanska skol
systemet, hvars öfverlägsenhet i flera afseenden framhållits af den föregående 
expeditionen, synes utöfva på nationens näringslif.

De nu nämnda undersökningarna äga naturligtvis intresse för alla länder. 
Men de svar de lämna adressera sig dock till engelska förhållanden. De kunna 
ej utan vidare tagas för goda för våra särskilda behof af upplysningar, men 
väl tjäna såsom en ledning och ett förarbete för en svensk undersökning af 
amerikanska förhållanden. Att en sådan kommer till stånd synes mig i 
hög grad af behofvet påkalladt. Äfven vi torde i likhet med de stora län
derna behöfva lära af Amerika och i vissa afseenden (amerikanisera vår indu
stri». Härtill kommer vikten af ett svar på den tvistefråga, som för när
varande skiljer arbetare och arbetsgifvare med afseende på orsaken till de 
hos oss jämförelsevis låga lönerna. Arbetsgifvarna framhålla såsom ett huf- 
vudskäl bristande arbetsintensitet hos arbetarna. Dessa åter påpeka såsom 
orsak brister i arbetsledningen, gammalmodiga maskiner och ett otillfreds
ställande förhållande mellan arbetare och arbetsgifvare. En undersökning, 
verkställd af kompetenta personer ur både arbetsgifvares och arbetares led, 
torde därför under nuvarande förhållanden vara synnerligen behöflig och kunna 
lämna rika uppslag för industriens utveckling.

Men undersökningen skulle icke endast omfatta industriens ställning 
i afseende på dess yttre organisation, utan i lika hög grad ägnas åt hvad 
som torde vara ett af de djupast liggande källsprången till Amerikas indu
striella och ekonomiska kraft: dess folkbildning.

Den s. k. ekonomiska välfärdskommittén af år 1887, tillsatt för att af- 
gifva förslag »till åtgärder i syfte att upphjälpa den ekonomiska ställningen 
i landet», lämnade visserligen icke synnerligen djupa spår efter sig i fråga 
om Sveriges ekonomiska utveckling. Men den skar sig dock en oförvissnelig 
lager: den lyfte blicken ut öfver billiga hypotekslåu och nedsatta järnvägs- 
frakter och påvisade det oupplösliga sambandet mellan ett folks materiella och 
andliga framåtskridande. Skolväsendets, särskildt folkskolans, utveckling och 
ombildning framhölls af kommittén såsom ett af grundvillkoren för vår eko
nomiska förkofran. Vid denna reform torde i mycket föredömet böra sökas 
just i Förenta staterna. Det erkännes allt allmännare, att hvad vårt folk 
behöfver är nationell samling genom klass- och kastskillnadsprincipens utdrif- 
vande ur vårt samhällslif. Första villkoret härför synes vara, att barnens 
uppfostran grundas på en genomförd likställighet. I Amerika är folkskolan 
bottenskola. Där skiljas ej de olika samhällsklasserna åt i skolåldern. De, 
som en gång skola blifva arbetare eller arbetsledare eller statens tjänstemän, 
sitta alla sida vid sida på samma skolbänk, tills de äro 14—16 år gamla. 
Skolornas förgrening i olika linjer börjar i stort sedt först när lärjungarna 
nått denna ålder. Då har jämlikhetsbegreppet vuxit fast i ungdomssinnet. 
En grund är lagd för socialt samarbete och klassmotsatserna tillåtas icke att
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härska i arbetslokalen mera än de gjort i skolan. Utan hinder kunna de 
unga öfvergå från folkskolorna till högre läroverk eller tekniska och yrkes
skolor af olika slag. Detta främjar en hälsosam »ståndscirkulation» och bi
drager att ställa hvar och en på sin rätta plats.

Att en god och lätt tillgänglig teknisk undervisning samt ypperliga till
fällen för arbetaren att genom fortsatt undervisning förkofra sig i sitt yrke 
utgör ett af skälen till den amerikanske arbetarens öfverlägsenhet lär väl 
få anses oemotsägligt. Ett annat är de ypperliga tillfällena att genom fort
satt undervisning få förkofra sig i sitt yrke. Härtill kommer det storartade 
folkbildningsarbete, som kanske utan att direkt afse någon särskild gren af 
näringslifvet dock genom en rikare allmänbildning höjer den enskildes omdö
mesförmåga och iakttagelseförmåga samt skänker honom större möjligheter af 
glädje och delaktighet i kulturens välsignelser. Vida bekant är t. ex. den 
roll, som i städerna »de fria offentliga biblioteken» spela vid den amerikanske 
medborgarens utveckling. Mindre bekant är däremot det intensiva arbete, som 
på landsbygden pågår för att där sprida kunskap och bildande förströelse. 
Här må blott påpekas de med understöd af offentliga medel uppsatta »van- 
dringsbiblioteken», som till ett antal af öfver 115,000 sändas ut i bygderna, 
äfvensom de storartade åtgärderna för utlånande af föredrag med ljusbilder 
till möten och föreläsniugsföreningar på landet — allt åtgärder, afsedda bland 
annat att minska det »enformiga enahanda», som lätt nog i aflägsnare byg
der kännes tryckande och som i sin mån lockar befolkningen in till städerna.

Det främsta medlet att fästa den kroppsarbetande befolkningen vid lan
det och hindra en onaturligt stor invandring till städerna är naturligtvis i 
Amerika som annorstädes att uppmuntra småbruken. Förenta staterna är ju 
visserligen ännu »de stora farmernas land». Men småjordbruket, sedan gam
malt uppmuntradt genom »homestead»-lagar, omhuldas på senare tid alltmera. 
Ett storartadt upplysningsarbete i jordbruksfrågan bedrifves inom ett flertal af 
de enskilda staterna. Försöksfarmer, »experimentalfält», anläggas inom olika 
distrikt af de särskilda staterna för anställande under de bästa vetenskapliga 
villkor af försök med olika slag af utsäden, olika brukningsmetoder o. s. v. 
Resultaten af dessa försök göras icke blott lätt tillgängliga, utan man söker 
med alla möjliga medel för dem tilltvinga sig jordbrukarnas uppmärksamhet. 
Redogörelser spridas i hundratusentals exemplar, landtbruksmöten och öfver- 
läggningar mellan landtmän anordnas i stor mängd och under stor tillslutning, 
upplysningar lämnas äfven genom korrespondens, och slutligen utdelas gratis 
vissa mängder utsäde till jordbrukarna. De erfarenheter och resultat, som 
vunnits genom denna lifskraftiga rörelse för det mindre jordbrukets upphjäl
pande, kunna måhända, jämsides med erfarenheterna från Danmark, tillgodo
göras för vårt land, då väl nu den tid stundar, då staten genom egnahems- 
och småbruksfrågornas lösning skall söka att åt landet bevara energiska ny
byggare inom dess egna gränser.

Redan af hvad jag här anfört torde framgå, att jag anser, att en sådan 
undersökning väsentligen bör byggas på personliga studier och iakttagelser 
i Amerika. Jag anser det således oundgängligt, att tillfälle till studieresor 
på statens bekostnad och med noggrant utstakad plan beredes lämpliga, sak- 
kunniga personer, som från olika synpunkter lämna en allsidig och opartisk 
belysning af amerikanska förhållanden, jämförda med de svenska. Uppdraget 
att utföra detta arbete skulle anförtros åt representanter för arbetsgifvarnas, 
arbetarnas och lärarnas yrken, äfvensom åt personer, som äro förtrogna med små
jordbrukets och den s. k. folkbildningsfrågans förhållanden och utvecklingskraf.

Tvärtemot hvad man stundom hört uttalas, skulle studieresor af det slag, 
som här åsyftas, icke bohöfva betinga en synnerligen hög utgift. De skulle
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kräfva mycken tid och mycket pengar, därest icke redan ett betydande mate
rial förelåge, som i hög grad underlättar arbetet. Såsom jag förut erinrat, 
ha nämligen redan andra länder börjat anställa undersökningar i dessa spörs
mål, och studieresorna skulle naturligtvis föregås af samlande och bearbetande 
af tillgängligt material för de olika frågornas bedömande. Härtill kommer, 
att man säkerligen skulle kunna påräkna bistånd både vid dessa förberedelser 
och framför allt under själfva resorna af svenskamerikaner, villiga att stå till 
tjänst med sina erfarenheter och studier. Slutligen skulle äfven möjligen här 
i landet bosatta f. d. emigranter kunna lämna värderika anvisningar under 
undersökningens olika skeden.

På detta sätt torde antalet personer, som borde erhålla uppdraget att 
deltaga i dessa studieresor, kunna inskränkas till ett fåtal, tiden för vistelsen 
i Amerika förkortas och kostnaderna i betydlig mån nedbringas.

Med stöd af hvad jag här anfört tillåter jag mig föreslå, 
att Riksdagen ville besluta att i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, det 
Ivungl. Maj:t ville — under beaktande af de i motionen framställda syn
punkter — låta verkställa utredning rörande utvandringsfrågan samt 
vidtaga de åtgärder ocli för Riksdagen framlägga de förslag, som af denna 
utredning må finnas påkallade.
Stockholm den 25 februari 1904.

Ernst Beckmain.it

II.

Öfver dessa motioner afgafs af Andra Kammarens Femte tillfall- 
liga utskott ett utlåtande, livari, efter referat af motionärernas 
framställning, hufvudsakligen anfördes följande:

»Under tider, då utvandringen antagit starkare mått än vanligt, har den 
äfven tillförene genom motioner gjorts till föremål för Riksdagens uppmärk
samhet. Så förekom år 1867 i Andra Kammaren en motion om spridande 
af upplysning, innebärande varning mot utvandring. 1869 hemställde en 
motionär om anslag af 10,000 kr. för samma år och 20,000 kr. för det föl
jande året för att bringa ordning och sammanhang i emigrationen och upp
lysning om de utvandrades verkliga belägenhet, medan i sex andra motioner 
förordades åtgärder af olika slag dels till förhindrande af utvandring af per
soner, som i hemorten icke gjort rätt för sig, dels till skydd för utvandrare 
mot emigrantagenters bedrägerier. Kungl. Maj:t hade emellertid, innan Andra 
Kammarens tillfälliga utskott blef färdigt med sitt betänkande härom, utfärdat 
emigrationsförordningen af den 5 februari 1869, hvarmed frågan om ytter
ligare åtgärder förföll.

1870 väcktes motion om återhämtande på statsverkets bekostnad af gäl- 
denär, som afvikit till Amerika utan att hafva godtgjort sina fordringsägare 
eller afträdt sin egendom. 1873 motionerades om skyldighet för emigranter 
att till staten erlägga särskild utflyttningsafgift. 1881 väcktes motioner om 
skyldighet för utvandrare att ställa borgen för underhållet af deras vid utvan
dringen kvarlämnade familjer och om vidtagande af åtgärder till förhindrande 
af de olägenheter, som kunna uppstå därigenom, att familj kvarlämnas i ut
fattig belägenhet af utvandrare. 1882 motionerades om skyldighet för utvand
rare att, för utfående af prästbetyg, förete bevis därom, att löpande årets 
krone- och kommunalutskylder blifvit guldna.

Intet af dessa förslag ledde till någon åtgärd.
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Såsom synes, lade den tidens motionärer i utvandringsfrågan tonvikten 
på vissa missförhållanden vid utvandringen, i det att en del personer, som 
kommit på obestånd, afveko med tillgångarna utan att göra rätt för sig, medan 
en annan del realiserade hvad de ägde och reste till Amerika med penning
arna, lämnande familjen i utblottadt läge att omhändertagas af fattigvården.

De båda nu föreliggande motionerna upptaga utvandringens stora sam
hälleliga innebörd, den kraftförlust, den medför å alla områden af det sven
ska näringslifvet, såsom hufvudsak. Det är också denna sida af utvandrings
frågan, som i vår tid mer och mer träder i förgrunden och fäster eftertanken 
på möjligheten af åtgärder till att minska densamma. Uppmärksamheten 
måste vända sig häråt desto starkare i denna tid, då det blifvit uppenbart, 
att fosterlandet sitter inne med hittills oanade utvecklingsmöjligheter i ekono
miskt afseende. Det blir under sådana förhållanden en oförnuftig och sorg
lig motsägelse, att tiotusental af landets arbetsdugligaste söner och döttrar 
hvarje år vända det ryggen för att i fjärran land gå osäkra öden till mötes, 
medan hemma rikliga tillfällen finnas att bereda dem utkomst. För så vidt 
dessa tillfällen ännu endast äro möjligheter, måste de genom allmänna och 
enskilda åtgöranden göras till verkligheter. Och sedan måste dessa verklig
heter ställas för ögat för hvar man, så att den uppfattning, som nu är 
så allmän bland mindre bemedlade och som i ogynsamma tider sprider 
sig som en feber, att i hemlandet ingen framtid är att vänta, förbytes i 
sin motsats.

I likhet med motionärerna hyser utskottet den uppfattning, som icke 
heller torde kunna jäfvas, att utvandringen hufvudsakligen har sin rot i 
ekonomiska förhållanden. De allra flesta utvandra i hopp om att vinna bättre 
villkor i ekonomiskt afseende. Utan tvifvel kunna politiska, sociala och reli
giösa orsaker medverka och hos en och annan framstå såsom hufvudanledning- 
arna till, att han eller hon söker sig ett nytt hem på andra sidan hafvet, 
där de anse sina önskemål i ena eller andra afseendet bättre förverkligade. 
Men som hufvudsak framstå dock mindre goda ekonomiska förhållanden å 
ena hållet, utsikten till en bärgad ställning å andra, hvilket bäst visar sig 
af utvandringssiffrornas stigande under tryckta tider i hemlandet och goda 
i Amerika och deras fallande, när motsatta konjunkturer råda. Att det miss
nöje, det ekonomiska betrycket närer, förenar sig med det missnöje, som kan 
råda öfver samhällsförhållandena, och att därur härflyter en allmän misstäm
ning med åtföljande reslust eller s. k. Amerikafeber, hvilken i tryckta tider 
mycket utbreder emigrationen, får icke skymma blicken för, att det ondas rot 
är af ekonomisk art och att man där angriper det med bästa framgång. 
•Goda utkomstmöjligheter föranleda de med öfriga förhållanden missnöjda att 
stanna i hemlandet och insätta sträfvan på att få dessa förhållanden ändrade 
i stället för att draga sig undan dem genom utvandring.

Utskottet sluter sig därför helt till den ene motionärens hänvisning 
till nödvändigheten af att genom statens försorg ordna en egnahemsrörelse 
af stor omfattning och i så lediga och praktiska former som möjligt, hvari- 

: genom ”man säkerligen skulle ernå det bästa skyddet mot utvandringen 
till Amerika”.

Samma mål tjänar för öfrigt en omfattande upplysningsverksamhet, utgå
ende på att lära den mindre jordbrukaren genom lämpliga åtgärder uttaga 
mera ur sin jord äfvensom att ej försumma de binäringar, hvilka med god 

•skötsel ofta gifva riklig afkastning.
I den mån landets industriella hjälpkällor med eller utan det allmännas 

medverkan öppnas och tagas i bruk, skall antagligen utvandringen af industri- 
. arbetare minskas.
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Då egnahemsfrågan är föremål för en i dagarna öfverlämnad kungl. 
proposition och då motionärerna icke uttalat några önskemål i afseende å 
öfriga tänkbara medel att genom beredande af ökade utkomsttillfällen inom 
landet motverka emigrationen, har utskottet ingen anledning att i denna del 
framställa något yrkande.

Till att inrätta något särskildt upplysningsväsende för utvandrares räk
ning anser utskottet skäl icke föreligga. Fördelen för landet och för dem, 
som äro betänkta på att utvandra, af en sådan inrättning skulle vara, att 
sanna underrättelser kunde i tid gifvas om mindre gynnsamma förhållanden 
å de orter i Amerika, dit vederbörande ärnade begifva sig, hvarigenom han 
bragtes att uppskjuta resan, kanske afstå därifrån för alltid. Men en upp
lysninganstalt, som vill behålla förtroende soni opartisk, måste omtala verk
ligheten, äfven då i Amerika råda synnerligen goda tider. Och då motverkas 
icke utvandringen, snarare främjas, i synnerhet som utvandringsagenterna då 
icke skulle uraktlåta att begagna dessa med officiell auktoritet beklädda 
upplysningar för sina ändamål. Dessutom komme antagligen den stora all
mänheten att sätta mera tro till brefven och de muntliga meddelandena 
från släktingar och bekanta än till dessa af någon myndighet kungjorda 
upplysningar, råd och varningar. Den stora upplysningsbyrå, som är upp
rättad i sammanhang med den brittiska Board of Trade och som drifver ett 
ytterst omfattande upplysningsväsende, har den särskilda uppgiften att leda 
utvandrigen från England till de brittiska kolonierna och är sålunda icke 
med en anstalt af nämnda slag i Sverige jämförbar. Önskligt vore visserligen, 
att det ekonomiska läget i Amerika följdes med mycken uppmärksamhet 
inom utrikesdepartementet eller kanske hellre kommerskollegium, särskildt 
med hänsyn till utvandringen, så att vid inträffande dåliga tider vederhäftiga, 
snabba och på fakta grundade varningar mot att under dåvarande förhållanden 
utvandra till Amerika kunde spridas genom pressen. Däraf skulle alltid åt
skilliga taga intryck, hvarigenom de skulle räddas från att råka i olycka. 
Men pressen lämnar i allt fall sådana varningar både snabbt och eftertryck
ligt, och utskottet anser icke saken vara af den vikt, att en särskild hem
ställan därom från Riksdagens sida skulle vara nödig.

Utskottet anser, att man icke bör öfverskatta verkningarna af de pro
spekt m. m., hvilka af somliga svenska agenter, dock icke alla, spridas öfver 
landet. Att de hos eii hel del mottagare kunna väcka tanken på att resa, lider 
intet tvifvel. Men de allra flesta erhålla säkerligen impulsen af bref, som 
de eller deras bekanta mottaga från släktingar och vänner i Amerika, eller 
af utsagor från svensk-amerikaner, som återvändt till det gamla hemlandet 
på besök. Och i allt fall fattas nog beslutet att resa i regeln ej på grund 
af prospekten, utan till följd af nämnda personliga upplysningar och råd. 
Sådana prospekt och meddelanden kunna för resten icke förbjudas, åtminstone 
om de kringsändas i bref, liksom det icke heller lär kunna förbjudas någon 
att öfvertala vänner och bekanta att åtfölja honom till Amerika, äfven om 
han — såsom ibland lär vara förhållandet — skulle hafva det egna intresset 
att åtnjuta vissa förmåner af den ångbåtslinje, livilken han förmår dem 
att använda.

Öfver hufvud anser utskottet, att de lockelser, som kunna komma från 
agenterna och deras redskap, spela vida mindre roll för utvandringen än 
Amerikabrefven, resbiljetterna, som från släktingar och vänner i Amerika 
öfversändas, samt den ström af penningar, som från andra sidan Atlanten 
ständigt går hitöfver och som så påtagligt vittnar om, huruledes man där 
kan spara och lägga af, medan detta här hemma i så många fall synes ogör
ligt. Häremot verkar kraftigt beredandet af ökade utkomstmöjligheter i
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hemlandet, medan öfriga åtgärder, som kunna tänkas, äro i jämförelse här
med föga värda.

Att utvandringen i viss mån främjas därigenom, att agenterna oeli deras 
underordnade liafva intresse af emigrantbefordringen, kan emellertid icke 
förnekas. De uppbära nu ett visst belopp för hvarje emigrant, de med sina 
respektive linjer befordra. Deras konkurrens om emigranterna främjar själf- 
klart emigrationen. Emigrantagenturerna kunna emellertid icke undertryckas, 
utan att en annan institution sättes i stället, hvilken med samma trygghet 
fortskaffar utvandrarne till ort och ställe. Prejerier, bedrägerier och olyc
kor utan tal skulle de oerfarna ocli i främmande tungomål okunniga 
emigranterna utsättas för, i fall den statskontrollerade emigrantagenturen 
icke fnnnes, och syftet med gällande emigrantförordning är just att bereda 
utvandrarne nödigt skydd härutinnan. Att afskräcka från utvandring genom 
att beröfva utvandrarne detta skydd lärer icke kunna sättas i fråga. Däre
mot skulle det ju hafva sina fördelar, om emigrantagenternas och deras 
underagenters egna intresse i emigranttrafiken upphörde. Tankar härpå 
hafva varit uppe och, efter hvad utskottet erfarit, äfven underlegat vederbö
rande myndigheters pröfning. Man har sålunda tänkt sig upplysningsbyråer, 
hvilka äfven skulle tjänstgöra som emigrationsbyråer, upprättade i utvandrings- 
hamnarna genom statens eller vederbörande kommuners försorg. Det har 
emellertid ansetts, att sådana byråer svårligen skulle kunna konkurrera 
med de enskilda agenterna, medan förbud mot enskildes bedrifvande af 
verksamhet som agent eller kommissionär för utvandrare dock ej syntes 
böra ifrågasättas.

För utskottet hafva förevisats handlingar, hvilka visa, att utvandrare i 
ganska stor omfattning befordras öfver grannlanden, särdeles offer Köpenhamn, 
utan utflyttningsbetyg. Enligt emigrantförordningens § 6 mom. 1 ”må utvan
drare icke genom agents försorg ifrån riket befordras, innan den förres 
exemplar af det i § 5 omförmälda kontrakt och behörigt utflyttningsbetyg blif- 
vit hos vederbörande polismyndighet eller magistrat i afgångsorten uppvisade”. 
Och värnpliktig, före landstormsåldern, får icke utan särskildt tillstånd af 
Kungl. Maj:t från riket afflytta, medan sådant tillstånd icke plägar meddelas 
värnpliktig, som är inskrifningsskyldig det år, utflyttningen skall äga rum, icke 
fullgjort all honom åliggande tjänstgöring i fred, häftar för böter, påförda 
för underlåtenhet att fullgöra värnpliktslagens föreskrifter, eller ej med be
hörigt intyg styrkt sig äga för utflyttningen erforderliga medel. Värnpliktige, 
som icke erhållit vederbörligt tillstånd, utfå gifvetvis icke utflyttningsbetyg. 
Agenturer i Köpenhamn begagna sig då af, att värnpliktige kunna utan hin
der resa till Köpenhamn, för att fortskaffa dem denna väg till Amerika utan 
utflyttningsbetyg. Och de synas genom sina i södra Sverige ä stort antal 
spridda underagenter med mycken ifver locka värnpliktige att begagna sig af 
denna utväg att utan besvär komma ut ur landet -— lockelser som så mycket 
beredvilligare efterkommas, som mången gärna vill slippa ifrån militäröfning- 
arna. Anmälningar om detta tillvägagående hafva ingått till Kungl. Maj:t 
liksom ock om ett liknande förfarande i norska utvandringshamnar. Kungl. 
Maj:t har sökt stäfja denna olaglighet genom att hos danska regeringen göra 
framställning om förbud för befordran af svenska utvandrare, som icke före
tett utflyttningsbetyg. Denna framställning har danska regeringen icke ansett 
sig kunna tillmötesgå. Sedan 1887 nekas i norska emigrationshamnar svenska 
utvandrare expedition som emigranter, om de icke förete utflyttningsbetyg. 
Kågot rättsmedel att hindra dem afresa på annat sätt, t. ex. som vanliga 
passagerare, anser man sig icke kunna använda. Då Kungl. Maj:t har sin 
uppmärksamhet riktad på detta förhållande och, efter hvad utskottet er-
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farit, är betänkt på åtgärder att så vidt möjligt förebygga olaglig utvan
dring öfver grannlanden, saknar utskottet anledning härom göra någon 
hemställan.

Särskilda åtgärder att på det allmännas bekostnad hemförskaffa utvandrare, 
som vilja men icke kunna återvända till det gamla hemlandet, kan utskottet 
icke förorda. Dels skulle därigenom svårligen de bästa krafterna återbördas 
till fosterlandet. Dels kan det knappast förebyggas, att de efter någon tids 
vistelse här kunna återvända till Amerika och taga andra med sig. Däremot 
är icke ur vägen att, sedan egnahemsinstitutionen kommit i gång, underrättel
ser om de möjligheter, som gifvas att i det gamla hemlandet förvärfva egna 
jordbruk, spridas bland våra utvandrade landsmän, utläggas å de svensk— 
norska konsulaten i Amerika m. m.

Utskottet vill till sist dröja vid herr Beckmans förslag till en utredning 
af utvandringsfrågan, hvilken utredning borde omfatta: ’dels en socialstatistisk 
undersökning af emigrationen inom olika samhällslager och olika delar af vårt 
land, dels en undersökning om åtgärder, som kunna vidtagas för att på bästa 
sätt tillgodogöra sig och möjligen befrämja återinvandringen till Sverige, dels 
slutligen en undersökning af amerikanska förhållanden, särskildt på närings- 
lifvets och folkbildningens område, i syfte att utröna hvad som till äfventyrs 
kan vara förtjänt af efterföljd’.

Hvad den socialstatistiska undersökningen vidkommer, finnas redan upp
gifter om emigranternas antal från olika län, ålder, kön, civilstånd och yrke. 
Önskligt vore, att denna statistik i vissa delar fullständigades, sålunda med 
uppgifter om utvandrarnes förmögenhetsställning samt i hvad mån jordbrukarne 
bland dem äga eller arrendera jord eller äro söner till själfägande jordbrukare. 
Om starkare utvandring förekommer inom ett område, där förhållandena i 
detta stycke förut varit normala, borde uppgift inhämtas om anledningen. 
Öfver hufvud behöfver yrkesfördelningen betydligt fullständigas, och utskottet 
kan icke undgå att till jämförelse hänvisa på den motsvarande norska stati
stiken, hvilken specificerar utvandrarnes yrken och lefnadsförhållanden långt 
utförligare än den svenska.

Motionären lägger dock tonvikten icke på den löpande statistiken, utan 
på en omfattande specialundersökning med insamling af upplysningar i stor 
skala från utvandrarne om deras lefnadsvilkor och orsakerna som bestämt dem 
att lämna fosterlandet. En sådan undersökning skulle väl lämpligast ske 
genom präster, hvilka vid utskrifvandet af utflyttningsbetyget komma i be
röring med utvandrarne, eller genom lämpliga personer, som följde med på 
resan öfver Atlanten. I emigrationshamnarna åter är hvarken tid eller ro 
till något sådant. Utskottet tviflar på att stort annat än hvad man redan 
känner skulle genom en dylik undersökning komma i dagen. Och framför 
allt bör icke i afvaktan på resultaten däraf töfvas med beredandet af ökade 
utkomstmöjligheter inom landet, hvarmed utvandringen egentligen motverkas. 
Utskottet vill dock icke förneka, att en emigrations-’enquête’ skulle få praktiskt 
gagn däruti, att den komme att lägga tydligt och oafvisligt i dagen vissa be
fintliga missförhållanden och därmed underhjälpa sträfvandet att bota dem. Dess
utom höfves det ett kultursamhälle att ägna uppmärksamhet och studium åt 
en inom detsamma pågående företeelse af så ingripande betydelse som emi
grationen är. Utskottet anser därför, att en socialstatistisk undersökning al 
emigrationen är väl på sin plats, då den med omtanke och klok begränsning 
bör kunna anordnas utan synnerliga kostnader.

Hvad andra punkten vidkommer, håller utskottet före, att spridandet i 
Amerika af uppgifterna om tillfällen att i Sverige erhålla egna jordbruks- 
lägenheter äfvensom tillhandahållandet hos myndigheter här hemma af sådana
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uppgifter, sedan egnahemsinstitutionen kommit till stånd, böra vara till fyllest, 
tills landets ännu i sin första början varande kommunala platsförmedling- 
väsende nått den utveckling, att det någorlunda kan följa arbetsmarknaden 
i olika delar af landet och olika yrken. Mot att staten skulle taga denna 
angelägenhet om hand, har Riksdagen hittills ställt sig afvisande, hvarför 
det nn utvecklar sig på den kommunala grunden, dock med en samverkan 
öfver hela riket som ögonskeuligt framtidsmål.

Hvad slutligen tredje punkten vidkommer, gällande ’undersökning af 
•amerikanska förhållanden, särskildt på näringslifvets och folkbildningens om
råde, i syfte att utröna livad som till äfventyrs kan vara förtjänt af efter
följd’, anser utskottet, att dylika undersökningar eller studier, gällande än det 
ena än det andra speciella området, skulle vara synnerligen nyttiga och borde 
rätt flitigt utföras dels af staten och dels af föreningar och enskilde. Amerikas 
väldiga utveckling och storartade framåtskridande särdeles på näringslifvets 
område är en för alla uppenbar företeelse, hvars studerande måste medföra 
de mest värdefulla lärdomar för andra land. Japans uppsving i denna tid 
visar bäst, hvilket gagn detta land haft af sina trägna studier af europeiska 
och amerikanska förhållanden. Landet skulle för sin ekonomiska utveckling 
säkerligen hafva den största nytta af den omtanke och möda, som kunde ned
läggas på dylika undersökningar, hvilka det dock icke finnes någon anledning 
att begränsa till Amerika allena, då äfven land, som ligga oss närmare, hafva 
mycket efterföljansvärdt att bjuda. En god del af dem böra kunna utföras 
af våra beskickningar i utlandet, hvilka däruti finge en tacksam uppgift sig 
förelagd.

Också i detta sammanhang anser sig utskottet böra betona, att sträfvan- 
dena att bereda ökade utkomsttillfällen åt landets barn i syfte att sålunda 
hålla dem kvar i hemlandet icke få läggas åt sidan i afvaktan på utfallet af 
mer eller mindre vidlyftiga undersökningar.

Utskottet tvekar icke att under denna förutsättning instämma i motionärens 
önskan, särdeles då undersökningar och studier af amerikanska förhållanden 
af sig själft skulle draga med sig liknande undersökningar och studier i 
andra land.

Till följd af det anförda hemställer utskottet,
att Andra Kammaren ville för sin del besluta, att Riksdagen må 

i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, det täcktes Kungl. Maj:t taga i 
öfvervägande:

l:o) i hvad mån emigrantstatistiken må kunna och böra utvecklas 
i socialstatistisk riktning; samt

2:o) i hvad mån undersökningar och studier af amerikanska för
hållanden, särskildt ur synpunkten att främja det inhemska närings- 
lifvet, må kunna verkställas i större omfattning än för närvarande; 
äfven som

dels vidtaga de åtgärder, hvartill sådan profiling kan gifva an
ledning, och dels, därest så visar sig nödigt, inkomma till Riksdagen 
med vederbörliga förslag.

Stockholm den 21 mars 1904.
På utskottets vägnar:

Henrik Hedlund.»

Denna utskottets hemställan bifölls den 9 april af Andra Kam
maren. Sedan detta beslut delgifvits medkammaren, afgaf Första

2 —112201. Emigration sutredning en. Betänkande.
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Kammarens Första tillfälliga utskott sitt utlåtande, hvaruti, efter 
referat af livad i ärendet förekommit, hufvudsakligen följande an
fördes :

»Utskottet, som till fullo bebjärtar anledningen till motionärernas framställ
ningar, den ånyo starkt ökade utvandringen, instämmer fullständigt uti den 
allmänna uppfattning af densamma, som Andra Kammarens femte tillfälliga 
utskott uttalat. Afven den begäran om en grundlig undersökning af utvand
ringen, som innehålles uti första punkten af dess ofvan anförda, af Andra 
Kammaren bifallna hemställan till Kungl. Maj:t, vill utskottet obetingadt biträda. 
Det är i själfva verket märkvärdigt, att icke för längesedan en dylik under
sökning ägt rum. Alla erkänna, att en utvandring, som tagit den omfattning, 
som fallet är i Sverige, är en nationell olycka. Men detta oaktadt har intet 
åtgjorts för att söka hejda den eller såsom en första åtgärd i sådant syfte 
att noggrant undersöka den i afseende på såväl förlopp som framförallt orsaker. 
Visserligen har den årliga registreringen af in- och utflyttade efter hand full- 
ständigats, men ännu lämnar äfven den åtskilligt öfrigt att önska beträffande 
både antalet ytflyttade och andra omständigheter, som kunna bli föremål för en 
dylik statistik. Men utom och jämte denna är det nödvändigt att för en gång 
anställa en särskild enquête med uppgift framförallt att utleta orsakerna till 
emigrationen, subjektiva såväl som objektiva, tillfälliga som konstanta. Ty 
här som eljest är första steget att råda bot på ett öfverklagadt ondt, att finna 
orsakerna till detsamma. Och härvid är det ej nog att i allmänhet känna 
dessa orsaker eller att, såsom i förevärande fall, kunna säga, att de äro af 
öfvervägande ekonomisk natur. Det är så mycket, som återstår, innan man 
från denna allmänna insikt kommer till den djupare kännedom om enskildheter, 
hvilken ensam kan leda till verksamma åtgärder mot det onda. Utskottet 
anser därför, att, samtidigt med att den löpande statistiken öfver in- och utflyt
tade så vidt möjligt fullständigas, en särskild undersökning af orsakerna till 
emigrationen bör företagas.

Rörande omfattning och utförande af en sådan undersökning vill utskottet 
icke närmare uttala sig, endast i korthet anmärka, att enligt dess mening 
den bör vara direkt personlig, vändande sig till icke blott den utflyttande själf, 
utan ock hans anhöriga eller grannar, där sådana finnas, samt vidare att 
densamma bör anförtros åt Stat. Centralbyrån, som med hjälp af prästerskapet 
och andra ordinarie organ för vår befolkningsstatistik synes vara bäst skickad 
att utföra denna undersökning. Den torde ock på det viset kunna vinnas 
utan betydande kostnader.

Det är nu berörda åtgärder af olika slag inom eget land, som afses uti den 
första punkten af Andra Kammarens beslut i frågan, om de också ej så tydligt, 
som önskligt varit, framträda uti den formulering, som den fått. Därjämte 
har kammaren i öfverensstämmelse med sitt utskotts förslag för sin del hem
ställt jämväl om en undersökning af de förhållanden utom landet, och särskildt 
i Amerika, som kunna på ett eller annat sätt utöfva inflytande på utvand
ringen från vårt land.

För så vidt som en dylik undersökning afser att utomlands och i synnerhet 
i Amerika studera de förhållanden, som verka så starkt attraherande på vår 
befolkning, så kan den betraktas såsom en fortsättning af den ofvan berörda 
undersökningen inom landet och vore därför otvifvelaktigt i hög grad önskvärd. 
Gäller det åter, såsom den andra punkten uti Andra Kammarens beslut lyder, 
att undersöka de amerikanska förhållandena ur synpunkten ’att främja det 
inhemska näringslifvet', så skulle en dylik undersökning sannolikt komma att 
lära oss mycket, som kunde bidraga att hejda emigrationen, men den skulle
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också få en belt annan omfattning och taga helt andra krafter i anspråk, än 
hvad en undersökning om emigrationen allenast påfordrar. Att i alla händelser 
fog kan finnas för att fästa Kungl. Maj:ts uppmärksamhet äfven på denna 
sida af den stora utvandringsfrågan och medlen att inom landet kvarliålla 
dess egna barn, vill utskottet icke bestrida, hvadan utskottet icke tvekar, med 
hänsyn jämväl till hvad som ofvan om denna punkt anförts, förorda bifall 
till densamma.

Som den tredje och sista punkten uti ofvan berörda hemställan endast 
synes utgöra ett korollarium till de båda andra, har utskottet däremot intet 
att invända.

Såsom af ofvanstående framgår, är utskottet icke fullt till freds med 
den formulering, som de framställda yrkandena erhållit. Men då utskottet 
fullständigt gillar det med skrifvelsen afsedda ändamålet och för öfrigt finner, 
att uti motiveringen till den gjorda hemställan de olika synpunkterna rätt 
framhållits, så tvekar utskottet icke att förorda bifall till Andrå Kammarens 
beslut oförändradt samt får fördenskull hemställa,

att Första Kammaren behagade biträda Andra Kammarens ofvan 
omförmälda beslut.

Stockholm den 22 april 1904.
På utskottets vägnar:

C. A. Sjöorona.»

Sedan detta utskottets förslag blifvit af Första Kammaren an
taget den 30 april, afgafs Riksdagens skrifvelse i ärendet den 13 
maj 1904 och var af följande lydelse:

»Genom särskilda under innevarande riksmöte väckta motioner har Riks
dagens uppmärksamhet fästs å emigrationen och vissa därmed sammanhän
gande frågor.

I dessa motioner har utvandringens stora samhälleliga innebörd och den 
kraftförlust, den medför å alla områden af det svenska näringslifvet, särskildt 
framhållits Det är också denna sida af utvandringsfrågan, som i vår tid 
mer och mer träder i förgrunden och fäster eftertanken på möjligheten af 
åtgärder till att minska densamma. Uppmärksamheten måste vända sig häråt 
desto starkare i denna tid, då det blifvit uppenbart, att fosterlandet äger hittills 
oanade utvecklingsmöjligheter i ekonomiskt afseende. Det blir under sådana 
förhållanden en oförnuftig och sorglig motsägelse, att tiotusental af landets 
arbetsdugligaste söner och döttrar hvarje år vända det ryggen för att i fjärran 
land gå osäkra öden till mötes, medan hemma rikliga tillfällen finna-s att 
bereda dem utkomst. För så vidt dessa tillfällen ännu endast äro möjlig
heter, måste de genom allmänna och enskilda åtgöranden göras till verklig
heter. Och sedan måste dessa verkligheter ställas för ögat för hvar man, 
så att den uppfattning, som nu är så allmän bland mindre bemedlade och 
som i ogynnsamma tider sprider sig som en feber, att i hemlandet ingen 
framtid är att vänta, förbytes i sin motsats.

Enligt Riksdagens uppfattning har utvandringen hufvudsakligen sin rot i 
ekonomiska förhållanden. De allra flesta utvandra i hopp om att vinna 
bättre villkor i ekonomiskt afseende. Utan tvifvel kunna politiska, sociala 
och religiösa orsaker medverka och hos en och annan gälla såsom hufvud- 
anledningarna till att han eller hon söker sig ett nytt hem på andra sidan 
hafvet, där de anse sina önskemål i ena eller andra afseendet bättre för
verkligade. Men som hufvudsak framstå dock mindre goda ekonomiska för-
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hållanden å ena hållet, utsikten till en bärgad ställning å andra, hvilket 
bäst visar sig af utvandringssiffrornas stigande under tryckta tider i hem
landet och goda i Amerika och deras fallande, när motsatta konjunkturer 
råda. Att det missnöje, det ekonomiska betrycket närer, förenar sig med 
det missnöje, som kan råda öfver samhällsförhållanden, och att därur här
flyter en allmän misstämning med åtföljande reslust eller s. k. amerikafeber, 
hvilken i tryckta tider mycket utbreder emigrationen, får icke skymma blicken 
för att det ondas rot är af ekonomisk art och att man där angriper det med 
bästa framgång. Goda utkomstmöjligheter föranleda de med öfriga förhål
landen missnöjda att stanna i hemlandet och insätta sträfvan på att få dessa 
förhållanden ändrade i stället för att draga sig undan dem genom utvandring.

Från dessa synpunkter sedt finnas talande skäl för att genom statens 
försorg ordna en egnahemsrörelse af stor omfattning och i så lediga och 
praktiska former som möjligt. Också har Eders Kungl. Maj:t i detta ämne 
till Riksdagen aflåtit en proposition, som genom särskild skrifvelse af Riks
dagen besvaras.

Liksom man genom beredande af ökad möjlighet för mindre bemedlade 
att skapa sig egna hem skulle sätta en damm för utvandringen till Amerika, 
skulle man utan tvifvel minska densamma genom en omfattande upplysnings
verksamhet, gående ut på att lära den mindre jordbrukaren både att genom 
lämpliga åtgärder uttaga mera ur sin jord och att ej försumma de binäringar, 
hvilka med god skötsel ofta gifva riklig afkastning. Vidare skall antagligen, 
i den mån landets industriella hjälpkällor med eller utan det allmännas med
verkan öppnas och tagas i bruk, utvandringen af industriarbetare minskas.

Ett med emigrationen i samband stående spörsmål, som i en af motio
nerna vidröres, är frågan om ett ingripande mot emigrantvärfning. I af- 
seende härå måste först erkännas, att utvandringen i viss mån främjas däri
genom, att agenterna och deras underordnade hafva intresse af emigrantbe- 
fordringen. De uppbära ett visst belopp för hvarje emigrant, som de med 
sina respektive linjer befordra, och deras konkurrens om emigranterna ökar 
själfklärt emigrationen. Men hvad som särskildt är förtjänt af beaktande är, 
att utvandrarna i ganska stor omfattning utan utflyttningsbetyg obehörigen 
befordras öfver grannlanden, särdeles öfver Köpenhamn. Värnpliktige, som 
icke erhållit vederbörligt tillstånd att utvandra, utfå gifvetvis icke utflytt
ningsbetyg. Agenturer i Köpenhamn begagna sig då af att värnpliktige 
kunna utan hinder resa till nämnda stad för att fortskafa dem denna väg 
till Amerika utan utflyttningsbetyg. Och dessa agenturer synas genom sina 
i södra Sverige i stort antal spridda underagenter med mycken ifver locka 
värnpliktige att begagna sig af denna utväg att utan besvär komma ut ur 
landet — lockelser, som så mycket beredvilligare efterkommas, som mången 
gärna vill slippa ifrån militäröfningarna.

Riksdagen har emellertid icke anledning att härom vidare yttra sig, då, 
enligt hvad Riksdagen inhämtat, Eders Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet 
fäst å berörda förhållande och är betänkt på åtgärder att såvidt möjligt före
bygga olaglig utvandring öfver grannlanden.

På sätt en af motionärerna uttalat är en grundlig insikt i utvandrings- 
frågan första villkoret för att med hopp om framgång kunna göra något till 
ett verksamt reglerande af utvandringen. Först efter en noggrann och full
ständig utredning rörande utvandringens orsaker kan man rätt bedöma arten 
af de olika åtgärder, som från det allmännas sida till äfventyrs böra vidtagas.

Motionären har såsom denna utrednings föremål angifvit verkställande 
af dels en socialstatistisk undersökning af emigrationen inom olika samhälls
lager och olika delar af vårt land, dels en undersökning om åtgärder, som
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kunna vidtagas för att på bästa sätt tillgodogöra sig och möjligen befrämja 
återinvandringen till Sverige, dels slutligen en undersökning af amerikanska 
förhållanden, särskiidt på näringslifvets och folkbildningens område, i syfte 
att utröna livad som till äfventyrs kan vara förtjänt af efterföljd.

Hvad frågan om en socialstatistisk undersökning vidkommer, är det i 
själfva verket märkligt, att icke för längesedan en dylik undersökning ägt 
rum. Alla erkänna, att en utvandring, som tagit den omfattning, som fallet 
är i Sverige, är en nationell olycka. Men detta oaktadt har intet åtgjorts 
för att söka hejda den eller, såsom en första åtgärd i sådant syfte, att nog- 
grannt undersöka den i afseende på såväl förlopp som framför allt orsaker. 
Visserligen har den årliga registreringen af in- och utflyttade efter hand full- 
ständigats, men ännu lämnar äfven den åtskilligt öfrigt att önska beträffande 
både antalet utflyttade och andra omständigheter, som kunna bli föremål fot
en dylik statistik. Så, till exempel, borde det meddelas uppgifter om utvan
drarnas förmögenhetsställning samt i hvad mån jordbrukarne bland dem äga 
eller arrendera jord eller äro söner till själfägande jordbrukare. Om star
kare utvandring förekommer inom ett område, där förhållandena i detta 
stycke förut varit normala, borde uppgift inhämtas om anledningen. Öfver 
hufvud behöfva upplysningarna om yrkesfördelningen betydligt fullständigas, 
och Riksdagen kan icke undgå att till jämförelse hänvisa på den motsva
rande norska statistiken, hvilken specificerar utvandrarnas yrken och lefnads- 
förhållanden långt utförligare än den svenska.

Utöfver statistiken är det emellertid nödigt att för en gång anställa en 
särskild undersökning af orsakerna till emigrationen.

Rörande omfattning och utförande af en sådan undersökning vill Riks
dagen icke närmare uttala sig, endast i korthet anmärka, att enligt dess me
ning den bör vara direkt personlig, vändande sig till icke blott den utflyt
tande själf, utan ock hans anhöriga eller grannar, där sådana finnas, samt 
vidare att densamma bör anförtros åt statistiska centralbyrån, som med hjälp 
af prästerskapet och andra ordinarie organ för vår befolkningsstatistik synes 
vara bäst skickad att utföra denna undersökning. Den torde ock på det 
sättet kunna vinnas utan betydande kostnader.

Beträffande främjandet af en återinvandring till Sverige håller Riks
dagen före, att spridandet i Amerika af uppgifter om tillfällen att i Sverige 
erhålla egna jordbrukslägenheter äfvensom tillhandahållandet hos myndigheter 
här hemma af sådana uppgifter, därest en egnahemsinstitution kommer till 
stånd, bör vara till fyllest, tills landets ännu i sin första början varande 
kommunala platsförmedlingsväsende nått den utveckling, att det någorlunda 
kan följa arbetsmarknaden i olika delar af landet och olika yrken.

Hvad slutligen angår den ifrågasatta undersökningen af amerikanska 
förhållanden, särskiidt på näringslifvets och folkbildningens område, anser 
Riksdagen, att dylika undersökningar eller studier, gällande än det ena, än 
det andra speciella området, skulle vara synnerligen nyttiga och borde rätt 
flitigt utföras dels af staten och dels af föreningar och enskilde. Amerikas 
väldiga utveckling och storartade framåtskridande särdeles på näringslifvets 
område är en för alla uppenbar företeelse, hvars studerande måste medföra 
de mest värdefulla lärdomar för andra land. Vårt land skulle för sin eko
nomiska utveckling säkerligen hafva den största nytta af den omtanke och 
möda som kunde nedläggas på dylika undersökningar, hvilka framdeles kunde 
utsträckas äfven till andra länder, då äfven land, som ligga oss närmare, 
hafva mycket efterföljansvärdt att bjuda. Eu god del af omförmälda under
sökningar bör kunna utföras af våra beskickningar i utlandet, hvilka däruti 
finge en tacksam uppgift sig förelagd.
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Riksdagen vill emellertid i detta sammanhang betona, att sträfvandena 
att bereda ökade utkomsttillfällen åt landets barn i syfte att sålunda hålla 
dem kvar i hemlandet icke får läggas åt sidan i afvaktan på utfallet af mer 
eller mindre vidlyftiga undersökningar. Endast under denna förutsättning, 
har Riksdagen anslutit sig till motionärens önskan om nu ifrågavarande under
sökning.

På grund af hvad sålunda anförts, får Riksdagen anhålla, det täcktes 
Eders Kungl. Maj:t taga i öfvervägande:

l:o) i hvad mån emigrantstatistiken må kunna och böra utvecklas i 
socialstatistisk riktning; samt

2:o) i hvad mån undersökningar och studier af amerikanska förhållanden, 
särskildt ur synpunkten att främja det inhemska näringslifvet, må kunna 
verkställas i större omfattning än för närvarande; äfvensom

dels vidtaga de åtgärder, hvartill sådan profiling kan gifva anledning, 
och dels, därest så visar sig nödigt, inkomma till Riksdagen med vederbörliga 
förslag.»

III.

Öfver denna Riksdagens skrifvelse infordrades af Kungl. Maj:t 
under sommaren 1904 underdåniga utlåtanden af Statistiska Cen
tralbyrån och Kommerskollegium.

Af Statistiska Centralbyrån, som jämlikt Kungl. brefvet den 8 juli 
1904 egde att yttra sig angående första punkten i Riksdagens ofvan 
anförda hemställan, afgafs följande utlåtande (med utelämnande här 
af ingressen):

»Angående utvandringens omfattning föreligga för närvarande i vårt land 
tvenne skilda serier af uppgifter, af hvilka med den ena afses att skyndsam
mast möjligt erhålla en preliminär kunskap om utvandringsrörelsens stigande 
eller fallande, medan den andra serien meddelar definitiva uppgifter i äm
net jämte de sedvanliga befolkningsstatistiska detaljerna om kön, ålder och 
yrke m. m. Uppgifterna af den förra serien offentliggöras för närvarande 
kvartalsvis, vanligen under loppet af närmast efterföljande kalendermånad; 
den definitiva redogörelsen åter, som afser ett år i sänder, ingår i Statistiska 
Centralbyråns årsberättelser om rikets befolkningsförhållanden.

Hvad angår den första af dessa uppgiftsserier, tillkom densamma genom 
Statsrådets och Chefens för Civildepartementet skrifvelse den 19 maj 1882 till 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborg och Malmö äfvensom till Öfver- 
ståthållareämbetet om insändandet af uppgift för hvarje månad öfver antalet 
utvandrare till främmande världsdel, hvilka under månaden från hamn inom 
länet befordrats till utlandet, med upplysning tillika dels om de län, inom 
hvilka utvandrarne haft sin hemort, dels om antalet af dem bland utvand- 
rarne, hvilka med fartyg befordrats omedelbart till den främmande världsdelen. 
Dessa rapporter omfatta alltså endast utvandringen till främmande världsdel 
men redovisa ej heller denna fullständigt, enär alla utvandrare, som afresa 
öfver andra hamnar än de ofvan antydda i Sverige belägna, förblifva obeak
tade. Också befinnes att, medan under årtiondet 1891 —1900 Statistiska 
Centralbyråns berättelser, som grunda sig på prästerskapets nominativa förteck
ningar, upptogo sammanlagdt 204,513 emigranter till främmande världsdelar, 
så omfattade de tre Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes rapporter endast 
172,030 dylika utvandrare, eller 15'9 procent färre. Denna underlägsenhet
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har intill de senaste åren visat sig vara af tämligen regelbunden natur, i det 
högsta bristen under årtiondet utgjorde 19*5 procent (år 1892) och den 
lägsta 13'5 procent (år 1897). Åren 1901 och 1902 har den varit något 
lägre, eller resp. 12-2 och 13'4 procent.

Då ändamålet med dessa preliminära rapporter från nämnda Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande är att så snabbt som möjligt gifva en föreställning om 
utvandringens stigande eller fallande, kan den ofvannämnda bristen, när den 
uppträder så pass regelbunden som här sker från år till annat, icke i och 
för sig vara af natur att göra det afsedda ändamålet om intet. En anled
ning, hvarför ifrågavarande brist icke desto mindre kan önskas aflägsnad, 
förefinnes dock redan uti det förhållandet, att ofullständigheten uppträder så 
ytterst ojämnt fördelad öfver landets olika delar. Utvandringen från t. ex. Jämt
lands län, hvilken försiggår nästan uteslutande öfver, Trondhjem, blifver i 
dessa rapporter nästan alls icke redovisad, och äfven från de trakter, som 
sända en del af sin utvandrareström öfver Köpenhamn, blifver emigrationen 
upptagen långt under verkliga förhållandet. De lokala växlingarna blifva såle
des i dessa rapporter icke på ett tillfredsställande sätt redovisade.

För vederbörlig komplettering af denna uppgiftsserie erfordras tydligen 
kännedom om antalet emigranter dels öfver andra svenska hamnar än dem 
från hvilka hittills redovisning ingått, dels öfver andra än svenska hamnar. 
Beträffande dem, som utvandra från svenska hamnar andra än Stockholm och 
hamnarna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, gifves icke för närva
rande någon stödjepunkt för ett noggrannare bedömande af denna emigrations- 
rörelses storlek, men då anledning förefinnes att antaga, att densamma kan vara 
af ganska ringa omfattning, synes som borde lämpligen ett eventuellt utsträc
kande äfven till ö.friga Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande af skyldig
heten att afgifva dylika rapporter föregås af en undersökning, huruvida anta
let inom dessa öfriga län företedda utvandringskontrakt kan anses tillräckligt 
betydande att föranleda en sådan åtgärd.

Beträffande andra länder än Sverige, från hvilkas hamnar ett större eller 
mindre antal svenska utvandrare anträder färden till den främmande världs
delen, äro af väsentlig betydelse våra närmaste grannländer, Norge och Dan
mark. Att från dessa länder erhålla regelbundna och skyndsamma uppgifter 
öfver de svenska utvandrarne är således i främsta rummet af nöden för att 
våra månads- eller kvartalsrapporter skola kunna kompletteras. En fram
ställning i detta syfte till vederbörande regeringar torde icke heller behöfva 
befaras blifva utan resultat, då uppgifter af denna art redan i Norge och 
Danmark insamlas, ehuruväl de komma till allmän kännedom senare, än som 
för här särskildt afsedda ändamål är behöfligt. Skulle det visa sig, att äfven 
framdeles dessa uppgifter icke kunna inträffa tillräckligt tidigt för att ingå 
i de svenska rapporterna, bör naturligen dessa senares offentliggörande icke af 
denna grund försenas, utan uppgifterna från Norge och Danmark inflyta i en 
följande redogörelse.

Äfven öfver tyska hamnar utvandrar en del af våra emigranter. Antalet 
svenskar, som begagna sig af denna väg, torde dock vara ganska ringa, hvadan 
särskilda åtgärder för komplettering af denna lucka i de preliminära uppgif
terna knappast torde vara af behofvet påkallade.

Nu ifrågasatta uppgifter angående svenska utvandrare öfver Norge och 
Danmark skulle blifva af betydelse äfven från en annan synpunkt än den 
hittills berörda. Man skulle nämligen på detta sätt kunna vinna åtminstone 
en ungefärlig föreställning angående omfattningen af den olagliga utvandringen af 
värnpliktige, hvilken under senare år ådragit sig ganska mycken uppmärksamhet 
och hvilken möjliggöres därigenom, att afresan sker öfver annnan än svensk hamn.
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Beträffande Norge lärer, enligt i tidningspressen lämnade meddelanden,, 
på senare tider genom lokala svenska och norska myndigheters inbördes sam
verkan den olagliga emigranttrafiken öfver Trondhjem vara betydligt försvå
rad. Jämlikt ett af Hans Exc. Ministern för utrikes ärendena den 10 mars- 
1904 till tidningen Nya Dagligt Allehanda lämnadt meddelande hade Utrikes
ministern redan sommaren 1902 uppdragit åt Kungl. Maj:ts beskickning i 
Köpenhamn att hos danska regeringen förhöra sig, huruvida den vore villig »ut
färda föreskrift af innehåll, att utvandrareagent i Danmark icke finge afsluta kon
trakt med svenske män i värnpliktsåldern, med mindre de förete intyg från 
generalkonsulatet, att hinder icke möter mot deras afresa»; samt att i sådant, 
fall därom göra framställning. Härpå erhöll emellertid beskickningen det svar, 
att det »af flere grunder icke var antagligt, att Kungl. Danska regeringen, 
skulle vara villig att ingå på ett eventuellt förslag om en så beskaffad bestäm
melses utfärdande».

Men äfven om sålunda den danska regeringen icke synes vara villig att 
i ofvannämnda hänseende tillmötesgå den från svensk sida uttalade önskan, 
torde dock kunna ifrågasättas, huruvida icke ett medgifvande kunde vinnas 
för erhållande, ej blott af förut omnämnda summariska uppgifter angående 
svenska utvandrare öfver Danmark, utan äfven af en fördelning af dessa efter 
hemort (kyrkoskrifningsort, länsvis) samt efter kön. Motsvarande fördelning: 
skulle i sådant fall ifrågasättas äfven från Norge och, först och främst, genom
föras i de från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna rapporterna, 
i hvilka hittills icke skilts mellan manliga utvandrare och kvinnliga. Genom 
sammanställning af dessa rapporter från svenska, norska och danska hamnar 
skulle man kunna erhålla en ganska fullständig öfverblick af utvandringen 
från hvart och ett af Sveriges län, med åtskillnad mellan män och kvinnor, 
och när därefter prästerskapets uppgifter inkomma, hvilka upptaga emigranter, 
som uttagit föreskrifvet utflyttning sbetyg, skulle en jämförelse förmodligen gifva 
vid handen åtminstone ungefärliga antalet manliga utvandrare, som afrest. 
utan utflyttningsbetyg, och detta med fördelning äfven på de särskilda länen, 
hvaraf åter sannolikt skulle framgå, i hvilka delar af landet den olagliga emi- 
grantagentverksamheten i främsta rummet bedrifves.

Med afseende å det sätt, hvarpå hittills offentliggörandet skett af de 
från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna uppgifterna om utvand
ringen, är att märka, att dessa från Civildepartementet öfverlämnas till redak
tionen af Post- och Inrikes Tidningar för sammanställning och offentliggörande, 
hvilket senare sker, icke för hvarje månad, utan för ett helt kvartal i sänder. 
Då rikets befolkningsstatistik i öfrigt och särskildt dess in- och utvandrings- 
statistik äro, jämlikt gällande nådiga instruktion, föremål för behandling och. 
offentliggörande genom Statistiska Centralbyrån, synes skäl icke föreligga för 
det undantag härutinnan, som nu äger rum beträffande meranämnda rappor
ter, utan synas äfven dessa uppgifter böra lämpligen ingå till Statistiska Cen
tralbyrån, — för tids vinnande och i likhet med andra statistiska uppgifter 
helst direkt till ämbetsverket. Äfven offentliggörandet skulle naturligtvis då. 
komma att påhvila Centralbyrån, som väl äfven torde få anses äga de bästa 
förutsättningarna för granskning och behandling af dessa uppgifter äfvensom 
för påkallande af de ändringar och kompletteringar, som möjligen efter hand 
kunna visa sig vara erforderliga.

Då uppgifterna i fråga redan nu inkomma månadsvis, torde desamma 
äfven böra 'publiceras för hvarje månad. Då Centralbyrån icke för närva
rande utgifver någon månadsvis utkommande publikation, synes offentliggörandet 
tillsvidare, såsom hittills, böra ske genom Post- och Inrikes Tidningar.
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På grund af livad som nu anförts, tillåter sig Statistiska Centralbyrån be
träffande de genom Chefens för Civildepartementet skrifvelse den 19 maj 1882 
föreskrifna uppgifterna angående utvandringen från riket äfvensom här ifrågasatta 
motsvarande uppgifter från Norge och Danmark, i underdånighet hemställa:

att, därest efter verkställd undersökning skulle visa sig, att ett i 
någon mån betydande antal utvandrare förete sina kontrakt till påteck- 
ning hos polismyndighet äfven inom andra län än Stockholms stad 
och Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, föreskrifterna i omnämnda 
Chefens för Civildepartementet skrifvelse måtte utsträckas att gälla 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inom ett ökadt antal eller 
eventuellt samtliga län;

att uti dessa på grund af Chefens för Civildepartementet skrifvelse 
inkommande månatliga uppgifter åtskillnad för utvandrarne, förutom 
efter hemort inom hvart och ett af rikets län, göres äfven mellan 
utvandrare af mankön och af kvinnkön;

att öfverenskommelse om möjligt träffas med vederbörande myn
digheter i Norge och Danmark om erhållande, likaledes helst månadsvis, 
af uppgifter rörande antalet svenskar, som till utomeuropeiska länder 
utvandra öfver norska och danska hamnar, med fördelning, så vidt 
möjligt, af dessa utvandrare efter hemort (kyrkoskrifningsort, länsvis) 
och efter kön; samt

att samtliga dessa uppgifter, såväl från svenska myndigheter som 
från Norge och Danmark, insändas direkt till Statistiska Centralbyrån 
att genom dess försorg granskas och sammanställas samt skyndsammast 
offentliggöras, åtminstone de svenska uppgifterna för hvarje kalender
månad, i Post- och Inrikes Tidningar.”

Den andra serien af officiella uppgifter angående utvandringen är den 
som består af prästerskapets nominativa utdrag ur församlingarnas utflyttnings- 
böcker, hvilka utdrag för hvarje år insändas till Statistiska Centralbyrån och 
offentliggöras uti Centralbyråns årsberättelser angående befolkningsförhållandena, 
i riket (Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, Litt. A). Dessa uppgifter äro 
till omfattningen fullständigare än Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes. 
månadsrapporter, dels därigenom att Centralbyråns berättelser omfatta äfven 
utvandringen till europeiska länder, dels därigenom att desamma upptaga, 
alla emigranter, som uttagit vederbörligt utflyttningsbetyg, alltså äfven sådana, 
som afresa öfver andra än svenska hamnar. Äfven dessa uppgifter äro dock 
icke alldeles fullständiga, enär desamma icke kunna omfatta utvandrare, som 
afresa utan det föreskrifna utflyttningsbetyget. I det föregående har Statis
tiska Centralbyrån afgifvit underdånigt förslag till åtgärder för vinnande af åt
minstone ungefärlig kunskap angående omfattningen af denna brist.

I fråga om den ofullständighet, som ännu vidlåder vår utvandringsstatistik, 
må till sist vidröras en möjlighet till kontroll liäröfver, som egentligen kunde 
synas ligga nära till hands, men som i själfva verket visar sig vid närmare 
undersökning vara otillfredsställande. Denna kontroll skulle ligga uti upp
gifterna om immigrationen till Förenta Staterna. Såsom Centralbyrån flera 
gånger i sina berättelser haft tillfälle att ådagalägga, är möjligheten till jäm
förelse här omintetgjord af det skäl, att de amerikanska uppgifterna icke på 
ett nöjaktigt sätt skilja immigranterna efter hemorten utan bland svenska immi
granter uppenbarligen inräkna jämväl ett stort antal svensktalande finnar äfven
som andra finska och främmande utvandrare, hvilka rest öfver Sverige. De; 
amerikanska uppgifterna angående immigrationen af svenskar till Förenta Sta
terna äro alltså för höga.
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Sedan Centralbyrån sålunda behandlat den grundläggande frågan om huru 
största möjliga fullständighet i fråga om omfattningen skall kunna tillförsäk
ras den svenska utvandringsstatistiken, torde ämbetsverket få öfvergå till frågan 
om de åtgärder, som kunna ifrågasättas för en utvidgad socialstatistisk belys
ning af ämnet. Den nuvarande svenska befollmingsstatistiken innehåller sedan 
årtionden tillbaka angående utvandrarnes fördelning efter hemort, kön, ålder, 
civilstånd och familjeställning utförligare och tillförlitligare uppgifter, än som 
af hvarje annat land kunnat åstadkommas. Hvad som inom det hittills behandlade 
programmet är otillfredsställande är blott frågan om yrkesställningen, beträf
fande hvilken det är kändt, att våra kyrkoböcker, som ju äro utvandringssta- 
tistikens källa, icke i hvarje fall innehålla de detaljerade och noggranna upp
lysningar, som här äro af nöden. Det är ock med hänsyn härtill som Sta
tistiska Centralbyrån i sina berättelser behandlat utvandrarnes yrkesfördelning 
mera summariskt, d. v. s. sammanfört de många särskilda yrkesbenämning
arna under några få stora hufvudgrupper. Då det emellertid nu synes vara 
Biksdagens önskan, att yrkesfördelningen i detta hänseende framlägges i mera 
detaljeradt skick, är naturligtvis Statistiska Centralbyrån villig att utvidga 
behandlingen af utvandringsstatistiken från denna synpunkt, och torde då när
mast ifrågakomma det niera detaljerade yrkesregister, som från och med 1901 
års årgång af befolkningsstatistiken tillämpats bland annat i fråga om de 
vigde och som framgår af Tab. 11 i Bidrag till Sveriges Officiella Statistik 
Litt. A, årg. 1901, sid. 30. Med dessa olika yrken bör då kombineras den 
fördelning efter yrkes- och familjeställning, som Centralbyrån redan förut ge
nomfört inom sin utvandringsstatistik, eller åtskiljandet af utöfvare och f. d. 
utöfvare af yrket (män och kvinnor för sig), hustrur och änkor inom hvarje 
yrkesgrupp samt öfriga familjemedlemmar (mankön och kvinnkön för sig), lika
ledes inom hvarje yrke; i fråga om familjemedlemmarna bör därtill skiljas 
mellan minderårige och vuxne.

Med den nuvarande beskaffenheten af uppgifterna om emigranternas yrke 
kan dock befaras, att resultatet af denna utsträckta bearbetning ej skall blifva 
fullt upplysande. För en afgörande förbättring i detta fall kräfves en genom
förd komplettering och ett noggrant beriktigande af yrkesuppgifterna i våra 
församlingsböcker, hvilket åter är möjligt endast därigenom, att äfven i vårt 
land beviljas de rätt betydliga medel, som erfordras för en allmän yrkesräk- 
ning i riket, en utgift som de flesta kulturfolk numera underkastat sig, men 
som man hos oss hittills undvikit genom den billiga utvägen att nöja sig 
ined församlingsböckernas uppgifter i ämnet. I betraktande af denna saks 
stora, betydelse för kännedomen om landets näringslif må man väl också hop
pas, att det ej skall dröja allt för länge, innan man äfven i vårt land beslu
ter sig för en speciell yrkesräkning, som skulle möjliggöra äfven kyrkoböckernas 
kompletterande i detta hänseende och således en väsentlig förbättring också af 
utvandringsstatistiken.

De årliga berättelserna om rikets befolkningsförhållanden, in- och ut
vandring däri inbegripna, hafva under de senare åren ej kunnat utgifvas förr 
än vid pass två år efter utgången af det kalenderår, som i resp. berättelse 
afses. Orsakerna härtill äro det betydligt mera ingående granskningsarbete, 
som blifvit en följd af bestämmelserna i 1894 års kyrkobokföringsförordning, 
vidare den efter hand väsentligt ökade omfattningen af uppgifternas bearbetning 
samt de i förhållande till det städse växande arbetet otillräckliga arbetskrafter, 
■öfver hvilka Centralbyrån har att förfoga. Äfven om en förstärkning af Central
byråns arbetskrafter skulle göra det möjligt att något påskynda utgifvandet 
af den årliga befolkningsstatistiken, torde dock få ifrågasättas, huruvida ej den 
■del häraf, som afser in- och utvandringen, och som kanske i våra dagar er-
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bjuder mera omedelbart intresse än flera andra delar af berättelsen, skulle 
kunna särskildt utgifvas tidigare än berättelsen i sin helhet, såsom redan länge 
varit händelsen i fråga om den tabell, som utvisar folkmängden inom rikets 
kommuner och vissa andra administrativa områden. Jämlikt nådig instruk
tion offentliggör nämligen Centralbyrån hvart tredje år, då allmänna val till 
Riksdagens Andra kammare skola verkställas, inom juni månads utgång och 
eljest årligen inom augusti månads utgång en redogörelse för folkmängden 
i riket vid näst föregående års slut, hvilken redogörelse senare intages äfven 
i den fullständiga årsberättelsen om rikets befolkningsförhållanden, som utgif- 
ves ungefär halftannat år senare. Om inom ämbetsverket arbetet med befolk- 
ningsstatistiken till en början koncentrerades på uppgifterna om in- och ut
vandringen, torde dessa delar af berättelsen kunna offentliggöras åtminstone 
inom september månads utgång, — för att senare, liksom tabellen öfver folk
mängden, införlifvas i den slutliga årsberättelsen. Kostnaderna för denna sär
skilda publikation torde blifva ganska obetydliga. Utdelningen till allmän
heten torde lämpligast ske på det sätt, som sedan länge användes i fråga 
om åtskilligt annat officiellt statistiskt tryck, eller genom Post- och Inrikes 
Tidningar.

Därest här och i det föregående föreslagna åtgärder komma till genomfö
rande, skulle i vårt land alltså publiceras dels hvarje kalendermånad preli
minära uppgifter om utvandringen under närmast föregående månad, dels hvarje 
år inom utgången af nästföljande september en definitiv redogörelse för hela 
utvandringen, med de sedvanliga upplysningarna om utvandrarnes kön, ålder, 
civilstånd, familjeställning och yrke, och skulle den svenska utvandringsstati- 
stiken då få erkännas såväl beträffande fullständig bearbetning som ifråga om 
skyndsamt offentliggörande tillfredsställa alla de anspråk, som någonstädes i 
vår tid ställas på ett arbete af detta slag.

På grund af hvad nu anförts, tillåter sig alltså Centralbyrån i underdå
nighet hemställa:

att de tabeller af den årliga befolkningsstatistiken, hvilka afse 
in- och utvandringen, må af Centralbyrån särskildt offentliggöras före 
utgången af nästföljande september månad, för att intagas jämväl i 
den senare utkommande fullständiga årsberättelsen, samt att omnämnda 
särskilda upplaga af in- och utvandringstabellerna måtte till allmän
heten utdelas med Post- och Inrikes Tidningar.

Med de reformer, som i det föregående ifrågasatts, torde gränsen vara upp
nådd för de upplysningar, som förmedelst rikets officiella befolkningsstatistik 
äro möjliga att vinna angående utvandringen. För de ytterligare data af mera 
intim samhällelig och ekonomisk natur, som utan tvifvel framstå såsom önsk
värda, torde man vara nödsakad att öfvergå till den särskilda form af stati
stiska undersökningar, som pläga benämnas enquêter. Dessa, som till följd 
af därmed förenade kostnader, icke utföras för hvarje år, utan för en gång, 
eller åtminstone med vissa mellantider, erfordra särskilda vederbörligt kva
lificerade undersökare, som träda i personlig förbindelse med den klass eller 
grupp, hvars sociala eller ekonomiska förhållanden skola göras till föremål 
för studium, och inhämta således sina upplysningar i första hand. Att en dy
lik enquête en gång kommer till stånd i fråga om en så betydelsefull sam
hällsföreteelse som utvandringen, torde med fullt skäl få anses falla inom den 
officiella statistikens uppgift.

Beträffande den personal, som här kunde tänkas anlitad för undersökare
uppdraget, vänder sig uppmärksamheten i första rummet till rikets präster
skap, som ju lämnar alla öfriga uppgifter till den svenska befolkningsstatistiken.
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Emellertid torde det icke utan nödtvång böra sättas i fråga att ytterligare öka 
det högst betydliga arbete, som för det världsliga samhällets uppgift redan är 
lagdt å prästerskapets skuldror, hvartill kommer, att ett dylikt uppdrag ju 
alltid för vederbörande pastorsämbeten blefve ett arbete vid sidan af deras 
många andra åligganden och alltså icke i hvarje fall kunde väntas blifva ut- 
fördt med det personliga intresse, som här utan tvifvel är af nöden. Ej heller 
skulle likformighet i arbetet lätt kunna åstadkommas, om detsamma fördela
des på prästerskapet i omkring 2,500 församlingar. För arbetets egen skull 
är tvärtom önskvärdt, att detsamma fördelas på så få personer som möjligt; — 
allra bäst vore, om blott det läte sig göra, att detsamma i sin helhet utfördes 
af en och samma person.

Andra offentliga myndigheter, som å tjänstens vägnar träda i förbindelse 
med våra utvandrare, äro vederbörande poliskammare å de orter, från hvilka 
resan anträdes. Äfven här är dock säkerligen icke den lämpliga formen att 
finna för nu ifrågavarande arbetes utförande; därtill är den beröring, som här 
ifrågakommer, alltför knapphändig. Omöjligheten framträder genast, om man 
erinrar sig, att understundom hundratals emigrantkontrakt skola af vederbö
rande polistjänstemän granskas och påtecknas under loppet af en enda dag. 
Den personliga beröringen kommer härigenom att inskränka sig till ett mini
mum, hvarförutom är att märka, att emigrantkontrakten ofta nog företes af 
vederbörande utvandringsagenter, då således någon personlig förhandling mellan 
polismyndigheten och emigranten icke alls ifrågakommer.

En möjlighet för utförandet af den nu ifrågavarande undersökningen torde 
ligga i den under Riksdagens behandling af ärendet förebragta tanken om upp
dragets anförtroende åt några få personer, med därför lämpliga kvalifikatio
ner, hvilka bereddes tillfälle att göra öfverresan till Amerika i sällskap med 
emigranterna och hvilka därunder skulle äga god tid att om dessa emigranters 
ekonomiska och sociala förhållanden skaffa de upplysningar, som vore önsk- 
liga och möjliga att vinna. Om under loppet af ett kalenderår hvarje emi
grantfartyg sålunda åtföljdes af en agent för den afsedda enquêten, skulle 
sannolikt ett tillräckligt omfattande material erhållas för bedömande, från 
här afsedda synpunkter, af utvandringsfrågan.

Utan alla förberedelser torde dock ej en sådan agent böra anträda sina 
nyssnämnda resor. Otvifvelaktigt skulle hans omdöme om värdet och allmän
giltigheten af hvad som komme att meddelas honom skärpas, om han förut 
haft tillfälle att besöka några af de förnämsta utvandringsbygderna och där
under genom samtal med personer inom olika samhällslager och kanske sär- 
skildt släktingar och grannar till personer, som redan bestämt sig för att 
emigrera, lyckats att vinna en närmare kännedom om bygdens ekonomiska 
och sociala förhållanden, hvilken skulle blifva en lämplig bakgrund för de med
delanden, han komme att erhålla af emigranterna själfva under resan.

För likformighetens vinnande och för möjligheten af statistisk bearbetning 
vore erforderligt, att hvarje agent för sina sjöresor medförde vederbörligen 
fastställda formulär att ifyllas för hvarje emigrant, — förutom naturligtvis att 
det skulle stå agenten fritt att därjämte meddela alla de upplysningar, som 
tillfället erbjöde honom att inhämta. Dessa formulär torde böra utarbetas af 
Statistiska Centralbyrån, livilket ämbetsverk ju i öfrigt behandlar vår utvand- 
ringsstatistik. Bearbetandet och offentliggörandet af det insamlade materialet 
torde då med samma skäl böra uppdragas åt nämnda ämbetsverk.

En tillfredsställande utredning angående utvandringens orsaker och sättet 
för dess förebyggande vore emellertid ej vunnen endast genom nyssberörda åt
gärder. Emigranten själf har i bästa fall insikt i sin egen och sitt yrkes 
ekonomiska ställning; för kännedomen om landets näringslif i dess helhet och
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dess fordringar måste andra källor uppletas. Erinras må, att, därest emigra
tionen upphörde, Sveriges folkmängd enligt nu gällande förhållanden komme 
att tillväxa med inemot 60,000 människor årligen. Jämfördt med folkmäng
den skulle detta vara en tillväxt ungefär motsvarande andra europeiska natio
ners i medeltal, alltså icke någon särskildt stark folkökning, och likväl kan 
med skäl sättas i fråga, huruvida utvecklingen af det svenska näringslifvet 
under den närmaste framtiden kan förutsättas blifva kraftig nog att uppbära 
en sådan årlig ökning af folkmängden. Det yttersta medlet att häfva utvand
ringen måste vara att stärka de svenska näringarna och föröka tillfällena till 
arbete och utkomst inom landet själft; utan detta är ju ej att vänta, att lan
dets ungdom skall kunna afhållas ifrån att uppsöka andra arbetsfält, där de 
tro sig lättare finna tillfällen till utkomst. En angelägen omsorg torde såle
des få anses vara att om möjligt vinna insikt uti de förhållanden, som allt 
fortfarande göra det svenska näringslifvets utveckling svag och långsam. 
Insikten åter häruti förutsätter upplysningars inhämtande från landets närings
idkare och de föreningar och institutioner, som verka såsom organ för dessa.

För en allsidig utredning af emigrationsfrågan vore således önskligt, att 
Statistiska Centralbyrån sattes i tillfälle att erhålla direkta upplysningar för 
att sammanfatta dessa, ej blott från emigranterna utan äfven från de största 
och insiktsfullaste representanterna för landets näringsidkare, a.rbetsgifvare och 
arbetsledare. En dylik utredning borde naturligtvis ytterligare kompletteras 
med de upplysningar, som stå till buds genom rikets officiella statistik och 
andra redan nu förebragta utredningar i ämnet.

På grund af hvad här anförts, tillåter sig alltså Centralbyrån att i under
dånighet hemställa, dels att nådigt uppdrag lämnas åt Statistiska Centralbyrån 

att verkställa en så vidt möjligt fullständig utredning angående 
de orsaker, som må anses leda till den allt fortfarande stora emigra
tionen från riket;

att för detta ändamål anställa lämpliga personer, hvilka ega att 
genom besök inom de viktigaste utvandringsbygderna inhämta närmare 
kännedom om dessa bygders ekonomiska och sociala tillstånd samt där
efter under loppet af ett år medfölja de fartyg, som medföra svenska 
emigranter, och angående dessa emigranter inhämta erforderliga upplys
ningar jämlikt af Centralbyrån meddelade föreskrifter;

att från landets näringsidkare, arbetsgifvare och arbetsledare samt 
korporationer och föreningar, som arbeta i näringarnas intresse, äfven- 
som från enskilda personer med framstående kännedom om landets, 
ekonomiska tillstånd, inhämta yttranden rörande orsakerna till ut
vandringen samt angående de åtgärder, som i allmänhet må vara 
att förorda för dess minskande genom befordrandet af landets näriugs- 
lif; samt

att därefter utarbeta en sammanfattande öfversikt med begagnande 
af de på dessa sätt inkomna upplysningar, kompletterade med de upp
gifter, som innehållas i rikets officiella statistik samt andra utred
ningar i ämnet;

och dels att för Centralbyrån nödiga medel för detta ändamål 
måtte särskildt utanordnas.

Stockholm den 14 februari 1905.

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH.

Gustav Sundbärg:
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Kommerskollegii utlåtande angående andra punkten i Riksda
gens skrifvelse afgafs den 14 november 1906 och lydde, med ute
lämnande af ingressen, sålunda:1

»Frågan om orsakerna till emigrationen har ju många gånger förut 
dryftats och flera olika åsikter hafva därvid uttalats, utan att något positivt 
resultat framkommit,

Dessa orsaker må nu vara att tillskrifva, å ena sidan, vare sig inbillade 
eller verkliga missförhållanden inom vårt land och, å andra sidan, en öfver- 
drifven uppfattning af de i Amerikas Förenta stater i socialt hänseende rå
dande bättre förhållanden; det torde dock vara visst, att en af de mest bi
dragande anledningarna till utvandringen är att söka uti en på många håll 
spridd åsikt, att det är väsentligt lättare att finna god ekonomisk utkomst i 
Amerika än här i det gamla fäderneslandet.

Att så också förr verkligen varit förhållandet, torde få anses af erfaren
heten bekräftadt, men lika obestridligt torde vara, att på senare tider ökade 
tillfällen till arbete här hemma yppat sig, på samma gång förhållandena i 
Förenta staterna i förevarande hänseende försämrats til! följd däraf att den 
infödda befolkningen så tillväxt, att konkurrensen med denna vid arbetstill
fällen betydligt försvårats och att det därföre numera är mycket svårare än 
förr för en immigrant att där erhålla väl aflönadt arbete.

Den fördel, som alltid ligger uti en i landets egna skolor mottagen 
undervisning och därmed sammanhängande kännedom af de bestående förhål
landena, måste alltid vid denna konkurrens göra sig gällande, och den, som 
icke äger denna fördel, måste i allmänhet komma i andra hand och får nöja 
sig med tyngre och sämre betaldt arbete.

Väl är det möjligt, att en allmännare spridning af kunskap om dessa ändrade 
förhållanden bör kunna bidraga till emigrationslustens stäfjande, men af vida 
större betydelse är dock att inom landet i möjligaste mån öka och underlätta till
fällena till själfständig ekonomisk utkomst och i detta syfte vidtaga alla åtgärder, 
som må bidraga att i allmänhet höja vårt näringslif, af hvilket ju såväl sam
hällets som de enskilda inbyggarnes välmåga och trefnad är i så hög grad beroende..

Hvad angår de näringar, som falla inom Kollegii verksamhetsområde, 
torde om handeln och sjöfarten kunna sägas, att, om också desamma icke 
varit alldeles oberörda af den minskning i arbetskrafter, som genom emigra
tionen uppstått inom landet, de dock, å ena sidan, icke haft någon nämn
värd svårighet att fylla det behof af arbetskrafter, som för dem förefunnits, 
och, å andra sidan, icke heller genom en sannolik tillväxt och uppblomstring 
torde kunna komma att direkt bereda ökad arbetsförtjänst åt någon mera be
tydande del af det öfverskott på arbetskrafter, som skulle inom landet upp
komma, om emigrationen i någon väsentligare mån minskades; ur denna syn
punkt lära de därför icke vara i behof af någon särskild undersökning af 
ditkörande förhållanden i Amerika, huru stor vikt det ock må för det all
männa välståndet ligga däruppå, att man städse har sin uppmärksamhet rik
tad på allt, som på hithörande områden tilldrager sig i utlandet, och söker 
att däraf draga för oss nyttiga lärdomar.

Helt annorlunda ställer sig i visst hänseende frågan rörande bergshand- 
teringen och de andra industriella näringarna. Under det att handeln i vårt 
land nu direkt sysselsätter omkring 72,000 personer (se bil. A.) och sjöfarten 
i rundt tal 24,000 personer, äro icke mindre än omkring 420,000 personer 
direkt sysselsatta vid våra bergverk, manufakturer och handtverk, och då sist
nämnda näringars behof af arbetskrafter år 1896 utgjorde i rundt tal 300,000-

1 Omnämnda bilagor äro ej här ätergifna.
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och sålunda under de sist förflutna tio åren ökats med 40 procent, torde 
med fog kunna förutsättas, att det är dessa näringsgrenar förbehållet att en 
gång kunna bereda arbetsförtjänst åt en befolkningskontingent, motsvarande 
större delen af den som nu af en eller annan anledning lämnar vårt land, 
och söker sin utkomst på annat håll, förnämligast i Amerikas Förenta stater.

Erfarenheten från vårt eget land har också redan visat, att emigrationen, 
om den också under de senast förflutna sex åren varit något högre än under de 
sista sex åren af det förra århundradet, likväl på det hela taget så minskats med 
den ökade tillgången på arbetsförtjänst inom landet, att de utflyttades antal 
år 1905 (approximativt 23,900) utgjorde omkring 4'so för tusen invånare, under 
det att samma siffra för 25 år sedan var mera än dubbelt så hög, eller 9'22.

Och äfven förhållandena inom Tyskland, där industrien under de senare 
decennierna vunnit en så storartad utveckling, ådagalägga, att emigrationen 
aftagit i samma mån som industriens behof af arbetskrafter ökats; så var t. 
ex. år 1884 de utflyttades antal i rundt tal 149,000 (se bil. B) samt indu
stri- och handtverksarbetarnes antal omkring 6,000,000, under det att mot
svarande siffror för år 1904 äro omkring 28,000 och 9,000,000.

Erfarenheten från skilda håll talar sålunda för att, jämväl ur denna syn
punkt, stödja och höja de industriella näringarna; och, då såväl statsmakterna 
som allmänheten torde kunna sägas nu hafva sin uppmärksamhet riktad åt 
detta håll, synes det Kollegium, att man slagit in på en väg, som bör leda 
till förbättrandet af det allmänna ekonomiska tillståndet inom landet och där
med också till emigrationens bekämpande. För åstadkommande af något 
verkligt effektivt bärutinnan lärer man först och främst böra söka att inom 
de för landet naturliga industrigrenarna åstadkomma en massproduktion och 
därmed följande låga tillverkningskostnader samt en i möjligaste mån 
stor och lönande afsättning i främmande länder af vårt produktionsöfverskott.

Att man för nående af dessa mål måste i utlandet med all uppmärksam
het studera hithörande frågor på såväl teknikens som handelns områden, är 
alldeles visst, och medvetandet härom torde väl också få anses hafva legat till 
grund för beviljandet af de anslagsbelopp, som årligen utdelas såsom reseunder- 
stöd åt såväl tekniska stipendiater som handelsstipendiater.

Hvad särskildt beträffar den förstnämnda kategorien af stipendiater, till
låter sig Kollegium erinra därom, att genom understöd af statsmedel ett be- 
aktansvärdt antal teoretiskt och praktiskt bildade tekniker blifver hvarje år 
i tillfälle att genom studier och praktisk verksamhet i utlandet inhämta ytter
ligare insikter och erfarenhet i sina respektive yrkesgrenar samt att, enligt 
hvad erfarenheten gifvit vid handen, en väsentlig del af dessa stipendiater 
vänder sin kosa till Amerikas Förenta stater. Så hafva till exempel under 
de senaste fem åren, från och med år 1901 till och med år 1905, af tillsam
mans 193 stipendiater icke mindre än 105, eller i medeltal 21 personer år
ligen, representerande olika grenar af teknik och industri, utvalt Amerika till 
sitt studiefält, hvarvid dock är att märka, att under denna period en världs
utställning afhölls i S:t Louis, för hvars studerande särskilda reseunderstöd 
utdelades utöfver de annars årligen utgående.

Det torde vara obestridligt, att en ganska grundlig kännedom om de uti 
Amerikas Förenta stater i förevarande hänseende rådande förhållanden vinnes 
genom de studier, som sålunda därstädes idkas af svenska fackmän, äfvensom 
att hvad därifrån kan vara att hämta, värdt att iakttagas inom vår egen in
dustri, också alltmer skall få sin tillämpning — utan utsändande af någon 
särskildt utsedd undersökningskommission.

Äfven i utlandet har man på flera ställen haft sin uppmärksamhet riktad 
på frågan om den amerikanska industriens utveckling och orsakerna därtill;
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och har detta, enligt hvad Kollegium har sig bekant, särskildt varit fallet i 
Tyskland och England.

Från båda hållen synes man hafva kommit till det resultat, att den öf- 
vervägande orsaken till den amerikanska industriens framgångar är att söka 
i den infödda arbetarens personliga, på uppfostran grundade egenskaper.

Från England utsändes till exempel — på enskildt intiativ och på be
kostnad af eu enskild man, Mr. A. Mosely — år 1902 en särskild kommission 
till Amerikas Förenta stater ined uppgift att studera landets industri och där
med sammanhängande förhållanden.

Denna kommission bestod af 23 medlemmar, representanter för 21 olika 
industri- och handtverksgrenar, nämligen hyttarbetare, gjutare, järn- och stål
arbetare, maskinister, ångpanne- och varfsarbetare, skeppstimmermän, knifsme- 
der, tubdragare, bomullsspinnare, väfvare, skräddare, skomakare, garfvare, mu
rare, stuckarbetare, snickare, möbelarbetare, arbetare vid pappersbruk, sättare, 
bokbindare och litografer; och hvar och en af medlemmarne hade i uppdrag 
att studera förhållandena inom sin särskilda yrkesgren samt att efter hemkomsten 
afgifva rapport öfver sina iakttagelser och besvara ett visst antal, på förhand 
uppställda och för alla gemensamma frågor.

Af rapporterna och svaren framgår, att nästan alla kommissionens med
lemmar kommit till den uppfattning, att den infödde amerikanske arbetaren, 
jämförd med sina engelska yrkesbröder, går ut i världen bättre rustad för 
sitt värf till följd såväl af den obligatoriska och afgiftsfria folkskoleunder- 
visningen som af den flitigt använda undervisningen i fortsättningsskolan och 
i yrkesskolan, att denna undervisning gör honom mera mogen och reflekte
rande samt att han därföre som regel besitter större förmåga att kritiskt be
döma och esomoftast förbättra de använda arbetsmetoderna och dymedelst bi
draga till ett gynnsamt resultat af den rörelse, där han användes. Den 
framstående plats, som den amerikanska industrien numera intager, är också 
hufvudsakligen att tillskrifva detta sakförhållande äfvensom den infödda ame
rikanske arbetarens allmänt erkända nykterhet.

Häraf torde man, för Sveriges vidkommande, endast kunna få en förnyad 
påminnelse om önskvärdheten af en utsträckt och mera praktiskt anlagd folk- 
skolebildning samt ett allmännare inrättande af praktiska yrkesskolor, på 
h vilka frågor uppmärksamheten dock af andra orsaker redan är här i landet fästad.

På grund af hvad Kollegium sålunda anfört, håller Kollegium före, att en 
särskild undersökning i Amerika af någon till Kollegii verksamhetsområde hörande 
näringsgren icke är ur förevarande synpunkt af omständigheterna påkallad.

Ett tryckt exemplar af de rapporter, som afgifvits af förenämnda engelska 
undersökningskommission (Reports of the Mosely Industrial Commission), 
tillåter sig Kollegium att här såsom bil. C bifoga.

Hvad Tyskland angår, torde den mest läsvärda redogörelsen för därifrån 
företagna studier öfver amerikanska industriförhållanden vara den, soin afgifvits 
af en viss ingenjör Möller, hvilken på uppdrag af ’Verein Deutscher Ingenieure’ 
år 1902 företog en studieresa till Förenta Staterna. Då denna redogörelse emel
lertid är ganska omfattande och endast finnes publicerad i förenämnda förenings 
tidskrift för åren 1903 och 1904, har den icke lämpligen kunnat här bifogas.

Stockholm den 14 november 1906.
Underdånigst 

ALFR. LAGERHEIM.
Johan Pililgren, Carl Malmen. Per G. Friberg.

Föredragande.
Isak Blom.»
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IV.

Den 30 januari 1907 föredrogs ärendet inför Hans Kungl. Hög
het Ivronprinsen-Begenten i Statsrådet. Samma dag offentliggjordes 
i Posttidningen efterföljande utdrag ur därvid fördt protokoll:

»Departementschefen [chefen för Civildepartementet], statsrådet Juhlin- 
anförde i underdånighet:

Med anledning af särskilda inom Riksdagen väckta motioner har Riks
dagen i skrifvelse den 13 maj 1904 anhållit, att Kungl. Maj:t måtte taga i 
öfvervägande

1:°) i hvad mån emigrantstatistiken må kunna och böra utvecklas i social- 
statistisk riktning; samt

2:o) i hvad mån undersökningar och studier af amerikanska förhållanden, 
särskildt ur synpunkten att främja det inhemska näringslifvet, må kunna 
verkställas i större omfattning än för närvarande; äfvensom

dels vidtaga de åtgärder, hvartill sådan profiling kan gifva anledning, och 
dels, därest så visar sig nödigt, inkomma till Riksdagen med vederbörliga 
förslag.

På grund af särskilda nådiga remisser har därefter underdånigt utlåtande 
afgifvits dels den 14 februari 1905 af statistiska centralbyrån'beträffande 
första punkten i omförmälda skrifvelse, dels ock den 14 november 1906 af 
kommerskollegium i hvad angår den åtgärd, som kunde föranledas af Riksdagens 
i skrifvelsen gjorda hemställan i fråga om undersökning i Amerika af någon 
näringsgren ur synpukten att främja det inhemska näringslifvet.

Vidare har jag att anmäla en af vice häradshöfdingen G. E. Fahlerantz 
till Kungl. Maj:t ingifven skrifvelse i fråga om åtgärder till befrämjande af 
svensk-amerikanares återflyttning till Sverige m. m. samt en till Hans Maj:t 
Konungen ställd, af ledamoten af Riksdagens Första Kammare P. E. Lithander 
m. fl. undertecknad skrift, innehållande vissa synpunkter beträffande emigra- 
tionsspörsmålet.

att hafva redogjort för innehållet i Riksdagens omförmälda skrif- 
öfriga här förut anmärkta handlingar, yttrade departementschefen

Efter 
velse och 
vidare:

Frågan om emigrationen, dess orsaker och medlen till dess motarbetande 
är ritan tvifvel af genomgripande betydelse för vårt fosterland. Den officiella 
statistikens siffror gifva vid handen, att utvandringen från Sverige utgjort:

under åren 1851 — 1860 .......................... 16,900 personer
» » 1861— 1870 .......................... . 122,447 »
is> » 1871 — 1880 .......................... . 150,269 »
» >s 1881— 1890 .......................... 376,401 »
» i;V 1891— 1900 .......................... . 246,772 »
» » 1901 — 1905 .......................... 147,677 . »

eller sammanlagdt under dessa år 1,060,466 personer.
Ensamt utvandringen till främmande världsdelar utgjorde åren 1891—1900 

från Sverige i medeltal 4,17 per år och tusen invånare, under det att medel
talet för liela^ Europa var 1,66 per år och tusen invånare. Sveriges utvand- 
ringstal var sålunda mer än 21/a gånger större än det europeiska medeltalet.

3—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Under de senaste åren visar utvandringsstatistiken från Sverige följande 
siffror :

Hj, 1901   24,616 personer
» 1902   37,107 »
» 1903   39,525 S
» 1904   22,384 *
» 1905   24,045

Under år 1906 torde, enligt hvad jag inhämtat, antalet utvandrare komma 
att uppgå till minst 25,000. De tre senaste åren ha således varit betydligt 
gynnsammare än åren 1902 och 1903, men såväl 1905 som 1906 förete dock 
en stegring, hvadan utvandringen åter synes vara uppåtgående.

För närvarande kan utvandringen sägas uppgå till omkring 25,000 personer 
årligen Häraf ersättas, högt räknadt, vid pass 40 procent af immigrationen, 
hvadan förlusten uppgår till fullt 15,000 personer årligen, en siffra, som under 
oo-ynnnsamma år ej sällan fördubblas. Då Sveriges årliga nativitetsöfverskott 
numera uppgår till endast omkring 55,000 och dessutom synes befinna sig 
i sjunkande, går följaktligen i allmänhet fullt en fjärdedel af den naturliga 
folkökningen förlorad genom utflyttningen, under ogynnsamma år hälften
eller ännu mera. ,,

Detta förhållande skarpes genom den omständigheten, att emigranterna 
till så. öfvervägande del tillhöra den arbetskraftigaste åldern. Sålunda be
finna sig nära 75 procent af emigranterna i åldern mellan 15 och 35 år, under 
det blott 31 procent af rikets folkmängd tillhöra denna åldersgrupp. Detta har 
under årens lopp medfört en förändring i befolkningens sammansättning, i det 
gruppen af fullt arbetsdugligt folk i Sverige ej kunnat hålla jämna steg med 
folkmängden i dess helhet. I åldern mellan 20 och 50 år har därför uppstått 
en relativ brist, då man tager i betraktande åldersklassernas fördelning under 
äldre tider. Denna brist uppgår till ej mindre än 140,000 personer. Sam
tidigt har uppkommit ett öfverskott af nära 150,000 personer i åldern 65 ar 
och° däröfver, och äfven åldern mellan 10 och 20 år är öfvertalig med sam-
manlagdt omkring 25,000 personer. .

Ännu en ogynnsam omständighet är, att emigrationen varit mycket star
kare bland männen än bland kvinnorna, hvilket haft till följd, att kvinnornas 
redan förut stora öfvertalighet hindrats att sjunka och understundom ytter
ligare ökats. „ „ x . ,

Vidare tillåter jag mig nämna, att en ar 1903 för första gängen i sta
tistiken genomförd uppdelning af emigranterna efter yrke gifver vid handen, 
att nämnda år utvandrat ej mindre än 3,467 »hemmasöner» och 2,072 »hemma- 
döttrar» från hemmansägarklassen, förmodligen proportionsvis Here än fran 
någon annan samhällsklass.

De statistiska fakta, jag här tillåtit mig citera, adagalägga med blott 
alltför stor tydlighet, att vi här stå inför en samhällsföreteelse af den beskaf
fenhet, att verksamma medel skyndsamt böra tillgripas för att råda bot däremot.

Angående orsakerna till denna utvandring har, särskildt på senare tider, 
skrifvits och talats mycket, men någon verklig undersökning har ännu ej fö
retagits. Det synes dock nödvändigt, att en dylik undersökning nu kommer 
till stånd, ty först sedan man lärt ingående känna anledningarna till emigra
tionen, torde man kunna med hopp om framgang upptaga en verksam kamp 
till dess hämmande.

De uppslag, som beträffande sättet för denna undersöknings verkställande 
gifvits inom Riksdagen och i statistiska centralbyråns förutnämnda utlåtande, 
synas mig väl värda att tillvaratagas och än vidare utvecklas.
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Riksdagen kar, såsom nämndt, ifrågasatt, huruvida icke emigrantstatisti
ken må kunna ock böra utvecklas i soeialstatistisk riktning.

I sitt utlåtande erinrar till en början statistiska Centralbyrån, hurusom an
gående utvandringens omfattning för närvarande föreligga två skilda serier af 
uppgifter, af hvilka med den ena afses att skyndsammast möjligt erhålla eir 
preliminär kunskap om utvandringsrörelsens stigande eller fallande, medan 
den andra serien meddelar definitiva uppgifter i ämnet. Uppgifterna af den 
förra serien offentliggöras för närvarande kvartalsvis, den definitiva redogö
relsen åter, som afser ett år i sänder, ingår i statistiska centralbyråns årsbe
rättelse om rikets befolkningsförhållanden.

Hvad angår den första af dessa uppgiftsserier, ligga till grund därför 
meddelanden, som Kungl. Majrts befallningshafvande i Malmöhus samt i Göte
borgs och Bohus län äfvensom öfverståtkållarämbetet för hvarje månad insända 
rörande antalet utvandrare till främmande världsdel, hvilka under månaden 
frän hamn inom länet befordrats till utlandet.

För vederbörlig komplettering af denna uppgiftsserie erfordras, såsom 
statistiska centralbyrån påpekar, till en början tydligen kännedom om antalet 
emigranter öfver andra svenska hamnar än Stockholm och hamnarna i Malmö
hus samt Göteborgs och Bohus län. Då emellertid anledning förefinnes att 
antaga, att denna emigrationsrörelse kan vara af ganska ringa omfattning, har 
statistiska centralbyrån hemställt, att ett eventuellt utsträckande äfven till öf- 
riga Kungl. Maj:ts befallningshafvande af skyldigheten att afgifva rapporter 
af förevarande slag måtte föregås af en undersökning, huruvida antalet inom 
dessa öfriga län företedda utvandringskontrakt kan anses tillräckligt betydande 
att föranleda en sådan åtgärd.

Därest en utredning af emigrationsspörsmålet, sådan som jag här nedan 
ärnar föreslå, kommer till stånd, synes den af statistiska centralbyrån ifråga- 
ställda undersökningen lämpligen böra företagas i sammanhang härmed.

Vidare har statistiska centralbyrån meddelat, att ifrågavarande uppgifts
serie jämväl borde kompletteras med såvidt möjligt fullständiga uppgifter an
gående svenska utvandrare öfver Norge och Danmark med fördelning af ut- 
vandrarne efter hemort och kön och har jag för sådant ändamål hänvändt 
mig till hans excellens herr ministern för utrikesärendena med anhållan om 
hans medverkan för vinnande af detta önskemål. Dessa uppgifter angående 
svenska utvandrare öfver Norge och Danmark skulle blifva af betydelse äfven 
ur den synpunkten, att man skulle kunna vinna åtminstone en ungefärlig 
föreställning rörande omfattningen af den olagliga utvandringen af värnplik- 
tige, hvilken under senare ar tilldragit sig ganska mycken uppmärksamhet, 
och hvilken möjliggöres därigenom, att afresan sker öfver annan än svensk 
hamn.

Den andra serien af officiella uppgifter angående utvandringen är grun
dad på prästerskapets nominativa utdrag ur församlingarnas utflyttningsböcker 
och omfattar äfven utvandringen till europeiska länder. Såsom nämndt offent
liggöras dessa uppgifter i statistiska centralbyråns årsberättelse, hvilken under 
de senare åren ej kunnat utgifvas förrän vid pass två år efter utgången af 
det kalenderår, som respektive berättelse afser. Jag tillåter mig emeller
tid erinra, att Kungl. Maj:t genom beslut den 27 juli 1906 på föredragning 
af chefen för finansdepartementet förklarat, att de tabeller af den årliga be- 
folkningsstatistiken, hvilka afse in- och utvandringen, må af centralbyrån 
särskildt offentliggöras före utgången af nästföljande september månad för att 
intagas jämväl i den senare utkommande fullständiga årsberättelsen, samt att 
omnämnda särskilda upplaga af in- och utvandringstabellerna skall till all
mänheten utdelas med Post- och Inrikes tidningar.
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Beträffande den nuvarande svenska befolkningsstafistikeri sedd i dess hel
het, vill jag påpeka, att densamma angående utvandrarnas fördelning efter 
hemort, kön, ålder och familj eställning sedan årtionden tillbaka innehåller 
utförligare och tillförlitligare uppgifter, än i något annat land kunnat åstad
kommas. Hvad som hittills varit otillfredsställande är blott frågan om yrkes- 
ställningen, som behandlats mera summariskt, i det statistiska centralbyrån 
i sina berättelser sammanfört de många särskilda yrkesbenämningarna under 
några få stora hufvudgrupper. Statistiska centralbyrån har emellertid, då det 
synts vara Rikdagens önskan, att yrkesfördelningen framlägges i mera detal- 
jeradt skick, numera utvidgat behandlingen af utvandringsstatistiken från 
denna synpunkt, om än på grund af de i detta känsende otillfredsställande 
uppgifterna i våra kyrkoböcker centralbyrån förklarat sig befara, att resultatet 
af denna utsträckta bearbetning ej skall blifva fullt upplysande.

Efter genomförande af de åtgärder, som sålunda ifrågasatts i afseende å 
utvandringsstatistikens ytterligare förbättrande, synes mig härutinnan ej mycket 
vara att vidare åtgöra.

Det statistiska material, som redan nu står till förfogande, torde emeller
tid vara en rikt gifvande källa för ett närmare studium af emigrationens 
orsaker. Materialet har nämligen, mig veterligen, icke förut varit ur denna 
synpunkt bearbetadt. De fakta, som ur denna statistik äro att hämta, böra 
för sådant ändamål beträffande hvar särskild landsända och hvarje särskild 
tidsperiod, som är under behandling, ställas i belysning af befolkningsförhål
landen, giftermålsfrekvens och de ekonomiska och andra på frågans bedömande 
inverkande data, som kunna finnas tillgängliga.

En sålunda bedrifven sakkunnig utredning skulle säkerligen gifva en god 
ledning till förklaring af orsakerna till emigrationens stigande eller fallande 
under gångna tider och till den större eller mindre frekvensen i utvandringen 
å olika trakter och därigenom äfven gifva uppslag, då det gäller att söka 
botemedlen mot det onda.

Men en dylik statistisk-historisk utredning är dock ingalunda tillfyllest. 
Riksdagen har i sin skrifvelse antydt, att till utrönande af emigrationsfrågan 
borde företagas en direkt personlig undersökning, vändande sig icke blott till 
den utflyttande själf utan ock till hans anhöriga eller grannar, där sådana finnas. 
Denna tanke har af statistiska centralbyrån upptagits och vidare utvecklats i an
slutning till de uttalanden, som gjorts i en af motionerna vid 1904 års riksdag. 
Enligt detta förslag skulle uppdragas åt några få personer med därför lämpliga 
kvalifikationer att göra öfverresan till Amerika i sällskap med emigranterna 
för att därunder i personlig beröring med dem skaffa de upplysningar rörande 
dessa emigranters ekonomiska och sociala förhållanden, som äro önskliga och 
möjliga att vinna. Om, säger statistiska centralbyrån, under loppet af ett 
kalenderår hvarje emigrantfartyg sålunda åtföljdes af en agent för den afsedda 
enquêten, skulle sannolikt ett tillräckligt omfattande material erhållas för be
dömande af utvandringsfrågan från här afsedda synpunkter. Centralbyrån 
anser dock, att en sådan agent ej utan alla förberedelser borde anträda sina nyss
nämnda resor. Otvifvelaktigt skulle, menar centralbyrån, hans omdöme om 
värdet och allmängiltigheten af hvad som komme att meddelas honom skärpas, 
om han förut haft tillfälle att besöka några af de förnämsta utvandringsbyg- 
derna och därunder genom samtal med personer inom olika samhällslager 
och kanske särskildt släktingar och grannar till personer, som redan be
stämt sig för att emigrera, lyckats vinna en närmare kännedom om bygdens 
ekonomiska och sociala förhållanden, hvilken skulle blifva en lämplig bakgrund 
för de meddelanden han komme att erhålla af emigranterna själfva under
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resan. För likformighets vinnande och för möjligheten af statistisk bearbet
ning vore, säger vidare centralbyrån, erforderligt, att hvarje agent för sina 
sjöreåor medförde vederbörligen fastställda formulär att ifyllas för hvarje emi- 

. grant, dock att det naturligtvis skulle stå agenten fritt att därjämte meddela 
alla de upplysningar, som tillfället erbjöde honom att inhämta.

Hvad statistiska centralbyrån sålunda föreslagit, synes mig i tmfvudsak 
böra komma till utförande.

Dock torde icke från början böra fastställas antalet resor, som i angifvet syfte 
böra företagas, då utsträckningen af enquêten i denna del synes böra få bero 
på i hvad mån densamma visar sig fruktbringande. Ej heller lärer böra fast
slås, att undersökningarna i hembygden och studiet å emigrantfartygen skola 
anförtros åt samma personer. Det lärer nämligen kunna inträffa, att en per
son, som befinnes alldeles särskildt kvalificerad för det ena uppdraget, ej 
lämpar sig för det andra.

En ingående utredning af emigrationsspörsmålet torde emellertid icke böra 
stanna vid nu omnämnda undersökningar. Jag vill icke förneka, att några 
få drifvas att utvandra på grund af missnöje med rådande sociala förhållan
den i hemlandet, och att äfven en viss äfventyrslust utgör driffjädern för en och 
annan att lämna fosterlandet. Så mycket torde dock, äfven med den jäm
förelsevis ringa kännedom om emigrationsfrågan, vi för närvarande äga, vara. 
säkert, att utvandringen hufvudsakligen har sin rot i ekonomiska förhållanden. 
Exemplet från Tyskland visar oförtydbart härpå. Samtidigt med stigande folk
mängd och en intensiv industriell utveckling inom landet har nämligen emigra
tionen där väsentligen aftagit.

Statistiska centralbyrån har också såsom sin åsikt uttalat, att det yttersta 
medlet att häfva utvandringen måste vara att stärka de svenska näringarna 
och föröka tillfällena till arbete och utkomst inom vårt eget land, samt att 
därför en angelägen omsorg syntes vara att om möjligt vinna insikt uti de 
förhållanden, som allt fortfarande göra det svenska näringslifvets' utveckling 
svag och långsam. Insikten häruti skulle åter förutsätta att från landets nä
ringsidkare, arbetsgifvare och arbetsledare samt korporationer och föreningar, 
som arbeta i näringarnas intresse, äfvensom från enskilda personer med fram
stående kännedom om landets ekonomiska tillstånd inhämta yttranden rörande 
orsakerna till utvandringen samt angående de åtgärder, som i allmänhet må 
vara att förorda för dess minskande genom befordrandet af landets näringslif. 
Dessa upplysningar skulle sedermera kompletteras med uppgifter ur rikets 
officiella statistik samt andra utredningar i ämnet.

I dessa uttalanden anser jag mig kunna instämma. Jag vill likväl er
inra, att, då här talas om en svag och långsam utveckling af näringslifvet, 
detta icke bör tagas alltför mycket efter orden, utan ses i relation till upp
svinget inom de stora industri- och jordbruksländerna, hvilkas ekonomiska 
öfvermakt gör sig kännbart gällande öfver oss, till de stora möjligheter, som 
i vårt land äro till finnandes, och till de hastigt stegrade lefnadsanspråken, 
hvilka kräfva ett alldeles särskildt kraftigt stärkande af landets ekonomiska 
lif, för att vi skola kunna mottaga en större folkökning.

Den tillämnade utredningen bör, synes mig, hufvudsakligen koncentreras 
på denna del af frågan och sålunda omfatta en såvidt möjligt allsidig under
sökning af de spörsmål af ekonomisk natur, som ligga emigrationsfrågan nära. 
Att på förhand afgifva någon detaljerad plan rörande denna del af ämnet 
synes dock hvarken vara lämpligt eller möjligt. Man torde få börja med in
samlandet af så goda och rikhaltiga upplysningar som möjligt och därefter till 
behandling upptaga någon synpunkt, som kan finnas särskildt betydelsefull.
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Hvilket spörsmål mau äu väljer, torde det snart af sig själft framkalla nya. 
Utredningens lämpliga anordning och begränsning lärer således komma att 
framträda först under arbetets fortgång.

Vidare bör göras till föremål för behandling gällande lagstiftning rörande 
emigrationen och de förändringar däri, som kunna anses vara af behofvet på
kallade.

Hvad angår frågan om möjligheten att åstadkomma en återinvandring i 
större utsträckning af svenskar från Amerika, hyser jag ej stora förhoppningar 
härutinnan. Saken synes dock vara af den vikt, att densamma bör tagas 
under öfvervägande i sammanhang med utredningen i öfrigt.

Hvad slutligen beträffar spörsmålet, i hvad mån undersökningar och stu
dier af amerikanska förhållanden, särskildt ur synpunkten att främja det in
hemska näringslifvet, må kunna verkställas i större omfattning än för närva
rande, har kommerskollegium i sitt utlåtande erinrat, att genom understöd af 
statsmedel ett beaktansvärdt antal teoretiskt och praktiskt bildade tekniker 
hvarje år blifver i tillfälle att genom studier och praktisk verksamhet i ut
landet inhämta ytterligare insikter och erfarenheter i sina yrkesgrenar; samt 
att, enligt hvad erfarenheten gifvit vid handen, en väsentlig del af dessa sti
pendiater reser till Amerikas Förenta stater. Det torde, säger vidare kom- 
merskollegium, vara obestridligt, att en ganska grundlig kännedom om de där
städes i förevarande hänseende rådande förhållanden vinnes genom de studier, 
som sålunda idkas af svenska fackmän, äfvensom att hvad därifrån kan vara 
att hämta, värdt att iakttagas inom vår egen industri, också alltmer skall få 
sin tillämpning, utan utsändande af någon särskildt utsedd undersökningskom
mission. Vidare påpekar kommerskollegium, hurusom från England år 1902 
ulsändts en särskild kommission till Förenta staterna med uppgift att studera 
landets industri och därmed sammanhängande förhållanden. Af denna under
sökning torde man, anför kommerskollegium, för Sveriges vidkommande endast 
kunna få en förnyad påminnelse om önskvärdheten af en utsträckt och mera 
praktiskt anlagd folkskolebildning samt ett allmännare inrättande af praktiska 
yrkesskolor, på hvilka frågor uppmärksamheten dock af andra orsaker redan 
vore här i landet fäst. Kommerskollegium håller på grund häraf före, att 
en särskild undersökning i Amerika af någon till kollegii verksamhetsområde 
hörande näringsgren icke är ur förevarande synpunkt af omständigheterna 
påkallad.

Denna kollegii uppfattning kan icke af mig delas. De af enskilda bedrifna 
studier kunna utan tvifvel vara af stort värde i och för sig, men jag befarar, 
att de icke äro af den betydelse för hela landet, som en på offentligt upp
drag af för ändamålet särskildt utvalda personer företagen, noggrant plane
rad undersökning skulle äga. Ej heller torde de på andra länders föranstal
tande åstadkomna undersökningarna kunna omedelbart göras fruktbring
ande för svenska förhållanden. Emellertid synes ej lämpligt att redan 
nu gå i författning om en dylik på ort och ställe företagen undersökning. 
Därest nämligen Kungl. Maj:t skulle bifalla mitt förslag om anordnande af 
en särskild utredning angående emigrationsfrågan, synes mig lämpligt, att i 
sammanhang därmed uppgöres plan för de af Riksdagen ifrågaställda studi
erna af amerikanska förhållanden, hvarför jag i sådant fall torde framdeles få 
återkomma till denna del af ämnet.

Riksdagen har liksom ock statistiska centralbyrån ifrågasatt, att nu om- 
handlade utredning af emigrationsfrågan skulle uppdragas åt centralbyrån. 
Det synes mig dock, som skulle ett dylikt arbete komma att alltför mycket 
inkräkta på statistiska centralbyråns andra maktpåliggande göromål. Jag 
anser därför uppdraget böra anförtros åt särskild person. Detta synes så
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mycket lämpligare, som för arbetets närmaste ledning finnes att tillgå en 
person, förste aktuarien i statistiska centralbyrån G. Sundbärg, som ägnat 
emigrationen särskildt studium. Kostnadsfrågan bör här ej verka afskräckande, 
då det mål, man vill vinna, synes vara värdt stora uppoffringar. Utredningen 
synes mig böra bedrifvas under öfverinseende af chefen för civildepartementet, 
som bör äga att, sedan Sundbärg inkommit med förslag, enligt hvilket utred
ningen hufvudsakligen bör verkställas, lämna närmare bestämmelser om ar
betets omfattning och jämväl i öfrigt meddela föreskrifter rörande utredningens 
bedrifvande. Sundbärg synes böra äga anställa sekreterare och, efter anmälan 
hos chefen för civildepartementet, nödigt antal biträden.

På grund af hvad jag sålunda anfört, hemställer jag i underdånighet,
att Kungl. Maj:t måtte uppdraga åt förste aktuarien Sundbärg att dels 

företaga undersökning, huruvida anledning förefinnes att till samtliga Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande utsträcka den öfverståthållareämbetet och Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län alig
gande skyldighet att månatligen lämna meddelanden angaende antalet utvand
rare till främmande världsdel, hvilka under månaden från hamn inom länet 
befordrats till utlandet, dels i enlighet med de grunder, jag här ofvan ut
vecklat, och med ledning af redan befintligt material verkställa en statistisk-his- 
torisk utredning af emigrationsfrågan, dels afgifva förslag till de ändringar 
i gällande lagstiftning rörande emigrationen, som kunna anses vara af behof- 
vet påkallade, dels och till chefen för civildepartementet inkomma med plan 
för bedrifvande af den utaf mig i öfrigt ifrågasatta utredning angående de 
orsaker, som må anses leda till den allt fortfarande stora emigrationen fran 
riket, och därmed sammanhängande spörsmål, samt därefter i enlighet med 
de bestämmelser, departementschefen meddelar, verkställa jämväl berörda ut
redning,

samt att Kungl. Maj:t måtte bemyndiga chefen för civildepartementet 
att i öfrigt meddela de närmare föreskrifter rörande ifrågavarande arbetes be
drifvande, som han kan finna erforderliga.

Hvad departementschefen sålunda hemställt, behagade Hans Kungl. Höghet 
Kronprinsen-Regenten, på tillstyrkan af statsrådets öfriga ledamöter, i nåder- 
bifalla samt förordnade, att detta protokoll skulle i lmfvudsakliga delar offent
liggöras.»

y.

.Kungl. brefvet den 30 januari 1907, genom hvilket ofvan omför- 
inälda utredningar åt mig uppdrogos, innehöll tillika, att Emigra- 
tionsntredningens ledare »ägde att hos vederbörande ämbetsmyndig- 
heter omedelbarligen äska upplysningar, som för utförande af det 
lämnade uppdraget kunde finnas af bebofvet påkallade».

I öfverensstämmelse med nämnda kungl. bref tog Emigrationsut- 
redningens arbete sin början den 1 februari 1907.

Såsom sekreterare anställdes fil. licentiaten, sedermera docenten 
Nils Wohlin, hvilken i denna egenskap tjänstgjorde till början af 
år 1910, då han på begäran erhöll entledigande. Som arbetet med
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utredningens »BiJagor» då var ganska långt framskridet, ansågs ej 
nödvändigt att söka förvärfva ny sekreterare.

Hufvuddragen af utredningens afsedda anordnande föredrogos, 
vid arbetets början, muntligen inför Statsrådet och Chefen för Kungl. 
Civildepartementet och blefvo, likaledes muntligen, af honom fast
ställda. I enlighet härmed borde de särskilda undersökningarna, i 
den mån de fullbordades, offentliggöras hvar och en för sig under 
den gemensamma titeln Emigrationsutredningens Bilagor.

Den 16 februari 1908 ingick jag till Chefen för civildeparte
mentet med ett preliminärt förslag angående innehållet af dessa 
afsedda »bilagor». Antalet upptogs i detta förslag till sexton. Genom 
delning af vissa ärenden samt tillkomsten under arbetets gång af 
ytterligare ett par ämnen, blef det slutliga antalet i tryck utgifna 
bilagor tjugu. Innehållet af dessa samt den tidpunkt, vid hvilken 
hvar och en af dem publicerats, framgår af följande förteckning:

Bilaga I. Ütv andring slag sti fining. Öfversikt af dess utveckling 
och nuvarande beskaffenhet i Europas olika stater. Af Nils Wohlin. 
(April 1908);

Bilaga II. Utvandringsväsendet i Sverige. Öfversikt af gällande 
författningar och deras tillämpning. (April 1909);

Bilaga III. Mormonvärfningen i Sverige. (Juni 1910);
Bilaga IV. Utvandring sstatistik. Den svenska och europeiska 

folköknings- och omflyttningsstatistiken i sina kufvuddrag. Af 
G. Sundbärg. (Januari 1910);

Bilaga V. Bygdestatistik. Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver 
Sveriges olika landsdelar. Af G. Sundbärg. (December 1910);

Bilaga VI. Geografiska betingelser för näringslifvet. Inom Sveriges 
olika landsdelar. Af Per Stolpe. (Januari 1912);

Bilaga VII. Utvandrarnes egna uppgifter. Upplysningar in
hämtade genom Emigrationsutredningens agenter (E. H. Thörnberg, 
Gösta Bagge och Kerstin Hesselgren) äfvensom Bref från svenskar i 
Amerika. (Juni 1908);

Bilaga VIII. By g deundersökningar. — N:r 1. Eryksdals härad. 
Af K. A. Edin. (December 1910). —- N:r 2. Jösse härad. Af G. 
Gerhard Magnusson. (Juni 1908). — N:r 3. Vedbo och Nordmarks 
härader. Af Ernst Lundholm. (September 1908). — N:r 4. Sun
dals, Nordals och Valbo härader. Af Axel Brusewitz. (Maj 1909). 
— N:r 5. Väne, Flundre, Bjärke och Aie härader. Af Ruben Mattson. 
(April 1909). — N:r 6. Öland. Af Helge Nelson. (Maj 1909);
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Bilaga IX. Den jordbruksidhande befolkningen i Sverige 1751— 
1900. Statistisk-demografisk studie pä grundval af de svenska yr- 
kesräkningarna. Af Xils Wohlin. (September 1909);

Bilaga X. Bondeklassens undergräfvande. Faran af bondeklassens 
undergräfvande i sammanhang med de gamla arfvejordsåskådningarnas 
upplösning, emigrationen och bondj ordens mobilisering. Af Xils 
Wohlin. (Januari 1910);

Bilaga XI. Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna. Öfversikt 
af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till 
torparklassens undergräfvande. Af Nils Wohlin. (September 1908)

Bilaga XII. Jordstyckningen. Tabeller. Af Nils Wohlin. (Janu
ari 1912);

Bilaga XIII. Allmänna ekonomiska data rörande Sverige. Öf- 
versikter och jämförelser. Af Gr. Sundbärg. (Januari 1912);

Bilaga XIY. Småbruksrörelsen i främmande länder. — N:r 1. 
Lagstiftningen om smärre jordbruk och jordlotter i England, Skott
land och Irland. Af Gustaf F. Steffen. — N:r 2. Den inre kolonisationen 
i Preussen 1886—1906. Af Paul Bergholm. — N:r 3. Den inre kolo
nisationen i Förenta Staterna. Af A. K. Eckerbom. — (September 
1909);

Bilaga XV. Arbetsmetoder i Amerika. — Arbetsintensitet och 
verkstadsorganisation. Af Nils Fredriksson och Axel Palmgren. — 
Arbetsmetoder inom verkstads- och maskinindustrien i Amerika. Af 
Henry von Kræmer. — (September 1908);

Bilaga XYI. Folklynnet och utvandringen. Det svenska folk
lynnet. Aforismer. Af G. Sundbärg. (April 1911);

Bilaga XVII. Utdrag ur inkomna utlåtanden. Utdrag ur ut
talanden som till Emigrationsutredningen inkommit från rikets hus
hållningssällskap, skogsstaten, kronoiänsmän, pastorsämbeten och pro
vinsialläkare. (September 1909);

Bilaga XVIII. Uttalanden af svenska vetenskapsmän. Afgifna 
på begäran af Emigrationsutredningen. — Uttalanden af Pontus Fahl- 
beck, I. Flodström, Rudolf Kjellén, Adrian Molin, Gustaf F. Steifen, 
Nils Stjernberg och Ivnut Wicksell. — (April 1910);

Bilaga XIX. Industri och handel. Uttalanden som till Emi
grationsutredningen inkommit från handelskamrar, handels- och sjö- 
fartsnämnder, föreningar samt enskilda affärsmän. (November 1910);

Bilaga XX. Svenskarna i utlandet. Jämte uttalanden angående 
åtgärder för återinvandringen. (Januari 1912).
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Såsom synes har, till följd af omändringar under arbetets gång, 
nummerföljden af dessa bilagor icke alltid blifvit fullt rationell, men 
olägenheten häraf torde icke kunna tillerkännas större betydelse.

Uti ingresserna till Bilagorna XYII—XIX äro återgifna de hän
vändelser och frågeformulär, till myndigheter och enskilda, å hvilka 
anförda uttalanden inkommit såsom svar.

Genom Kungl. brefvet den 4 juni 1907 uppdrogs åt mig att, i 
sammanhang med emigrationsutredningen, verkställa jämväl utredning 
angående en föreslagen arbetsförmedlingsanstalt för svenskarna i ut
landet (Riksdagens skrifvelse den 30 april 1907) samt med denna 
utredning äfvensom med eget yttrande och förslag i ärendet till 
Ivungl. Maj:t inkomma. Underdånigt utlåtande i detta ämne afgafs 
den 30 januari 1912, i sammanhang med öfverlärnnandet af ofvan- 
nämnda Bilaga XX; och redogöres i sagda bilaga för utlåtandets 
innehåll äfvensom för de orsaker, på grund af hvilka utlåtandet i 
fråga blifvit fördröjdt.

Efterföljande betänkande sönderfaller i fyra af delningar, af hvilka 
den första upptages af en kortfattad ekonomisk-statistisk historik 
öfver Sverige sedan 1750. Härefter följer, en öfversikt af förhållan
dena inom hvart och ett af rikets län; därefter en summarisk redo
görelse för utvandringens omfattning och de viktigaste i samband 
härmed stående statistiska data för tidrymden efter 1850 äfvensom 
en redogörelse för utvandring slagstiftning en i vårt land, jämte för
slag till vissa ändringar uti densamma; och slutligen meddelas några 
allmänna betraktelser angående utvandringens orsaker samt angående 
de åtgärder som må kunna komma i betraktande i och för emigratio
nens inskränkande.

Framställningen i detta betänkande utgöres naturligtvis till stor 
del af en sammanfattning af det redan i »bilagorna» offentliggjorda 
materialet. Någon fullständighet i detta hänseende har dock, helt 
naturligt, icke kunnat eftersträfvas, utan behålla de särskilda bila
gorna sin betydelse, oberoende af betänkandet. Att i detta sist
nämnda ett ganska stort utrymme gifvits åt de statistiska syn
punkterna, torde vara rättfärdigadt med hänsyn till vederbörande 
Kungl. bref samt den omständigheten att uppdraget lämnats till mig 
personligen. Då Kungl. Maj:t täckts öfverlämna denna utredning 
åt en person, som hvarken idkat nationalekonomiska eller juridiska
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universitetsstudier, synes mig såsom en oafvislig följd häraf få i viss 
mån ursäktas, att i den följande framställningen saknas åtskilliga 
ekonomiska, tekniska, historiska och juridiska synpunkter, som otvif- 
velaktigt där fått plats om utredningen lagts i andra händer. I 
någon mån skulle dessa brister mindre framträdt, om det varit mig 
möjligt att för mitt arbete i tillräcklig omfattning erhålla sakkun
nigt bistånd, men tyvärr har detta vid mer än ett tillfälle visat sig 
icke låta sig göra. Af denna anledning har ock utarbetandet af be
tänkandet kräft en längre tidsutdräkt än som annars skulle varit 
med nödvändighet af behofvet påkalladt.

En följd af att arbetet lagts i en enda persons hand har blifvit 
också att framställningens affattning utan tvifvel på sina ställen 
erhållit en viss personlig form, som icke skulle behöft förekomma 
i ett betänkande, uppsatt och granskadt af samarbetande kommitté
ledamöter. I någon mån vågar jag hoppas, att äfven detta förhål
lande skall ha varit, vid den valda formen för uppdraget, förntsedt, 
och att således brister kärutinnan må kunna påräkna ett visst 
öfverseende.

Då tryckningen af betänkandet fortgått under en ganska lång 
tid, har icke kunnat undvikas, att offentliga frågor någon gång här 
omnämnas såsom sväfvande, hvilka under den tid, som följt på veder
börande arks tryckning, redan hunnit sin lösning (t. ex. Östkust
banan, folkpensioneringen o. a.).





II

STATISTISK HISTORIK

ÖFVER SVERIGE SEDAN 1750





Då för denna kortfattade »statistiska historik» utgångspunkten 
väljes inom befolkningsstatistikens gebit, ligger nära till hands att 
börja med den tidpunkt, till hvilken ytterst tillbaka vår berömda sven
ska befolkningsstatistik når. Direkt taget är denna tidpunkt antingen 
året 1721 eller, om man fordrar fullständighet, året 1749. Men då 
redan vid våra första folkräkningar befolkningen särskildes efter 
ålder, i femårs gr upper, så kastas härigenom enstaka ljusglimtar ytter
ligare några årtionden tillbaka, ytterst, kan man säga, till perioden 
1661/1665. Ty då kullarna från dessa år upptogo åldersklassen 85/90 
år vid 1750 års folkräkning och denna grupp vid det tillfället 
visade sig vara osedvanligt talrik, så har man rätt att häraf sluta, 
att de föddes antal åren 1661/65 bör hafva varit ganska högt; och 
samma slutsats kan, af motsvarande anledning, dragas äfven om åren 
1666/70. Detta innebär icke heller någon osannolikhet, eftersom 
1660-talet var en fredstid, — den enda längre fredstiden dittills, åt
minstone formellt taget, under hela 1600-talet, om vi frånse åren 
mellan 1648 och 1655.

Men af detta höga födelsetal kan man sedan sluta, att åren mel
lan 1660 och 1670 i det stora hela voro en för vårt land ekonomiskt 
gynnsam tid. Yår historieskrifning, som egentligen fäster sig vid 
det offentliga lifvets yttringar, har visserligen mycket att förmäla 
om vanstyre och misshushållning under denna tidrymd, men här, så
som annars, gick den enskilda hushållningen sin egen väg. Och 
ehuruväl man snart finner, att skillnaden mellan krigstid och freds
tid i ekonomiskt hänseende torde vid denna tid hafva varit mycket 
mindre än i våra dagar, så måste dock i alla händelser ett helt år
tionde af oafbruten fred hafva varit af så stor betydelse, att häri
genom mycket neutraliserades, som annars icke var som det borde vara 
inom statslifvet, — och inom den enskilda ekonomien väl också.

Att några års krig betydde vid den tiden mindre än nu, göres 
sannolikt däraf, att födelsetalet synes ha varit rätt högt också under 
följande årtionde, eller åren 1671/80, om än uppenbarligen lägre än 
under 1660-talet. Däremot framträder en ökad öfvertalighet bland 
de födde under åren 1681/90, och härom är ju endast att säga, att 
resultatet är fullt rimligt.

Sedan följer en tidrymd af trettio år, mellan 1690 och 1720, livars 
alla femårskullar uppträda såsom undertaliga vid 1750 års folkräkning 
och om hvilka man alltså har rätt att antaga, att de varit få-
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taliga alltifrån födelsen. Förhållandet erfordrar ingen förklaring. 
Hvad som förvånar är endast, att den djupaste undertaligheten fram
träder för kullarna från åren 1706/10, icke. såsom man väl skulle 
vänta, från åren 1711/20.

En rent yttre förklaring får sistnämnda förhållande därutinnan, 
att mot slutet af Karl XII:s tid de prokreationsdugliga åldrarna 
fylldes af de talrika kullarna från 1680-talet — en omständighet 
som låter oss begripa möjligheten också af den betydande arméstyrka, 
som Sverige ännu under det stora krigets sista år förmådde ställa 
i fält. Men härigenom ensamt förklaras naturligtvis icke det jäm
förelsevis stora antalet födelser under åren 1711/20, hvilket ju för
utsätter ekonomiska villkor, som man ej skulle trott vara möjliga 
under ett så upprifvet tillstånd. Här föreligger en gåta, som en 
kommande forskning kanske skall kunna lösa. Studerar man endast 
tidens kungliga förordningar och skattepåbnd, har man visserligen 
alla skäl till den gamla uppfattningen, att Sverige nu var bragt till 
ekonomisk ruin. Men hvem vet i själfva verket, i hvilken omfatt
ning alla dessa påbud blefvo utförda? Kanske har den enskilde 
medborgaren ändock, i sin själfbevarelsedrift, funnit flera tillfällen 
att rädda sig och sitt, än man vid att läsa endast administrationens 
historia kan ana. Till och med i ett så utomordentligt fall som 
detta vill det synas, som om fredens värf kunnat uppehållas under 
kriget bättre än man ansett för möjligt, — bättre kanske till och 
med än som skulle kunna ske under ett krig i våra egna dagar.

Till detta öfverraskande resultat har väl i mycket bidragit 
att icke Sverige själft var krigsskådeplats och att vårt folk till så 
öfvervägande del lefde af jordbruk. Jordbruket kunde nödtorftigt skö
tas äfven af minderåriga och åldringar; det var för öfrigt afsedt uteslu
tande för landets eget behof, ja nästan för hvarje bygd för sig. Att 
vår andra hufvudnäring vid denna tid, eller bergsbruket, höll sig 
bättre uppe än andra förvärfskällor under Karl XII:s tid, är bekant 
och framgår äfven af Tab. 36, sid. 116.

Återgången till öfvertaliga födelsekullar ägde rum under årtion
det 1721/1730. Äfven nu ligger orsaken i öppen dag. Men här blir 
man allvarligt öfverraskad af, att öfvertaligheten är så obetydlig 
som den i själfva verket är. Skillnaden mellan dessa kullar och dem 
från 1711/20 framträder för ingen del så skarp som man vanligen 
föreställer sig. Säkerligen var folkökningen ovanligt stor under 
1720-talet, men detta tyckes mera hafva berott på gynnsamma död- 
lighetsförhållanden än på någon större höjning af födelsetalet.

1 själfva verket infaller vid denna tidpunkt en epok i fråga om 
dödligheten i Sverige. Ännu år 1711 hade vi haftpiféien i vårt land, 
bortryckande på en gång kanske en tredjedel af Stockholms hela 
folkmängd. Men detta är också sista gången vi träffa förluster af
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en sådan utomordentlig omfattning; dödstal af dylikt slag ha sedan 
icke sports i vårt land. Redan detta antyder ett nytt kulturtide- 
hvarf. Förbättringen kom mycket hastigt i Sverige, hvilket väl beror 
också på den helt naturliga reaktionen efter det tjuguåriga kriget. 
Förändringen till det bättre var i själfva verket så kraftig under 
1720-talet, att den under några senare årtionden följdes af en åter
gång. Först med 1780-talet skönjes en tendens till nya framsteg i 
fråga om dödlighetsförhållandena för vårt folk.

Öfvergå vi sedan till 1730-talet och granska dess årskullar från 
talrikhetens synpunkt vid våra äldsta folkräkningar, möter en ny 
öfverraskning. Dessa kullar framträda såsom under t aliga ; de måste 
alltså vid födelsen ha varit mindre än normalt talrika. Efter höjnin
gen på 1720-talet af giftermålsfrekvens och födelsetal, hvilken höj
ning ju redan den var mindre än man skulle väntat, följer alltså på 
1730-talet helt oväntadt en nedgång under medelmåttan. Har månne 
redan vid denna tid gjort sig gällande den stegring af lefnadsan- 
språken, som träder så tydligt fram under fortsättningen af 1700- 
talets historia? Så mycket är ju kändt, att klagan öfver lyxen och 
njutningslystnaden begynner mycket snart under Frihetstiden. Och 
sällan ha väl i vår historia tänkesätten förändrats grundligare på 
tjugu år än som skedde mellan 1710 och 1730. Om ytterligare en 
anledning, som sannolikt bidragit till giftermålsfrekvensens relativa 
ringhet, talas här nedan, sid. 50 och 51.

Utan tvifvel var folkökningen stark i Sverige äfven under 1730- 
talet, men fortfarande synes detta i främsta rummet vara att till- 
skrifva de gynnsamma dödlighetsförhållandena.

Perioden 1741/45, med dess olyckliga krig, utmärkes af låga 
födelsetal men förökad dödlighet (särskildt i Stockholm) samt där
med en betydligt svagare folkökning än under de förutgående tjugu 
åren. Efter midten af 1740-talet inträder däremot en ny epok i våra 
befolkningsförhållanden, hvarom mera här nedan.

Öfver »Frihetstidens politiska ekonomi» ha vi en berömd skild
ring af J. W. Arnberg. Den redogör dock mera för den ekonomiska 
åskådningens utveckling än för det ekonomiska lifvet själft, och vid 
läsningen gör man sig därför lätt en oriktig föreställning om verk
ligheten. Â ena sidan blir man benägen att glömma, att vid sidan 
af allt detta ängsliga, för oss ofta nog besynnerliga reglementerande, 
styrande och förbjudande, dock pågick ett ganska interisift arbete, 
hvars frukter och omfattning icke fä bedömas ensamt efter fabri
kanternas egen klagan om den städse »hotande ruinen». Arnberg 
framhåller detta någon gång själf; och vi ha ett starkt indicium för 
riktigheten häraf uti folkökningen i Stockholm under denna tid. 
Mellan 1720 och 1760 växte hufvudstadens folkmängd från 45,000 
till 69,000 personer, ett förhållande som bjärt afsticker mot den sedan
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följande, åttioåriga- stagnationen. Att äfven handeln och sjöfarten 
gjorde stora framsteg redan under 1720-talet, är allmänt erkändt; 
och vår enda. större industri, eller bergshandteringen, ägde fort
farande en viss monopolställning på världsmarknaden, som gaf god 
behållning, äfven om tillverkningens kvantitativa förökning icke var 
mycket stor.

A andra sidan bringas man lätt af Arnbergs lifliga skildring- 
om »manufakturernas» behandling och öden att glömma, att dock vid 
denna tid sannolikt 95 procent af Sveriges befolkning hämtade sitt 
uppehälle af jordbruk eller handtverk, och att äfven dessa lefde sitt 
dagliga lif i trots af alla — naturliga eller tillskapade — hinder 
och inskränkningar. Till följd af denna ojämförliga öfvervikt för 
nyssnämnda näringsgrenar berördes vårt land mindre af »manufak
turernas» iråkade svårigheter än man vanligen är benägen att tro. 
Man finner detta lätt af folkökningen och giftermålsfrekvensen 
under Frihetstidens sista år. Hithörande tal vittna icke om den 
»allmänna bankrutt», hvarmed Frihetstiden säges ha slutat. Anled
ningen härtill är väl främst att ett eller annat godt skördeår betydde 
mycket mer än fabrikernas stängande och myntväsendets oreda, — 
det sista på grund också däraf, att så ojämförligt stor del af Sveriges 
näringslif ännu hvilade på den gamla naturahushållningens grund.

Naturligtvis hade också jordbruket sina stora svårigheter att 
bekämpa: ägornas splittring, som nästan tvang att sköta allt efter 
gammal slentrian, hindren för landtmannen att efter behag afyttra 
sina produkter, o. s. v.; ja, man sökte omintetgöra allmogens hem
slöjd, där denna kunde befaras vara de nya fabrikerna till hinders. 
Men denna tids jordbruk hade också sina fördelar. »Hypoteken» voro 
ännu i det närmaste okända, och arbetskraften var billig, — i synner
het när den utgjordes af jordbrukarens fordringslösa syskon och ännu 
fordringslösare barn. Ett godt år innebar ofta rent af öfverflöd — 
för några månader, både för folk och kreatur. Ett sådant år följ
des alltid af ett stort antal giftermål, ökade födelsetal och äfven 
minskad dödlighet. En följd af gynnsamma skördar kunde gifva hela 
bygden en prägel af allmänt välstånd, som visserligen hvilade på en 
mycket gungande grund. En svag skörd betydde regelbundet stora 
umbäranden, understundom svält och hungersnöd. Lika värnlös var 
man mot andra hemsökelser: hagel och oväder, smittsamma kreaturs- 
sjukdomar, vådeld och stöld. Allt slags försäkringsverksamhet var 
ännu så godt som okänd.

Från folkökningssynpunkt hinderliga voro de gamla, mycket 
fordrande bestämmelserna om hemmansklyfning och rätten att an
lägga torp, förbuden att hysa mer än ett visst antal hemmasöner 
och drängar på gården o. s. v., — inskränkningar, som kommit till 
dels för de gamla odalsläkternas bevarande, dels af fruktan för en allt-
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för talrik lös och obemedlad befolkning. Trots dessa hinder ökades 
landsbygdens folkmängd mycket hastigt under 1720- och 1730-talen, 
men just härigenom kändes också det gamla tvånget alltmera besvä
rande. Sannolikt träffas här ännu en af orsakerna till det redan 
omnämnda faktum, att giftermåls- och födelsefrekvensen var mindre 
än man skulle haft anledning att vänta. Med denna tids starka 
intresse för folktillväxtens fortgång insåg man också till sist detta 
förhållande och sökte medel för hindrens afhjälpande. Redan år 1739 
började lättas på de gamla inskränkningarna i fråga om antalet tjä
nare, år 1743 bröts definitift med den restriktiva torppolitiken, och 
genom Kungl. förordningen den 30 juni 1747 gafs betydligt ökad 
rätt till klyfning af hemmannen.1 Härmed inledes i själfva verket 
en ny period i vårt jordbruks historia med hänsyn till dess kvan
titativa omfattning och storleken af den befolkning, som af jord
bruket hämtade sin utkomst. Närmaste följden var en tidrymd af 
förnyad stark folkökning, efter afbrottet härutinnan under 1740- 
talets första år. Denna nya folkökning åstadkoms af en utomordentlig 
höjning af äktenskapsfrekvensen och en ännu märkligare, om än 
kortvarigare, höjning af fruktsamheten. Härtill kom så en återgång 
äfven till gynnsammare dödssiffror.

Det tidehvarf, som sålunda karaktäriserats, sträcker sig i fråga 
om den höga giftermålsfrekvensen ända fram emot 1770. Efter år 
1762, ungefär, inträdde väl en återgång till mindre uppjagade siffror, 
men ända fram till årtiondets slut var dock giftermålsfrekvensen 
högre än som förut varit vanligt.2 Den starka folkökningen afbröts 
ett par år af svaga skördar samt af pommerska kriget; men därefter 
följde ytterligare en ganska betydlig folktillväxt till inemot 1760- 
talets slut.

Yi äro emellertid nu komna till tidpunkten för den regelbundna 
svenska befolkningsstatistikens begynnelse, och då det är dess data 
som ligga till grund för vår framställning, fördela vi denna i det 
följande efter likformiga årsgrupper, i det vi upptaga till behand
ling hvarje särskildt årtionde för sig.
_ £__________ • - , '

1 Jfr härom N. Wohlins framställning, i Emigrationsutredningens Bilaga XI samt 
i Den svenska jordstyckningspolitiken, Stockholm 1912. — 2 De i förf:s Bevölkerungs
statistik Schwedens, sid. 22 och 24, supponerade talen för tiden före är 1749 torde vara 
för höga, i synnerhet talen sid. 24; härigenom, samt genom de abnormt höga siffrorna 
för 1750-talet. framträda talen för åren 1763—1770 något ogynnsammare än som i verk
ligheten torde ha varit händelsen.
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Åren 1751 1760.

Yid tidpunkten för det stora nordiska krigets afslutande, eller 
omkring år 1721, synes Sveriges folkmängd inom rikets nuvarande 
omfång hafva uppgått till vid pass 1,350,000 personer. För de 
följande trettio åren gifvas åtskilliga data om de föddes och de af- 
lidnes antal, hvilka efter ett approximatif! utfyllande af luckorna 
skulle kunna gifva en föreställning om den successiva folkökningen, 
men härför erforderliga beräkningar hafva ännu icke kommit till 
utförande. Någon visshet om folkmängdens belopp under följande 
tider ha vi därför icke förr än år 1748, då Sveriges inbyggarantal 
uppgick till 1,756,000 personer. Tillväxten sedan år 1721 skulle alltså 
utgjort vid pass 400,000 personer, eller omkring 15,000 i medeltal pr 
år. Under 1720- och 1730-1 a len var den årliga tillväxten säkerligen 
något större än så (kanske i genomsnitt vid pass 17,000), men under 
förra delen af 1740-talet betydligt mindre.

Vid ingången af årtiondet 1751/60, eller, som är det samma: 
vid utgången af år 1750, kan Sveriges folkmängd beräknas till 
1,780,678 personer, — frånsedt Finland och Pommern. För 1760 års 
slut ha vi beräknat den motsvarande siffran till 1,925,248. Till
växten under årtiondet uppgick alltså till 144,570 personer, en siffra 
som är något mindre än 1720- och 1730-talens men öfverträffar ej 
blott 1740-talets utan äfven alla följande årtiondens ända till 1790. 
Afses den relativa tillväxten, står 1750-talet före äfven 1790-talet 
och öfverträffas först under årtiondet 1821/1830.

Födelseöfverslcottet under åren 1751/60 ha vi beräknat till 156,901. 
Då folkökningen uppgick till 144,570, skulle utflyttningen alltså 
hafva bortryckt 12,331 personer. En del af dessa utflyttade ha >dock 
gått till det dåförtiden svenska Finland. I alla händelser är för
lusten något oväntadt stor, — väl ej i och för sig, men med tanke 
på 1750-talets i det hela så gynnsamma ekonomiska villkor.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

År 1748 . . . . . . 1.755,692 År 1755 . . . . . . . 1,875,029
1749 . . . . . . . 1,764,724 » 1756 . . . . . . . 1,889,424

T> 1750 . . . . . . 1,780,678 » 1757 . . . . . . . 1.892,990
» 1751 . . . . . . 1,802.132 » 1758 . . . . . . . 1.893,444
» 1752 . . . . . . . 1,816,703 » 1759 . . . . . . . 1,905,866
2> 1753 . . . . . . . 1,837,869 * 1760 . . . . . . . 1.925,248
» 1754 . , . . . . . 1,857.047
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Under de sex första åren af 1750-talet ökades alltså Sveriges folkmängd 
med ej mindre än 109,000 personer, under de fyra sista åter endast med 
36,000. Aren 1757 och 1758 stod folkmängden så godt som stilla.

Inför de nya källor, som vid 1700-talets midt börja flöda till 
kännedomen om Sveriges inre tillstånd, må vi ett ögonblick göra 
balt för att angående detta söka skaffa oss en rapsodisk öfversikt.

Sverige år 1750 omfattade ju ej endast nuvarande Sverige utan 
äfven största delen af Finland samt det nordligaste Pommern. I 
allt torde folkmängden i det svenska riket bafva uppgått till unge
fär 2,300,000 personer. Inom sina nuvarande gränser ägde landet 
icke fullt 1,800,000 inb., alltså mindre än tredjedelen af den nu
varande folkmängden. Fördelningen af denna folkmängd på de olika 
bygderna var något olika mot nu. Malmöhus län ägde föga öfver 
100,000 inb. och synes hvarken i fråga om folkmängd eller närings
verksamhet relatift taget ha spelat på långt när samma, roll som i 
våra dagar. Norrland ägde blott 140,000 människor, eller mindre än 
8 procent af hela riket, mot nu för tiden öfver 17 procent. Både den 
yttersta södern och den nordliga delen af landet voro alltså af mindre 
betydelse än nu. Tyngdpunkten låg, mera än nu, i mellersta Sverige. 
Stockholm, de fyra Mälarelänen, Örebro län och Östergötland ägde år 
1750 tillsammans nära 32 procent af riksfolkmängden ; ett århundrade 
senare hade deras andel gått ned till endast 25 procent. Östergötland, 
med 127,000 inb., var år 1750 ej blott vårt folkrikaste län (efter 
den nuvarande indelningen räknadt) utan kanske äfven det förmög
naste. — I sammanhang härmed må påpekas också, att Östersjö
kusten vid denna tid ännu icke förlorat i betydelse gentemot Väst
kusten, såsom alltmera blifvit händelsen i våra dagar. Detta vittnar 
om, att våra handelsförbindelser med Tyskland ännu torde ha varit 
af större betydelse än med England, Danmark och Holland, men i 
stort sedt också om, att den kulturella tyngdpunkten ännu, i enlig
het med århundradens eller årtusendens traditioner, låg inom rikets 
östra delar. I våra dagar skrider, såsom kändt, odlingen öfverallt, 
och äfven i vårt land, åt väster.

Af våra städer ägde Stockholm vid seklets midt vid pass 60,000 
inb., hvilket sannolikt var ungefärligen lika med tredjedelen af hela 
den samfälda stadsbefolkningen i riket. I andra rummet kom möjli
gen Karlskrona, hvars folkmängd skattades till 12,000 personer (kan
ske något för högt). Folkmängden i Göteborg synes ha varit unge
fär jämnstor med den i Karlskrona; något längre ned på skalan kom 
Norrköping. Sedan fanns sannolikt icke en enda stad i vårt land, 
som nådde ens till 5,000 inb.; ungefär af denna storlek voro dock 
troligen Uppsala, Gäfle och Falun. Halfva antalet af våra städer 
torde ha ägt mindre än 1,000 inb. och voro således faktiskt endast 
ett slags prydligare byar. Såsom sådana betecknas de också ofta i

i
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Tab. 1. Folkökningen och dess faktorer i Sverige, i ahsoiuta tal.1

Folkmängd
vid

periodens
slut.

Hela antalet under perioden.

Åren
Lefvande

födde. Döde. Öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resultat.
Folk

ökning.1 2

1750 .... 
1751/60 ....

1,780,678
1,925,248 664,211 507,310 156,901 — 12,331 144.570

1761/70 .... 2,042,574 677,333 546,558 130,775 — 13,449 117.326
1771/80 .... 2,118,281 674,258 589,612 84,646 — 8,939 75,707
1781/90 .... 2,187,732 689.808 602,785 87,023 —/ 17,572 69.451
1791/00 .... 2,357,500 760,327 578,768 181,559 — 11,791 169,768
1801 102 . . . 2,396.351 740,833 677,672 63,161 - 14.113 49.048
1811/20 .... 2,583,329 825,308 639,039 186,269 + 709 186,978
1821/30 .... 2,883.999 953,263 650,371 302,892 — 2,222 300,670
1831/40 .... 3,138,887 948,360 686,557 261,803 — 6,915 254.888
1841/50 .... 3,482,541 1,028,326 680,611 347,715 — 4,061 343,654
1851/60 .... 3.856,107 1,194,193 790.052 404,141 — 30,575 373.566.
1861/70 .... 4.168,525 1,281.073 822,328 458,745 - 146,327 312.418
1871/80 .... 4,565,668 1,337,301 801,404 535,897 — 138,754 397-, 143
1881/90 .... 4,784,981 1,358,200 791,602 566,598 — 347,285 219.313
1891/00 .... 5,136,441 1,338,726 806,926 531.800 — 180,340 351.460
1901/10 .... 5,522,403 1.368,408 790,532 577,876 — 191,914 385.962

den samtida litteraturen, och mången ansåg att en stor del af dem 
kunde utan skada för riket mista sina stadsprivilegier och läggas 
under landsrätt, — en propos, som inom »de privilegierade byarna! 
själfva möttes af stark förbittring.

Befolkningens yrkesfördelning svarade emot denna ytterligt ringa 
utveckling af stadslifvet. Industri och bergsbruk, handel och sam
färdsel, som i våra dagar upptaga minst 45 procent af hela folk
mängden, hade år 1750 icke hunnit längre än till 9 procent. Yid 
pass 80 procent af befolkningen synas hafva lefvat så godt som ute
slutande af jordbruket eller af binäringar till detta. Härtill kommo 
emellertid alla, som idkade jordbruk vid sidan af annan sysselsätt
ning; tagas äfven dessa i betraktande, torde den verkligen jord- 
brukande befolkningen icke ha stannat synnerligen långt under 90 
procent. Hvad angår industrien, utgjordes naturligtvis största delen 
af den hithörande befolkningen af handtverkare. Den större indu
strien representerades endast af bergsbruket samt ett visst antal med 
stor möda framdrifna fabriker inom spridda branscher, af hvilka 
textilbranschen var den oftast företrädda.

1 Folkmängdssiffrorna, äfvensom antalet aflidne under krigsåren, äro upptagna i
enlighet med de approximativa beräkningarna i Bilaga IV. Till följd häraf öfverens- 
stämma dessa folkmängdssuimnor icke alltid med summan af länstalen under Afd. III, 
hvilka senare, vare sig de afse faktiska eller uniflerade gränser, alltid (utom för åren 
1750 och 1810) stöda sig på de officiella sockenfolltmängderna. Af detta skäl, samt 
emedan sockensiffrorna för födde och döde i de officiella tabellerna icke alltid för äldre 
år fullt stämma med rikstalen (se sid. 237), uppstå äfven smärre differenser mellan

i
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Tab. 2. Folkökningen och dess faktorer, i relativa tal.

Åren Medel-
folkmängd.

Årl. på 100,000 inb. af medelfolkmängden.

Lefvande
födde. Döde. Öfver-

skott.
Omflytt-

nings-
resultat.

Folk
ökning.

1751/60 .... 1,862.347 3,567 2,724 843 — 67 776
1761/70 .... 1,982,355 3,417 2,757 660 — 68 592
1771/80 .... 2,042,296 3,301 2,887 414 ■ - 44 370
1781/90 .... 2.158.900 3,195 2,792 403 - 81 322
1791/00 .... 2,282,896 3,331 2,535 796 — 52 744
1801/10 .... 2,400,349 3,086 2,823 263 — 59 204
1811/20 .... 2,477,506 3,331 2,579 752 + 3 755
1821/30 .... 2.752,330 3,463 2,368 1.100 — 8 1,092
1831/40 .... 3,013.722 3,147 2.278 869 — 23 846
1841/50 .... 3,306,269 3,110 2,059 1.051 — : 12 1,039
1851/60 .... 3.642.321 3,279 2,169 1,110 — 84 1,026
1861/70 .... 4,079,233 3,141 2,016 1,125 — 359 766
1871/80 .... 4,386,953 3,048 1,827 1,221 — 316 905
1881/90 .... 4,673,225 2,906 1.694 1,212 — 743 469
1891/00 .... 4,931,944 2.714 1,636 1.078 — 365 713
1901/10 .... 5.310,120 2,577 1,489 1,088 — 361 727

En ungefärlig öfversikt af fördelningen af Sveriges jordbruksbefolkning 
år 1750, vinnes med ledning af N. Wohlins sammanställningar i Bilaga IX. 
Vi skola till en början söka göra oss en närmare föreställning om dess samfälda 
storlek genom att frånräkna den befolkning, som hämtade sin utkomst af andra 
näringskällor.

Sveriges hela folkmängd år 1750 kan anses ha uppgått till 1,781,000 
personer. Af dem lifnärde sig 136,000 af industri oeh bergsbruk, och 32,000 
af handel och samfärdsel; en icke ringa del af dessa voro säkerligen också 
jordbrukare, vid sidan af sin hufvuduppgift. En befolkning af bortåt ett par 
hundra tusen personer uppgifvas hafva lefvat af allmän tjänst och så kallade 
fria yrken. Hit hörde officerare, underofficerare, soldater, båtsmän, präster 
och andra ämbetsmän m. fl., af hvilka alla den största delen voro jordbrukare 
samtidigt med att de utöfvade sin tjänst. Under sådana förhållanden synes 
man kunna förutsätta, att jordbruksbefolkningen i detta ords vidsträcktaste 
betydelse omfattat i rundt tal 1,600,000 personer, eller, såsom nyss antydts, 
vid pass 90 procent af folkmängden i dess helhet.

För att komma till storleken af den befolkning, som i främsta rummet 
lefde af jordbruket, får man naturligtvis frånräkna här ofvan upptagna industri- 
idkare, tjänstemän och andra, för hvilka jordbruket i ett eller annat hänseende 
kom i andra rummet gentemot deras lifsuppgift i öfrigt. Återstoden blir då 
jordbruksbefolkningen i inskränktare bemärkelse, och har denna uppskattats 
till 1,421,000 personer, eller i det närmaste 80 procent af rikets befolkning.

Vill man komma till den jordbruksidkande befolkningen, får ytterligare 
afdrag göras för f. d. yrkesutöfvare inom gruppen och vissa andra, som endast
talen för födelseöfverskott och omflyttningsresultat i tabellen här ofvan, jämförda med 
de länstal, som anföras under Afd. III. Om 1800 års folkmängd i ofvanstående tabell, 
se nästa anm. — 2 Folkökningssiffran 49,048 för årtiondet 1801/10 utgår ifrån en folk
mängd år 1800 af 2,347,303 personer, utgörande det antagna invånarantalet inom Sveriges 
nuvarande gränser. De i tabellen upptagna folkmängdssiffrorna för åren 1750—1800 
omfatta nämligen äfven de områden af Norrbotten, som år 1809 afträddes till Finland. 
Folkmängden i dessa områden år 1805 uppgick till 11,017 personer.
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indirekt hämtade sin utkomst af yrket. Såsom den egentligen jordbruksid- 
kande befolkningen, med inräkning af barn oeh öfriga familjemedlemmar äfven- 
som tjänare och biträden, återstår då ett antal af 1,356,000 personer.

I denna sistnämnda siffra ingå 594,000 barn och andra tärande personer; 
för arbetet återstå alltså 762,000 personer öfver femton års ålder. Häraf voro
208.000 hustrur och änkor, sysselsatta i främsta rummet med det husliga arbe
tet; dock ingår här äfven det mindre antalet själfständiga kvinnliga hufvud- 
personer, hvilkas numerär är obekant.

Såsom biträden i yrket kunna betraktas 148,000 hemmasöner oeh drängar 
samt 170,000 hemmadöttrar och pigor. Till sist återstå då 236,000 manliga 
hufvudpersoner inom det dåvarande svenska landtbruket. Af dessa hufvud- 
personer voro 186,000 hemmansägare eller brukare (inräknadt ståndspersoner),
28.000 torpare, 20,000 backstugusittare och inhyseslijon samt 2,000 fiskare,, 
hvilka senare i vår statistik pläga inräknas under jordbruket. Några »statare» 
omnämnas ännu icke, och antalet sådana torde i själfva verket hafva varit ganska, 
ringa. (Först år 1825 upptages denna grupp vid våra folkräkningar).

Af hela antalet manliga hufvudpersoner vid denna tid inom jordbruket voro 
alltså 78'8 procent hemmansägare och brukare, 11'9 procent torpare samt 8'5- 
procent backstugusittare och inliyseshjon; härtill komma 0-s procent fiskare. 
Dessa proportionstal äro af stor betydelse för jämförelse med senare tiders 
förhållanden och därmed till sist äfven för våra dagars emigrationsfråga.

Ofvan nämnes att antalet hemmansägare och brukare uppgick till 186,000. 
Antalet brukningsdelar måste ha varit något högre än så, eftersom härtill 
komma äfven ett okändt antal kvinnliga hufvudpersoner samt därtill tjänste
männens boställen. Någon åtskillnad mellan ägare och brukare gjordes icke 
vid denna folkräkning, och ej heller mellan allmoge och ståndspersoner.

Jordbrukarnes familjer voro naturligtvis i genomsnitt större än 
nu, både i fråga om antalet hemmavarande familjemedlemmar — bland 
hvilka ingingo ej blott barnen, utan äfven en mängd vuxne — samt 
drängar och pigor, de sistnämnda ännu alltid i husbondens kost. 
Erinras må att antalet biträden på h var je gård var begränsadt me
dels lag; i hvad mån dessa trånga bestämmelser verkligen efterlefdes, 
må lämnas osagdt. — I fråga om arbetet spelade slöjden en stor roll, 
särskildt under vinterhalfåret. Försöken att inskränka hemväfnaden 
till fabrikernas förmån mottogos med stort missnöje.

Såväl inom jordbruket som inom åtskilliga andra yrken var de 
giftas antal säkerligen högre än nu. Giftermålen ingingos något tidigare 
än i våra dagar, och omgiftena voro synnerligen talrika, i synner
het för männens del. Fruktsamheten var i regeln icke större än 
hvad den sedan förblef under nästan halftannat sekel, och då barn
dödligheten var mycket betydlig, var antalet samtidigt lefvande 
barn inom resp. familjer något mindre än nu.

Redan vid denna tid pågick en icke obetydlig inflyttning till 
städerna, fast den till stor del neutraliserades af städernas oerhördt 
höga mortalitetssiffror och därför icke förmådde nämnvärdt påskynda 
städernas folkökning. Flyttningen mellan de olika landsdelarna var 
i det hela mindre betydlig. Dock skönj es redan en viss regelbunden
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utflyttning från Södermanland, Östergötland och det inre Småland, 
— väl i främsta rummet till Stockholm.

Emigrationen var icke fullt så obetydlig som den stundom af 
samtiden ansågs, men den tyckes till en rätt stor del ha gått till 
Einland, och resultatet kom därför icke fram i den tidens rikssiffror. 
Härtill kom en viss årlig förlust af sjömän samt af äfventyrsälskande 
lyckofrestare, hvarpå vårt land aldrig lidit brist. Flyttningen till 
Finland synes till icke så ringa del ha utgjorts af tjänstemän och 
betjänte, i alla grader, samt ingenjörer, affärsmän m. fl. A andra 
sidan fanns tydligen i Stockholm och på de adliga godsen många 
tjänstflickor från Finland, — förmodligen så godt som alla från 
de svensktalande delarna af detta land.

Sveriges näring sstatistik från denna tid är i sin helhet mycket 
torftig, ehuruväl ibland gjordes ganska vidlyftiga utredningar både 
om produktionen och konsumtionen af vissa varor, — en nödvändighet 
för den tidens detaljerade näringslagstiftning.

Såsom bekant frambragte Sverige icke vid denna tid fullt sitt 
behof af spannmål. Får man antaga, att förbrukningen pr inb. var 
ungefär så stor som i början på 1800-talet, eller något mindre, och 
beräknas åkerarealen på grund häraf, skulle Sverige år 1750 ha ägt 
ungefär 600,000 hektar odlad jord. Antalet brukningsdelar var sanno
likt omkring 200,000, eller något däröfver; alltså kommo i medeltal 
blott omkring 3 hektar åker på hvarje brukningsdel, eller ungefär 
såsom nu för tiden i Dalarna; medeltalet för hela riket är i våra dagar 
10 hektar. Den naturliga ängen åter var flera gånger större än åkern 
och troligen minst dubbelt vidsträcktare än i vår tid. Kreaturs
stocken torde ha varit mycket talrikare än nu, både i förhållande 
till folkmängd och jordbruksareal; men kvaliteten hos den tidens 
ladugårdsbesättningar tål naturligtvis icke jämförelse med våra da
gars. — Skogens utsträckning var åtskilligt större än nu, men dess 
värde skattades icke högt, och dess afkastning ansågs så låg, att 
den obetydliga dåtida exporten troddes icke kunna uppdrifvas. Na
turligtvis berodde detta dels på en relatift kanske större inhemsk 
förbrukning än i våra dagar, dels på en försummad skogsskötsel 
och dels därpå, att största delen af de väldiga skogsmarkerna, 
särskildt i norra Sverige, stodo alldeles orörda och af brist på kom
munikationer icke kunde komma till användning. Det verkligen 
tillgängliga skogskapitalet kan nog hafva anlitats ganska hårdt.

I fråga om våra öfriga näringar framläggas i Tab. 36 några 
data rörande järntillverkningen. Äfven om handeln och sjöfarten 
äga vi uppgifter ända från frihetstidens början. Uppgifterna om 
handeln äro dock svåra att jämföra med våra dagars, på grund af 
den snart inträdande förvirringen i penningeväsendet. För öfrigt 
uttalade samtiden sjäif den starkaste förkastelsedomen öfver dessa
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Tab. B. Officiella omdömen om Skörden, åren 1748—1912}

År. Om
döme.

År. Om
döme.

År. Om
döme.

År. Om
döme.

År. Om
döme.

!
1 1748 . . 1-5 1781 . . l-o 1814 . . 7-0 1847 . . 6-0 1880 . . 6-8

1749 . . 2-0 1782 . . l-o 1815 . . 8-0 1848 . . 7-0 1881 . . 5*0
i 1750 . . 9-0 1783 . . l-o 1816 . . 2-0 1849 . . 5-0 1882 . . 7-4

1751 . . 6-0 1784 . . 60 1817 . . 3-0 1850 . . 6-0 1883 . . 5-9
1752 . . 6-0 1785 . . l-o 1818 . . 2-5 1851 . . 5-0 1884 . . 7-3
1753 . . 9-0 1786 . . 6-0 1819 . . 7-0 1852 . . 7-0 1885 . . 5-8
1754 . . 60 1787 . . 9-0 1820 . . 9-0 1853 . . 5-0 1886 . . 6-2
1755 . . 6 0 1788 . . 8-0 1821 . . 7-0 1854 . . 6-0 1887 . . 6-4
1756 . . ro 1789 . . 6-0 1822 . . 4-5 1855 . . 7-0 1888 . . 6-1
1757 . . 1-5 1790 . 9-0 1823 . . 8-0 1856 . . 5-0 1889 . . 5-4
1758 . . 6-0 1791 . . 8-0 1824 . . 8-0 1857 . . 6-0 1890 . . 7-5
1759 . . 9-0 1792 . . 6-0 1825 . . 6‘0 1858 . . 7-0 1891 . . 6'4
1760 . . 6-0 1793 . . 8-0 1826 . . 2-0 1859 . . 6-0 1892 . . 7-8
1761 . . 1-6 1794 . . 8-0 1827 . . 8-0 1860 . . 6-0 1893 . . 5-9
1762 . . O-o 1795 . . 8-0 1828 . . 8-0 1861 . . 4-5 1894 . . 6*6
1763 . . 1-5 1796 . . 6'0 1829 . . 6-0 1862 . . 7-0 1895 . . 6-2
1764 . . l-o 1797 . . 60 1830 . . 4-5 1863 . . 6-0 1896 . . 6-7
1765 . . 6-0 1798 . . l-o 1831 . . 4-0 1864 . , 7-0 1897 . . 6-5
1766 . . 6-0 1799 . . l-o 1832 . . 8-0 1865 . . 5-4 1898 . . 7-4
1767 . . 6-0 1800 . . 1-0 1833 . . 6-0 1866 . . 6-1 1899 . . 5-3
1768 . . 90 1801 . . 6-0 1834 . . 4-0 1867 . . 5-2 1900 . . 7-3
1769 . . 90 1802 . . 6-0 1835 . . 7-0 1868 . . 4-9 1901 . . 60
1770 . . 6-0 1803 . . 8-0 1836 . . 6-0 1869 . . 7-2 1902 . . 6-0
1771 . . O-O 1804. . 6-0 1837 . . 3-5 1870 . . 7-4 1903 . . 6-8
1772 . . l-o 1805 . . 3-5 1838 . . 7-0 1871 . . 7-1 1904 . . 5-7
1773 . . 6-0 1806 . . 6-0 1839 . . 6-0 1872 . . 6-4 1905 . . 6-6
1774 . . 6'0 1807 . . 4-5 1840 . . 7-0 1873 . . 67 1906 . . 7-6
1775 . . l-o 1808 . . 3-5 1841 . . 2-0 1874 . . 5-4 1907 . . 6-7
1776 . . 6-0 1809 . . 8-0 1842 . • 4‘5 1875 . . 7-0 1908 . . 8-1
1777 . . 9-0 1810 . . 8-0 1843 . . 40 1876 . . 5-9 1909 . . 6-9
1778 . . 6-0 1811 . . 2-5 1844 . . 5-0 1877 . . 5-4 1910 . . 7-3
1779 . . 90 1812 . . 1-5 1845 . . 3'0 1878 . . 7-5 1911 . . 6-2
1780 . . lo 1813 . . 4-0 1846 . . 5-0 1879 . . 6'5 1912 . . 6-8

siffror genom att påstå, att lurendrejerierna uppgingo till kanske lika 
mycket som hela den legitima importen, — en åsikt som torde 
skärpts af denna tids ursinniga förbittring mot smugglingen, som 
omintetgjorde all ständernas kloka föresyn, men en åsikt som man 
af denna orsak också känner sig böjd att betvifla.

Efter denna öfversikt af förhållandena omkring seklets midt 
återvända vi till 1750-talets historia för sig.

Hela den trettonåriga tidrymden från 1749 till 1761 bildar, 
med undantag allenast för åren 1757 och 1758, en af de i ekono
miskt hänseende lyckligaste perioder som vår historia känner. Fler
talet skördar voro goda eller åtminstone fullt medelmåttiga. Äfven 
den nyskapade industrien visade en gynnsam utveckling. Kanske 
i någon mån härigenom men i synnerhet genom de förut omnämnda

1 Siffran 6 betecknar ungefär medelmåttig skörd, och siffran 9 riklig. Talen äro 
för åren 1748—1864 hämtade ur Bihanget till 1876 års befolkningsstatistik och afse 
för dessa år de af Statskontoret gifna omdömena. För åren 1865—1912 äro talen i
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lättnaderna ifråga om bildandet af nya jordbruk åstadkoms en gifter
måls fr elevens, som delvis är enastående. Under hvart och ett af de 
tretton åren svarade mot hvarje tusental äktenskapslediga män 100 à 
129 giftermål; till jämförelse må nämnas, att redan siffran 100 är i 
våra dagars germanska Europa ganska sällsynt. På grund af detta 
stora antal ny stiftade familjer stego också fruktsamhet och födelsetal 
till en höjd, som sedan aldrig uppnåtts i vårt land. Äfven dödstalen 
voro efter den tidens förhållanden ganska gynnsamma. Följden blef, 
att landets folkmängd växte med en hastighet, som relatift taget 
öfverträffades först sjuttio år senare, eller under 1820-talet.

Att denna starka folkökning till betydande del kan tillskrifvas 
lättnaderna i jordstyckningen, är nyss betonadt. Jämsides med den 
ökade möjligheten till hemmansklyfningar och till anläggande af 
torp och backstugor, inleddes vid denna tid ett annat stort arbete 
för omgestaltning af våra jordbruksförhållanden, nämligen skiftes- 
verket. Den egentliga upphofsmannen härtill var öfverdirektören i 
landtmäterikontoret Jakob Faggot (född 1699, död 1777). För den 
stora allmänheten i vårt land är han så godt som okänd; i verklig
heten förtjänar han att ställas vid Alströmers sida. Att så ej kom
mit att ske, är väl endast en ny yttring af den allmänna ringakt
ningen under frihetstiden för vårt jordbruk, jämfördt med tidens 
skötebarn, industrien.

Storskiftesförfattningarna äro af åren 1749, 1752, 1757 och 1762. 
Det är naturligtvis obehöfLigt att här söka lämna någon redogörelse 
för skiftesverkets utförande, som ju fyller vårt jordbruks hela senare 
historia ända fram till våra dagar. Påpekas må blott, att skiftet i 
sin mån underlättade äfven jordstyckningen, att det först möjliggjorde 
införandet af ett rationellt jordbruk på våra smärre gårdar, samt att 
det sprängde de gamla byalagen och därmed i Sveriges hela kultur
historia bief af en betydelse, som ännu endast sällan fullt uppskattas. 
Otvifvelaktigt har skiftesverket äfven främjat folkökningen, d. v. s. 
ökningen af jordbruksbefolkningen, och därmed utgör det ett betydel
sefullt led också i den svenska emigrationens historia. Längre fram 
visade sig, att det befrämjade också inflyttningen till städerna; här 
träffas ännu en beröringspunkt med omflyttnings- och emigrations- 
problemen i våra dagar.

enlighet med de officiella årsväxtberättelserna. Under äldre tider användes tydligen 
nästan uteslutande gradationerna 6, 1 och 9; så smäningom blefvo omdömena mera 
specifika. Siffran 9 (riklig) har säsom totalomdöme om skörden ej användts sedan år 
1820. Siffrorna 0—2 ha ej använts sedan ar 1841. Naturligtvis vittna dessa fakta 
om småningom ändrade grunder för bedömandet; dock är sannolikt att växlingarna i 
äldre tider verkligen voro mera markerade än nu. Eu af det rationella jordbrukets 
frukter bör ju vara, att landtmannen ej är så absolut beroende af väderleksförhållan
dena som förr. — Om denna tabell jämföres med Tab. 26, må erinras, att omdömena i 
Tab. 3 afse hela skörden, således äfven foderväxterna, hvilkas betydelse är synnerligen 
stor, samt därjämte ej endast skördens kvantitet utan äfven dess beskaffenhet.
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Tab. 4. Födelseöj'verskott och Folkökning hvarje år från 1749 till 1912?

Födelse- Folk- Födelse- Folk- Födelse- Folk-
År. öfver- ök- Ar. öfver- ök- År. öfver- ök-

skott.* 1 ning.1 skott.1 ning.1 skott.1 ning.1

1749 . . 9,967 9,032 1777 . . 16,597 15,864 1805 . . 19,889 18,225
1750 . . 16,889 15,954 1778 . . 16,873 16,140 1806 . . 7,853 6.695
1751 . . 22,389 21,454 1779 . . 17,062 16.329 1807 . . 12.024 10,865
1752 . . 15.506 14,571 1780 . . 29,391 28,657 18081 . 10,848 12,007
1753 . . 22,102 21,166 1781 . . 16,817 14,645 18091 . 32.232 33,391
1754 . . 20,114 19,178 1782 . . 10,241 8,069 1810 . . 3,309 2.150
1755 . . 18,918 17,982 1783 . . 4,756 2,584 1811 . . 15,616 15,031
1756 . . 15,925 14,395 1784 . . 3,813 1,640 1812 . . 7,984 7,398
1757 . . 5,096 3,566 1785 . . 6,727 4,554 1813 . . 5,755 5,169
1758 . . 1,985 454 1786 . . 14,984 13,642 1814 . . 14,878 14,292
1759 . . 13.953 12,422 1787 . . 16,330 14,988 1815 . . 27,410 26,825
1760 . . 20,913 19.382 1788 . . 15,699 14.357 1816 . . 31,419 32,146
1761 . . 17,431 16,759 17891 . 2,456 3,798 1817 . . 22,958 23,685
1762 . . 7,524 6,852 17901 . 112 1,230 1818 . . 23,969 24,696
1763 . . 4,051 3,379 1791 . . 15,667 14,587 1819 . . i4,oöy 15,097
1764 . . 14.624 13,952 1792 . . 28,105 27,024 1820 . . 21,911 22,639
1765 . . 11,306 10,634 1793 . . 22,657 21.576 1821 . . 25,656 25,909
1766 . . 17,335 15,318 1794 . . 23,052 21,971 1822 . . 34,919 35,172
1767 . . 19.472 17,454 1795 . . 9,328 8,247 1823 . . 42,192 42,445
1768 . . 12,968 10,950 1796 . . 22,972 21,695 1824 . . 37.321 37,573
1769 . . 11,963 9,945 1797 . . 25,338 24,061 1825 . . 43,850 44,102
1770 . . 14,101 12.083 1798 . . 24,731 23,454 1826 . . 34,098 33,401
1771 . . 9.161 8,106 1799 . . 16,082 14,804 1827 . . 23.218 22,521
17721 . 17,390 18.443 18001 . 6,373 7,651 1828 . . 19,494 18,797
17731 . 33,975 55,030 1801 . . 9,312 7.649 1829 . . 16,769 16,072
1774 . . 24,057 23.003 1802 . . 18,928 17.264 1830 . . 25,375 24,678
1775 . . 21,693 20,639 1803 . . 18,067 16,403 1831 . . 12.979 12,684
1776 . . 21,177 20,444 1804 . . 16,859 15,195 1832 . . 21,784 21,489

Om jordbrukets faktiska omfattning vid denna tid ka vi oss icke 
mycket bekant. Spannmålsproduktionen, som vi beräknat till 5 
millioner deciton årligen under tidrymden 1751/60, var otillräcklig 
för landets behof, men importen stannade dock för detta årtionde 
vid ungefär 260,000 deciton om året, eller vid pass 5 procent af 
landets egen produktion. Pelatift taget, motsvarar detta icke mer 
än tredjedelen af spannmålsimporten i våra dagar. Potatisen var 
redan känd, men odlingens omfattning var ännu ytterst obetydlig. 
Mera intresse ägnades tobaksodlingen, genom livilken man hoppades 
kunna aÛyfta en betydande tyngd från Sveriges import.

Kreatursskötseln, — den gamla, inhemska — gjorde knappast 
några framsteg. Alströmer arbetade visserligen för nötkreatursra- 
sernas förädling och för en bättre skötsel af kreaturen, men resul-

1 E/ursiva siffror utmärka mortalitetsöfverskott i första kol., och folkminskning
i den andra. — 2 Enligt beräkningarna i Bilaga IV, dock med ny beräkning af folk
ökningen för åren 1796/1800 (jfr sid. 83) och för åren 1901/08 (jfr sid. 200), i sistnämnda 
fall med anledning däraf att en ny stödjepunkt vunnits genom 1910 års folkräkning. För 
åren 1749—1850 är förlusten eller vinsten på grund af flyttning (skillnaden mellan de båda 
koll. i denna tabell) för hvarje femårsperiod fördelad med samma belopp på hvart och 
ett af de fem åren; någon möjlighet till en specifik fördelning föreligger icke. Medel
tal för tioårsperioder af här förebragta tal för födelseöfverskott och folkökning med
delas i Tab. 1.
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Tal). 4. (Forts.) Fö.delseöfverskott och Folkökning,3

Födelse- Folk- Födelse- Folk- Födelse- Folk-
År. öfver- ök- År. öfver- ök- År. öfver- Ök-

skott. ning. skott. ning.1 skott. ning.

1833 . . 36,362 36,068 1860 . . 65,660 64,964 1887 . . 63,942 17.041
1834 , . 23,937 23,643 1861 . . 54,805 52,073 1888 . . 60,620 14,368
1835 . . 42.406 42,112 1862 . . 47,234 44,205 1889 . . 55,945 27.589
1836 . . 36,094 35,006 1863 . . 57,052 53,315 1890. . 51,773 23,082
1837 . . 19.005 17,917 1864 . . 54,067 47,880 1891 . . 54,913 17,609
1838 . . 16,256 15,167 1865 . . 55,065 47,069 1892 . . 43,728 4,052
1839 . . 18,375 17.286 1866 . . 54,323 45,712 1893 . . 50,702 16,597
1840 . . 34,605 33,516 1867 . 46,760 35,606 1894 . . 51,965 47.846
1841 . . 34,455 34,273 18681 . 27,148 6,147 1895 . . 60,231 48,122
1843 . . 33,799 33.616 18691 . 24,902 21,780 1896 . . 57.049 43.570
1843 . . 30,039 29,856 1870 . . 37,389 13,485 1897 . . 56,441 48,450
1844 . . 38.684 38,501 1871 . . 55,287 38,697 1898 ■ : 60.574 53,672
1345 . . 41,586 41,403 1872 . . 58,181 43,311 1899 . . 44,204 34,027
1846 . . 27,020 26.391 1873 . . 58.118 45,863 1900 . . 51,993 37.515
1847 . . 19,774 19,145 1874 . . 45.489 39,719 1901 . . 56,598 37.819
1848 . . 36,011 35,382 1875 . . 47,519 39,427 1902 . . 57,642 24,630
1849 . . 44,462 43,832 1876 . . 49,556 42,218 1903 . . 55,286 20.520
1850 . . 41,885 41,255 1877 . . 55.301 50,064 1904 . . 54.800 40,056
1851 . . 38,559 36.634 1878 . . 53.046 45,769 1905 . . 52,966 35,787
1852 . . 28,215 22,425 1879 . . 61,891 44,727 1906 . . 60,254 43.341
1853 . . 27,360 22,123 1880 . . 51,509 7,348 1907 . . 58,644 42.914
1854 . . 49,261 41,849 1881 . . 52,004 4,370 1908 . . 58,306 54,719
1855 . . 37,338 35,439 1882 . . 54,894 3,265 1909 . . 64,967 49,453
1856 . . 35,464 33,204 1883 . . 53,388 22.776 1910 . . 58,413 36.723
1857 . . 17,858 14,196 1884 . . 57,668 36,663 19112 . 55.643 42,045
1858 . . 48.541 47,399 1885 . . 54.527 36,477 19122 . 52,899 41,746
1859 . . 55,885 55,333 1886 . . 61.837 33,682

tatet synes icke lia varit nämnvärdt. Bättre lyckades man, till en 
tid, med acklimatiserandet af förädlade får-raser, som spelade en så 
betydande roll för tidens textilindustri.

Sveriges främsta industri vid denna tid var naturligtvis bergs- 
handteringen. Produktionen af tackjärn uppgifves i medeltal för 
årtiondet till 64,240 ton. Tab. 36, sid. 116, visar, att denna viktiga 
b and ter ing dock icke gjorde några framsteg vid denna tid i kvan- 
titatift hänseende. Ärsmedeltalet för åren 1736/50 hade utgjort om
kring 65,000 ton, eller fullt lika mycket som under 1750-talet. An
märkas må, att hela världens tackjärnsproduktion då för tiden upp
gick kanske till endast 250,000 ton, hvadan Sverige ensamt lämnade 
vid pass 25 procent. Till jämförelse må erinras om, att Sveriges 
bidrag i våra dagar nedsjunkit till 1 (säger en) procent. Exporten 
af stångjärn spelade i vårt lands näringslif den tiden nästan samma 
dominerande roll som i våra dagar trävaruexporten. På världsmark
naden intog det svenska järnet nästan en privilegierad ställning.

1 Kursiva siffror utmärka folkminskning. — 2 Preliminära tal; folkökningen åren 
1911 och 1912 är beräknad pä samma sätt som för öfriga är; jfr Tab. 5 och Bilaga 
IV. — 3 Jfr not 2 â föregående sida.
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Tab. 5. Utvandring och invandring hvarje år, 1851—1912.1

År. Utvan
drare.

Invan
drare.

Netto
förlust.

År. Utvan
drare.

Invan
drare.

Netto
förlust.

Ärligen 
1851/60 . . 4,058 1,000 3,058

1878 ....
1879 ....

10,118
19,756

2.841
2,592

7,277
17,164

1861/70 . . 15,783 1,150 14,633 1880 .... 47.170 3,009 44,161
1871/80 . . 16,833 2,958 13,875 1881 .... 50,591 2.957 47,634
1881/90 . . 39,489 4.760 34,729 1882 .... 55.196 3,567 51,629
1891/00 . . 25,915 7,881 18,034 1883 .... 34,765' 4.153 30,612
1901/10 . . 27,633 8,442 19,191 1884 .... 25.916 4,911 21,005

1851 .... 2,925 1,000 1,925
1885 ....
1886 ....

23,842
33,379

5.792
5*224

18,050 
28,155 ;

1852 .... 6,790 1,000 5.790 1887 .... 51,543 4,642 46,901
1858 .... 6,237 1,000 5,237 1888 .... 51.073- 4,821 46,252
1854 .... 8.412 1,000 7,412 1889 .... 33.860 5,504 28,356
1855 .... 2,899 1.000 1,899 1890 .... 34.721 6,030 28.691
1856 .... 3,260 1,000 2,260 1891 .... 43,418 6.114 37.304
1857 .... 4.662 1,000 3,662 1892 .... 46,187 6,511 39,676 :
1858 .... 2,142 1.000 1,142 1893 .... 41,482 7.377 34,105
1859 .... 1.552 1,000 552 1894 .... 14.544 10,425 4.119
1860 .... 1,696 1,000 696 1895 .... 20,637 8.528 13,109
1861 .... 3.732 1.000 2,732 1896 .... 21.286 7,807 13,479
1862 .... 4,029 1,000 3.039 1897 .... 15,852 7.861 7,991 i
1863 .... 4,737 1.000 3,737 1898 .... 14.876 7,974 6,902
1864 .... 7,187 1,000 6,187 1899 .... 18.373 8,196 10,177
1865 .... 8.996 1,000 7,996 1900 .... 22,495 8.017 14,478
1866 .... 9,611 1,000 8,611 1901 .... 26,400 7,621 18,779
1867 .... 12.154 1.000 11,154 1902 .... 39,796 6,784 33,012
1868 .... 33,295 1,000 32,295 1903 .... 42,389 7,623 34,766
1869 .... 48,182 1.500 46,682 1904 .... 24,006 9.262 14.744
1870 .... 25,904 2,000 23,904 1905 .... 25,788 8,609 17,179
1871 .... 19,547 2,957 16,590 1906 .... 26,494 9.581 16.913
1872 .... 17,828 2,958 14,870 1907 .... 24,643 8,913 15,730
1873 .... 15.213 2,958 12.255 1908 .... 13,405 9,818 3,587
1874 .... 8,728 2,958 5.770 1909 .... 23,585 8,071 15,514
1875 .... 10.897 2,805 8,092 1910 .... 29.832 8,142 21,690
1876 .... 10,550 3,212 7,338 1911 .... 21.350 7,752 13,598
1877 .... 8,525 3,288 5,237 19121 2 . . . 19,500 8,347 11,153

Af den öfriga industrien ägnade man fortfarande hufvudparten 
af sitt intresse åt textilindustrien, som nu nådde sin höjdpunkt och 
vid årtiondets slut skall hafva sysselsatt ungefär 17,000 arbetare. 
Större delen af dessa torde emellertid ha varit ogifta, af båda könen, 
hvarför den af textilindustrien lefvande befolkningen icke kan ha 
varit mycket betydlig. Arbetsförhållandena voro nog flerstädes 
ogynnsamma, och af sociala synpunkter träffas ej många spår, om 
de också icke helt och hållet saknas; såsom så ofta annars i Sverige, 
stod det dock troligen bättre till i praktiken än i teorien. Huru 
som helst, så hade man ofta stora svårigheter att skaffa det erfor
derliga antalet arbetare. Fabriksarbetet hade ännu icke vunnit nå
got riktigt anseende i det allmänna föreställningssättet. Skillnaden 
härutinnan mot våra dagar är stor.

1 Utvandrarnas antal är icke angifvet enligt de officiella siffrorna (se Tab. 222 
samt Bilaga IV), utan approximativa tillägg äro gjorda för den icke redovisade ut
vandringen. Huru dessa approximationer verkställts framgår af Bilaga IV ; i tabellen
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Sveriges glasindustri synes räkna sin egentliga begynnelse från 
1740- oeh 1750-talen. Liinmareds glasbruk anlades år 1740, Kosta 
1741, Sandö 1750 och Liljedahl år 1761. Till Rörstrands redan år 
1726 anlagda porslinsbruk kom år 1758 Mariebergs.

Sveriges sjöfart var fortfarande ganska blomstrande, främjad 
(enligt annan uppfattning: hindrad) af produktplakatet. Fortfarande 
(ända till 1765) voro öfre Norrlands och de nordfinska städerna hän
visade till Stockholm för sina behof af främmande varor. År 1748 
lättades däremot den inhemska sjöfarten, åtminstone för städernas 
del, från en mängd gamla förbud och inskränkningar, hvilket synes 
ha kommit att spela en ganska betydande roll inom tidens näringslif.

Rikets penningeväsen började efterhand förete svårigheter. Redan 
år 1745 hade Riksbanken måst stängas för utväxling af reda mynt. 
Här af grundades så småningom den förvirring i myntväsendet, som 
under 1760- och 1770 talen väckte så stora bekymmer och som af- 
hjälptes först genom Liljencrantz’ »realisation» af år 1777. Under 
1750-talets gynnsamma år lyckades man dock någorlunda hålla 
kursen på sedelmyntet uppe. Oredans utbrott åstadkoms af det 
pommerska kriget,s som öfver hufvud synes ha åsamkat Sverige 
större förluster i ekonomiskt hänseende än i det militära.

Statsmakternas lefvande intresse vid denna tid för våra näringars 
utveckling visar sig på många sätt, äfven frånsedt de direkta an
slagen och det myckna reglementerandet. År 1756 började svenska 
staten taga befattning med upprättandet af tillförlitliga sjökort, och 
samma år inrättades Statistiska Tabellkommissionen, hvars tillkomst 
utgör ett så talande intyg om de styrandes upplysta blick och om 
deras mod att beträda vägar, som ännu voro oförsökta i andra länder. 
Detta mod till initiativ, utan afvaktan af främmande förebilder, är 
så sällsynt i vår historia, att man har rätt att betona detsamma, 
när det någon gång förekommer.

Åfven hos enskilde träffar man vid denna tid samma friska ini
tiativkraft. År 1748 begynte Järnkontoret sin verksamhet, som skulle 
bli al en så utomordentlig betydelse för vår bergshandtering. Redan 
år 1740 hade stiftats det svenska Sjöassuranskompaniet, ett af de tidi
gaste aktiebolagen i Europa inom detta gebit, — ett varsel alltså

här ofvan äro talen dock omräknade för åren 1901/10 (samt 1911 oeh 1912), sedan 
1910 års folkräkning gifvit en ny stödjepunkt. Utvandrarnes antal här ofvan för åren 
1861/70 är möjligen något för högt, emedan af de år 1870 afförda obefintlige, som här 
i allmänhet antagits ha varit emigranter, kanske någon mindre del bort afföras redan 
före 1861, eller kanske ej bort afföras alls. Före år 1851 var utvandringen sannolikt 
ganska obetydlig; stöten till en större emigration gafs just vid denna tid, genom upp
täckten af de stora guldlagren. Invandrarnes antal är' för åren 1875—1912 i enlighet 
med de officiella talen; för åren 1851—1874 äro siffrorna här ofvan endast lösa uppskatt
ningar. utan själfständigt värde. Siffrorna för nettoförlusten äro att anse såsom gan
ska tillförlitliga, i alla händelser så nära sanningen som det för närvarande är möjligt 
att komma. — 2 Preliminära tal. — 8 Odhner, Sveriges historia under Gustaf III.



64 EMIGRATION SUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tab. 6. Födelser och dödsfall, på 100,000 inb., åren 1749—19129

År. Lefv.
födde.

Af-
lidne. År. Lefv.

födde.
Af-

lidne. År. Lefv.
födde.

Af-
lidne.

1749 . . 3,382 2,814 1777 . . 3,303 2.493 1805 . . 3,173 2.348
1750 . . 3,640 2,687 1778 . . 3,482 2,665 1806 . . 3,075 2,751
1751 . . 3,868 2,618 1779 . . 3,670 2,850 1807 . . 3,116 2.622
1752 . . 3;591 2,734 1780 . . 3,570 2,174 1808 . . 3.039 3,485
1753 . . 3,612 2,403 1781 . . 3,346 2,555 1809 . . 2,667 4,004
1754 . . 3.722 2,633 1782 . . 3,205 2,726 1810 . . 3,295 3,157
1755 . . 3,752 2,738 1783 . . 3,033 2,811 1811 . . 3,530 2,881
1756 . . 3,612 2,766 1784 . . 3,153 2,975 1812 . . 3,357 3,027
1757 . . 3,261 2,992 1785 . . 3,143 2,830 1813 . . 2,974 2,737
1758 . . 3,342 3.237 1786 . . 3,289 2.594 1814 . . 3.119 2,507
1759 . . 3,362 2,627 1787 . . 3,147 2,395 1815 . . 3,477 2,360
1760 . . 3,570 2,478 1788 . . 3,387 2,668 1816 . . 3,532 2,266
1761 . . 3.482 2,580 1789 . . 3,201 3,313 1817 . . 3,340 2.425
1762 . . 3,508 3,122 1790 . . 3,048 3.043 1818 . . 3.383 2,437
1763 . . 3,498 3,290 1791 . . 3,263 2,549 1819 . . 3,299 2,736
1764 . . 3,470 2,724 1792 . . 3,658 2,390 1820 . . 3,297 2,446
1765 . . 3;341 2,768 1793 . . 3,439 2,427 1821 . . 3,544 2,557
1766 . . 3.379 2,506 1794. . 3,379 2,360 1822 . . 3,588 2.259
1767 . . 3,536 2.563 1795 . . 3.204 2,794 1823 . . 3,683 2,102
1768 . . 3,361 2,717 1796 . . 8.468 2,465 1824 . . 3,456 2.077
1769 . . 3,306 2,715 1797 . . 3,477 2,381 1825 . . 3,649 2,054
1770 . . 3,298 2,606 1798 . . 3,368 2,308 1826 . . 3.484 2,261
1771 . . 3,224 2,777 1799 . . 3.202 2,518 1827 . . 3.130 2,305
1772 . . 2,889 3.741 1800 . . 2,872 3,143 1828 . . 3.361 2,674
1773 . . 2,552 5,245 1801 . . 3,004 2,608 1829 . . 3,485 2,897
1774 . . 3,445 2,236 1802 . . 3,172 2,371 1830 . . 3,291 2,408
1775 . . 8,563 2,484 1803 . . 3,136 2,377 1831 . . 3,049 2,600
1776 . . 3,292 2,250 1804 . . 3,190 2,487 1832 . . 3,086 2,338

om den höga ståndpunkt, Sverige till sist i våra dagar skulle komma 
att intaga inom försäkringsväsendet i allmänhet.

Frågar man sig nu, huru Sveriges näringslif kunde uppbära 
1750-talets betydande folktillväxt, framgår af det föregående, att vår 
bergshandtering knappast kan i nämnvärd mån ha bidragit härtill, 
eftersom dess produktion var så godt som stationär. Textilindustriens 
omfattning ökades visserligen, men dess betydelse i detta hänseende 
var, efter hvad ofvan visats, i och för sig ganska ringa. Stads- 
mannanäringarna i öfrigt må hafva varit tillräckliga för folkök
ningen i städerna, men dessas samfällda inbyggarantal kan på sin 
höjd hafva uppgått till en tiondel af rikets. Den egentliga bördan 
af den accelererade folkökningen föll alltså på jordbrukets lott att 
bära. Att detta icke heller mötte några svårigheter, framgår af de 
ovanligt gynnsamma dödstalen; dessa bestyrka till fullo den allmänna 
uppfattningen att det ekonomiska tillståndet verkligen var ganska 
tillfredsställande. Jordbrukets nästan oväntade styrka måste natur
ligtvis för en del tillskrifvas de goda skördarna, men man tvingas 
också till den slutsatsen, att den kvantitativa utvecklingen under dessa

1 Medeltalen för tioårsperioder återfinnas i Tab. 2.
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Tab. 6. (Forts.) Födelser ocli dödsfall, på 100,000 inb.

Lefv. ! Af- 0 Lefv. Af- Lefv. Af- 1
År. födde. ; iidne. födde. lidne. födde. lidne.

1833 . . 3,411 2,174 1860 . . 3.483 1,765 1887 . . 2,966 1.613
1834 . . 3,374 2,568 1861 . . 3,257 1,847 1888 . . 2,878 1.599

3,267 1,855 1862 . . 3,338 2,140 1889 . . 2,774 1.599 -
1836 . . 3,184 1,997 1863 . . 3,362 1,933 1890 . . 2,795 1,712
1837 . . 3.084 2,465 1864 . . 3,361 2,025 1891 . . 2,827 1.681
1838 . . 2;937 2,410 1865 . . 3,281 1,936 1892 . . 2,698 1.788
1839 . . 2.949 2,356 1866 . . 3,311 1.998 1893 . . 2,736 1,683
1840 . . 3,143 2,035 1867 . . 3,083 1.964 1894 . . 2,710 1.638
1841 . . 3,033 1.942 1868 . . 2,747 2,098 1895 . . 2,749 1.519
1842 . . 3.165 2,106 1869 . . 2,825 2,227 1896 . . 2,718 1,564
1843 . . 3,078 2,145 1870 . . 2,878 1.980 1897 . . 2,667 1.535
1844 . . 3.215 2,027 1871 . . 3,042 1,721 1898 . . 2,711 1.508
1845 . . 3.145 1,883 1872 . . 3.004 1.628 1899 . . 2,635 1.765
1846 . . 2,994 2.183 1873 . . 3,080 1.720 1900 . . 2,700 1.684
1847 . . 2,958 2,369 1874 . . 3,085 2.032 1901 . . 2,703 1,605

j1848 . . 3,033 1,968 1875 . . 3.117 2,027 1902 . . 2,648 1.537
1849 . . 3,284 1,984 1876 . . 3,084 1.959 1903 . . 2,570 1,509
1850 . . 3,189 1,979 1877 . . 3.107 1,866 1904 . . 2,575 1.529
1851 . . 3,174 2,072 1878 . . 2,983 1,806 1905 . . 2,566 1,562
1852 . . 3,069 2,270 1879 . . 3,052 1,694 1906 . . 2,570 1,437
1853 . . 3.137 2,366 1880 . . 2,936 1.810 1907 . . 2,553 1,459
1854 . . 3,350 1,976 1881 . . 2,907 1,768 1908 . . 2,570 1,491
1855 . . 3,175 2,145 1882 . . 2,935 1.735 1909 . . 2,558 1,367
1856 . . 3,147 2,177 1883 . . 2,894 1,731 1910 . . 2,466 1,404
1857 . . 3.243 2,758 1884 . . 3,001 1,753 19111 . 2,382 1,378
185S . . 3,477 2,169 1885 . . 2,944 1,775 19121 . 2.367 1,420

\ 1859 . . 3,499 2.013 1886 . . 2,976 1.661

år i själfva verket varit betydande. Uppenbarligen var redan nu 
den starka nyodlingen begynd, bvilken i mer än ett hundra år skulle 
spela en så stor roll i Sveriges historia.

I det hela betecknar årtiondet mellan 1750 och 1760 Frihets
tidens krön och är otvifvelaktigt ett af de ekonomiskt lyckligaste 
som vårt fädernesland någonsin genomlefvat. Ekonomien var väl 
på en del punkter undergräfd, såsom senare trädde i dagen, men 
den utan all jämförelse viktigaste näringsgrenen, eller jordbruket, 
utvecklade sig raskt och hade en hel följd af gynnsamma år. För 
utrikes handeln och sjöfarten voro konjunkturerna tillfredsställande.

Tidens mörkaste skugga var den politiska korruptionen. Bland 
befolkningens stora massa rådde däremot ännu gammaldags enkelhet 
och jämförelsevis ofördärfvade seder. Ett indicium härpå — visser
ligen icke ensamt tillräckligt — är det utomordentligt ringa antalet 
födelser utom äktenskapet; ett annat är det likaledes mycket ringa 
antalet själfmord. Äfven frekvensen af mord och dråp var icke hög. 
Det svåraste lytet var den allmänna råheten, som befordrades af 
det redan i en viss stegring varande brännvinsmissbruket.

1 Preliminära tal.
5—112201 Emigration sutredning en. Betänkande.
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För att vinna en föreställning om den ekonomiska utvecklingen inom 
rikets olika delar, vända vi oss till folkökningssiffrorna. Inom hvart och ett 
af Sveriges dåvarande län utgjorde folkökningen 1751/60, årligen i promille 
af medelfolkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Väster- och Norrb. . 14-14 Hallands . . . . . 8'96 Uppsala .... . . 5-64
Stockholms stad . . 13'6 5 Jönköpings . . . 8-35 Gottlands . . . . . 5-62
Blekinge.................. 11-60 Örebro8 .... . 8-24 Kristianstads . . . 5-22
Kalmar...................... 11-38 Göteborgs o. Bohns . 7'84 Södermanlands . . . 4-88
Skaraborgs .... 10-68 Kronobergs . . . 7-50 Malmöhus . . . . . 4-74
Kopparbergs .... 9-50 Alfsborgs . . . Stockholms . . 4’34
Gätleborgs1 . . . . 9-06 Östergötlands . . 5-88 Västmanlands . . . 3-36

Medelsiffran för hela riket var 7-7 6 promille. Ehuru talen för de sär
skilda länen icke kunna tillerkännas något större värde, framträda dock ett 
par karaktäristiska drag. Öfversta Norrland utinärkes redan nu af en jäm
förelsevis stark folkökning, däremot södra Norrland blott af en medelmåttig sådan. 
Stockholms stad har det senaste af sina fyra prospererande årtionden efter 
1720. Den höga folkökningen i Kalmar län och Blekinge är karaktäristisk 
för tiden och bestyrker det redan påpekade faktum, att Östersjökusten ännu 
höll sin betydelse uppe gentemot Västkusten. Kopparbergs läns starka tillväxt 
är däremot en tillfällighet, möjligen en reaktion efter den stora folkförlusten 
genom »upproret» på 1740-ta.let; här nedan framträder också för länet ett 
litet inflyttningsöfversskott, — ett enastående fall i Dalarnas historia. —- 
Sist härofvan stå Mälareprovinserna, hvilket icke förvånar, men bland dem 
Gottland och Skåne. Detta vittnar om, att vår sydligaste provins knappast 
ännu begynt den ekonomiska uppblomstring, som snart skulle göra den till vår 
rikaste. För öfrigt må erinras om, att Skåne under en följd afår efter 1745 
hemsökts af svåra kreaturssjukdomar, som åsamkat jordbruket stora förluster..

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms stad . +24-82 Väster- o. Norrb. . — 0-21 Kristianstads . . — 3-20
Blekinge . . . . + 3'37 Östergötlands . . — 0-66 Södermanlands. . — 3-52
Skaraborgs . . . + 2-00 Gätleborgs1 . . . — 0-97 Västmanlands . . — 3-91
Hallands . . . . 1'08 Stockholms län . — 1-60 Malmöhus . . . . — 3-94
Kalmar .... . + 0-33 Jönköpings . . . — 2-17 Alfsborgs . . . . — 3-98
Kopparbergs . . . + 0'03 Örebro2 .... . — 2-23 Kronobergs . . . — 4-54
Göteborgs o. Boh. . — Q'02 Uppsala.... . — 2-66 Gottlands . . . . — 4-63;

Medeltalet för hela riket var en förlust af O-6 7 promille årligen. — 
Talen för länen äro tyvärr mycket svaga. För Stockholms stad finner man 
en högst betydlig inflyttning, hvilket icke heller är orimligt i betraktande af 
de industriella framstegen under denna tid. Man gifve akt på den ganska, 
starka utflyttningen från Skåne, äfven från Malmöhus län. Också Norrland 
uppträder med större utflyttning än inflyttning.

Angående städernas folkökning denna tid är ej mycket bekant. Man 
vet blott att Stockholms folkmängd under årtiondet växte från 60,000 till 
69,000, hvilket säkerligen för den tiden var en ganska betydande tillväxt..

1 Gätleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. — 2 Örebro och Värmlands län.
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Inom våra småstäder, som lefde af jordbruk, småhandel och handtverk, — med 
ytterligt försvåradt tillträde till de så godt som slutna handtverksskråen, — 
kan folkökningen icke hafva varit betydlig, troligen ej större än på landsbygden, 
om ens så stor.

Åren 1761/1770.

Sveriges folkmängd vid 1760 års slut är al oss beräknad till 
1,925,248 personer. Yid 1770 års slut ha vi uppskattat den till 
2,042,574 personer. Folkökningen under årtiondet skulle alltså upp
gått till 117,326. Denna siffra är åtskilligt lägre än 1750-talets, 
men torde dock från allmän 1700-tals synpunkt få bektraktas sasom 
medelmåttig. Födelseöfverskottet uppgick till 130,775. öfv erskottet 
af utflyttade öfver inflyttade skulle alltså utgjort 13,449, eller ungefär 
lika mycket som under närmast föregående årtionde.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

Ar 1760 . 
» 1761 . 
» 1762 . 
ü 1763 . 

» 1764 . 
» 1765 .

. 1.925,248 

. 1,942,007 

. 1.948,859 

. 1.952,238 

. 1,966,190 

. 1,976,824

Ar 1766 . 
» 1767 . 
» 1768 . 
» 1769 . 
» 1770 .

. 1,992,142 

. 2.009,596 

. 2,020,546 

. 2.030,491 

. 2.042,574

Tillväxt förekommer alltså under samtliga tio åren, växlande mellan 17,000 
personer åren 1767 och 1761 samt endast något öfver 3,000 år 1763. Såsom 
vanligt bero dessa växlingar till största delen på skördens utfall (under året 
näst förut). Under årtiondets första femårsperiod växte folkmängden med nära 
52,000 personer, under den senare med 66,000, en åtskillnad som gar tvärt
emot hvad man af den sedvanliga historiska uppfattningen skulle vänta.

Årtiondet 1761/1770 utmärkes i det hela af hög äktenskaps- 
frekvens. Den var högre under den första femårsperioden, än under 
den andra, hvilket är oväntadt, eftersom skörden var svag eller slog 
fel under samtliga de fyra åren 1761—1764, men däremot var füllt 
medelmåttig eller däröfver under åren 1765—1770. Giftermålens ovan
liga talrikhet under de dåliga skördeåren vittnar kanske om den ny
inrättade hemmansklyfningens fortgång; äfven torpens och back
stugornas antal ökades ganska starkt. Att giftermålsfrekvensen 
sjönk något under årtiondets senare del står väl delvis i samband 
med den industriella krisen samt förvirringen i myntväsendet. Äfven 
under dessa år var dock frekvensen större än för 1700-talet i genom
snitt, hvilket visar att skördarnas goda utfall betydde långt mera 
än svårigheterna inom industrien.

Födelsetal och fruktsamhet sjönko i jämförelse med föregående 
decenniums abnorma tal men voro fortfarande höga. Dödligheten 
var stor under de första åren, med deras svaga skördar; i synnerhet
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Tab. 7. Frekvensen af ingångna äktenskap.

Åren
Hela

medel-
folkmängden.

Årl. antalet 
vigda par. Medel- 

folkm. af 
Ogifta män, 

20/50 år. '

Årl. antalet vigda 
män, i första giftet.

I allt. Pä 1,000
inb. I allt. På 1,000 

og. män.1

1751/60 .... 1.862,347 16,743 8'99 115.134 13,552 117-71761/70 .... 1.982,355 16,881 8-52 123,501 13,495 109-31771/80 .... 2,042,296 17.335 8'49 142/830 13,887 97'21781/90 .... 2,158,900 17.022 7-88 163/599 13/620 83-S1791/00 .... 2,282,896 19,513 8'55 162,243 15,966 98-41801/10 .... 2.400,349 19,839 8'27 173.556 16,409 94'51811/20 .... 2,477,506 21,620 8'78 184,415 17,961 97-41821/30 .... 2,752.330 22,897 8-32 193,566 19/599 101-31831/40 .... 3.013.722 21.506 7-14 210,839 18,332 86-91841/50 .... 3.306.269 24.042 7-27 276,637 21,304 77-01851/60 .... 3.642,321 27,714 7-61 314,710 24,549 78-01861/70 .... 4,079,233 26,695 6’54 338.310 23,713 70-11871/80 .... 4,386,953 29,866 6-81 351,759 26/446 75-21881/90 .... 4.673,225 29.264 6-26 378,463 26,263 69-41891/00 .... 4,931,944 29.276 5'94 393,790 26/390 67-01901/10 .... 5,310,120 31,843 600 453,934 29/223 64-4

drabbades de spädaste åldrarna mycket svårt. Under de goda skördeår, 
som upptaga 1760-talets senare del, voro dödssiffrorna däremot mycket 
gynnsamma.

Mot slutet af detta årtionde sammanstörtade, såsom bekant, en 
ej ringa del af Sveriges med så mycken konst uppdrifna storindustri, 
i främsta rummet textilindustrien. Helt naturligt inverkade detta i 
viss mån på det ekonomiska tillståndet i allmänhet, helst som för
virringen i myntväsendet stadigt ökades. »Näringslifvet och indu
strien kunde», säger Odhner, »ej annat än lida genom de täta väx
lingarna i penningens värde; deras fall påskyndades genom indrag
ningen af understöden och da kursen sänktes genom tvångsåtgärder, 
hvarat följde en allmän stockning i rörelsen. Hattarnas återkomst år 
1769 följdes af nytt slöseri med växande statsbrist, af ny sedelut- 
gifning med stegrad kurs.»

■ Vi tillåta oss betona, att när här talas om »näringslifvet! fall» 
(icke endast fabrikernas), så innebär detta säkerligen en öfverdrift. 
Befolkningsstatistikens siffror, — det enda tillräckligt omfattande 
och fullt objektiva vittnesbördet om situationen, — ådagalägga, att 
det allmänna ekonomiska tillståndet icke var ogynnsamt ens under 
årtiondets senare del. Till och med om man ville se bort från 
giftermålstalen, hvilket man enligt vår uppfattning icke bör
göra, så kommer man ändock icke förbi dödlighetsstatistikens 
vittnesbörd. Sådana dödstal som åren 1766, 1767 och 1770 äro otänk
bara för denna tid, därest inom landet skulle ha härskat allmän nöd.

1 I åldern 20/50 år.
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Tab. 8. Folkmängden af Gifta kvinnor i åldern 15145 år.

Åren
Hela

medel
folk-

mängden.

Medelfolkmängden af 
Gifta kvinnor i åldern

På 1 million af hela 
medelfolkmängden funnos 

Gifta kvinnor i åldern

15/30 år. 30/45 år. 15/45 år. 15/30 år. 30/45 år. 15/45 år.

1751/60. . 1,862,347 68,856 145,240 214,096 36,972 77.988 114.960
1761/70. . 1.982.355 69,621 159,134 228,755 35,120 80,275 115,395
1771/80. . 2,042,296 73,929 156,885 230,814 36,199 76,818 113,017
1781/90. . 2,158,900 74,201 167,670 241.871 34,370 77,664 112,034
1791/00. . 2,282,896 71.817 179,833 251,650 31,459 78,774 110,233
1801/10. . 2,400,349 74,443 178.960 253,403 31,013 74,556 105,569
1811/20. . 2,477.506 81,561 186.290 267,851 32,921 75.192 108,113
1821/30. . 2,752,330 90,523 213.308 303,831 32,889 77,601 110,390
1831/40. . 3,013.722 91,117 228,787 319,904 30,284 75,916 106,149
1841/50. . 3,306,269 98,029 232,697 330,726 29,649 70,381 100,030
1851 60. . 3,642,321 100.779 271,792 372,571 27,669 74,621 102,290
1861/70. . 4,079.233 105,060 302,279 407,339 25,755 74,102 99,857
1871/80. . 4,386,953 108.094 296,417 404,511 24,640 67.568 92,208
1881/90. . 4.673,225 121,856 301.012 422,868 26,075 64,412 90.487
1891/00. . 4,931,944 117,141 319,543 436,684 23,752 64,790 88^542
1901/10. . 5,310,120 137,864 327,980 465,844 25,963 61,765 87,728

Att mycken nöd ock betryck förefanns, är naturligtvis obestrid
ligt. men svårigheterna drabbade väsentligen endast några få procent 
af folkmängden och kande därför icke skaffa sig nämnvärda uttryck 
i dödstalen, som omfatta befolkningen i dess helhet.

Tiden utmärkes af en begynnande öfvertygelse att man för lan
dets ekonomiska upphjälpande måste lätta på det förr så beundrade 
tvångssystemet och skänka större utrymme åt den individuella fri
heten. Bland denna nya åskådnings talangfullaste förkämpar mär
kes, såsom bekant, Sveriges Adam Smith, den finske prästen Anders 
Chydenius. Yid 1765/66 års riksdag segrade också den friare upp
fattningen i flera väsentliga punkter. Den 20 november 1766 ut
färdades en författning, hvarigenom landtmannen förklarades äga 
frihet till seglations idkande på alla orter inom riket samt att af- 
sätta sina varor och landtbruksalster på hvad ort och ställe honom 
lämpligast syntes. Härmed var åt landsbygdens flesta näringsidkare 
medgifven ungefär samma rätt som man ett par årtionden förut sett 
sig nödsakad inrymma åt städerna. — I ett visst samband med 
liberalare åskådningars framträngande inom det ekonomiska lifvet 
står väl också det berömda grundlagsfästandet af tryckfriheten, 
hvilket skedde år 1766.

Gamla klagomål öfver den ekonomiska lagstiftningens olämplig
het gjorde sig allt kraftigare gällande. I synnerhet klagade man 
öfver behandlingen af utsökningsmålen, en behandling som alldeles 
icke på ett tillfredsställande sätt tillvaratog den ärlige närings
idkarens intressen gentemot allsköns ovederhäftighet och bedrägeri.
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Tab. 5). Vigde män, i första giftet, mot 1,000 ogifta män i åldern
20/50 år.1

i, Pro
mille.

„
Ar. Pro

mille. År. Pro
mille. År. Pro

mille. År. Pro
mille.

1748 . . 1781 . . 86'4 1814 . . 81-8 1847 . . 70-9 1880. . 68-8 i
1749 . 111-0 1782 . . 82'4 1815 . . 106-6 1848 . . 75-2 1881 . .
1750 . . 121-1 1783 . . 84-4 1816 . . 104-9 1849 . . 80-8 1882 . . 70-4
1751 . . 122-2 1784 . . 78-0 1817 . . 94-3 1850 . . 78-8 1883 . . 71-2 :
1752 . . 124-2 1785 . . 82-4 1818 . . 94-9 1851 . . 76-4 1884 . . 72-2 i
1753 . . 115-3 1786 . . 84-5 1819 . . 911 1852 . . 70-2 1885 . . 72-6
1754 . . 125-0 1787. . 83-5. 1820 . . 93-2 1853 . . 73-7 1886 . . 69:7
1755 . . 121-6 1788 . . 82-8 1821 . . 98-8 1854 . . 77-6 1887 . . 67-9 ;
1756 . . 111-6 1789 . . 83-1 1822 . . 106-6 1855 . . 75-7 1888 . . 65'7
1757 . . 101-9 1790 . . 85-0 1823 . . 106-3 1856 . . 75-1 1889 . . 67-3
1758 . . 101-1 1791 . . 117-0 1824 . . 105-8 1857 . . 79-3 1890 . . 68-5
1759 . . 126-4 1792 . . 112-9 1825 . . 106-3 1858 . . 83-2 1891 . . 67-9 -
1760 . . 128-8 1793 . . 102-1 1826 . . 100-7 1859 . . 86-2 1892 . . 66-2
1761 . . 126-6 1794 . . 94'8 1827 . . 9(1-7 1860 . . 82-4 1893 . . 65'5
1762 . . 116-0 1795 . . 87-7 1828 . . 99-3 1861 . . 77-1 1894 . . 65'6
1763 . . 109-5 1796 . . 102-4 1829 . . 99-8 1862 . . 75-1 1895 . . 66*5
1764 . . 113-8 1797 . . 100-3 1830 . . 98-2 1863 . . 76-5 1896 . . 67-2 ■
1765 . . 105-6 1798 . . 98-6 1831 . . 88-1 1864 . . 74-0 1897 . . 67-6
1766 . . 108-2 1799 . . 84-8 1832 . . 90-1 1865 . . 75-2 1898 . . 67-8
1767 . . 106-2 1800 . . 83-8 1833 . . 97-7 1866 . . 72-2 1899 . . 68'4
1768 . . 107-6 1801 . . 80-7 1834 . . 99-6 1867 . . 66'0 1900 . . 67-1
1769 . . 101-6 1802 . . 90-3 L835 . . 92-7 1868 . . 59-1 1901 . . 66-8
1770 . . 100-2 1803 . . 94-4 1836 . . 88-8 1869 . . 61-5 1902 . . 650
1771 . . 93-3 1804 . . 93-0 1837 . . 841 1870 . . 65'0 1903 . . 63-1
1772 . . 77-0 1805 . . 96-7 1.838 . . 72-7 1871 . . 71-J 1904 . . 63-7
1773 . . 84‘7 1806 . . 93-4 1839 . . 78-7 1872 . . 77-1 1905 . . 62-8
1774 . . 98-4 1807 . . 95-0 1840 . . 80-7 1873 . . 82-6 1906 . . 65-4 ;
1775 . . 108-4 1808 . . 94-6 1841 . . 80-8 1874 . . 82-0 1907 . . 66'1
1776 . . 105-3 1809 . . 86-6 1842 . . 78-2 1875 . . 78-7 1908 . . 64-9
1777 . . 104-4 1810 . . 120-1 1843 . . 77-6 1876 . . 78-4 1909 . . 62-9
1778 . . 103-9 1811 . . 120-6 1844 . . 78-6 1877 . . 76-1 1910 . . 63-8 i
1779 . . 98-7 1812 . . 103-2 1845 . . 77-0 1878 . . 70-7 19112 . 62-2 i
1780 . . 96-2 1813 . . 84-9 1846 . . 72-9 1879 . . 68-0 19122 . 62-5

Vi veta, att klagomålen äro desamma än i dag. Lagstiftning 
och lagskipning hafva i alla tider spelat en mindre hugnelig roll i 
Sveriges ekonomiska historia.

Såsom förut omnämnts, ökades vårt lands folkmängd under 1760- 
talet med 117,000 personer, en för den tiden ganska betydande tillväxt. 
Att den dock icke var större än som kunde af landets näringslif 
bäras, ådagalägges af de fortfarande höga giftermåls- och födelse
talen, samt äfven af de gynnsamma dödstalen under år med någor
lunda tillfredsställande skördar. Beträffande de näringsgrenar, som 
fingo på sin lott att uppbära denna folkökning, få vi genast ute
sluta industrien, som ju under en stor del af denna tid gick till
baka i stället för framåt. Och äfven om stadsmannanäringarna i 
allmänhet gäller nog samma ogynnsamma omdöme, såsom framgår af 
den nu begynnande stagnationen af Stockholms folkmängd; endast

1 Medeltalen för tioårsperioderna återfinnas i Tab. 7. — 2 Preliminära tal.
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Tab. 10. Vigde mån, i första giftet, på 100,000 inb. af hela folkmängden.1

År. An
tal. Är. An

tal.
År An

tal.
År. An

tal.
År. An

tal.

1748 . . 1781 . . 640 1814 . . 606 1847 . . 609 1880 . . 566
1749 . ■ 687 1782 . . 618 1815 . . 799 1848 . . 650 1881 . . 554
1750 . . 752 1783 . . 639 1816 . . 787 1849 . . 702 1882 . . 566
1751 . . 754 1784 . . 590 1817 . . 709 1850 . . 685 1883 . . 573
1752 . . 759 1785 . . 625 1818 . . 716 1851 . . 604 1S84 . . 588
1753 . . 712 1786 . . 644 1819 . . 690 1852 . . 611 1885. . 599
1754 . . 779 1787 . . 637 1820 . . 707 1853 . . 645 1886 . . 578
1755 . . 751 1788 . . 634 1821 . . 743 1854. . 681 1887 . 561
1756 . . 687 1789 . . 634 1822 . . 788 1855 . . 667 1888 . . 532
1757 . . 636 1790 . . 646 1823 . . 774 1856 . . 658 1889 . . 536
1758 . . 633 1791 . . 877 1824 . . 760 1857 . . 686 1890 . . 535
1759 . . 783 1792 . . 828 1825 . . 750 1858 . . 709 1891 . . 522
1760 . . 786 1793 . . 735 1826 . . 700 1859 . . 725 1892 . . 510
1761 . . 768 1794 . . 674 1827 . . 624 1860 . . 688 1893 . . 505
1762 . . 709 1795 . . 615 1828 . . 675 1861 . . 654 1894 . . 511'
1763 . . 676 1796 . . 709 1829 . . 669 1862 . . 628 1895 . . 525
1764 . . 702 1797 . . 694 1830 . . 652 1863 . . 642 1896 . . 537
1765 . . 644 1798 . . 685 1831 . . 585 1864 . . 622 1897 . . 548
1766 . . 661 1799 . . 596 1832 . . 605 1865 . . 629 1898 . . 558
1767 . . 660 1800 . . 598 1833 . . 661 1866 . . 598 1899 . . 571
1768 . . 682 1801 . . 577 1834 . . 679 1867 . . 543 1900 . . 561
1769 . . 654 1802 . . 649 1835 . . 636 1868 . . 485 1901 . . 553
1770 . . 656 1803 . . 682 1836 . . 616 1869 . . 505 1902 . . 543
1771 . . 618 1804 . . 673 1837'. . 594 1870 . . 531 1903 . . 528
1772 . . 515 1805 . . 701 1838 . . 525 187.1 . . 572 1904 . . 536
1773 . . 572 1806 . . 674 1839 . . 581 1872 . . 615 1905 . . 535

1 1774 . . 673 1807 . . 686 1840 . . 606 1873 . . 650 1906 . . 562
1775 . . 756 1808 . . 687 1841 . . 621 1874 . . 645 1907 . . 572
1776 . . 746 1809 . . 631 1842 . . 617 1875 . . 622 1908 . . 566
1777 . . 747 1810 . . 874 1843 . . 629 1876 . . 621 1909 . . 550
1778 . . 748 1811 . . 871 1.844 . . 652 1877 . . 607 1910 . . 557
1779 . . 715 1812 . . 746 1845 . . 650 1878 . . 573 19112 . 542
1780 . . 706 1813 . . 620 1846 . . 623 1879 . . 562 19122 . 545

sjöfarten synes ha hållit sig någorlunda uppe. Att vår berömda 
järnhandtering ej kunde lifnära någon större befolkning än förr, 
finner man tydligen af produktionssiffrorna. Tackjärnstillverkningen 
uppgick till 64,649 ton om året, mot 64,240 under föregående år
tionde och 65,000 i medeltal för tidrymden 1736/50.

I ännu större proportion än under 1750-talet föll alltså bördan 
af folkökningen på jordbruket. Under sådana förhållanden måste 
man gifvetvis antaga, att den starka nyodlingen och den öfriga kvan
titativa utvecklingen af jordbruket fortgått äfven under 1760-talet 
Framstegen i fråga om jordens och kreaturens skötsel torde däremot

1 Medeltalen för tioårsperioderna utgöra:
1751/60 . . . 728 1791/00 . . . 699 1831/40 . . . 608 1871/80 . . . 603
1761/70 . . . 681 1801/10 . . . 684 1841/50 . . . 644 1881, 90 . . . 562
1771/80 . . . 680 1811/20 . . . 725 1851/60 . . . 674 1891 00 . , . 535
1781/90 . . . 631 1821/30 . . . 712 1861/70 . . . 581 1901/10 . . . 550

Preliminära tal.
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ha varit obetydliga, om än det nu pågående storskiftet efter hand 
medförde vissa förändringar till det bättre.

Inom hvart och ett af Sveriges dåvarande lån utgjorde folkökningen 
åren 1761/70, årligen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Gäfleborgs1 . .... 9-70 Örebro2 . . . . . . 612 Södermanlands . . . 4-69-
Kalmar . . .... 9-26 Uppsala . . . . . . 5-99 Östergötlands . . . . 4-39
Göteborgs o. Boh. . . 8‘95 Älfsborgs . . . . . 5-98 Blekinge . . . . . . 4-36
Kristianstads .... 8-16 Skaraborgs . . . . . 5-52 Stockholms län . . . 4-28:
Gottlands .... 7-78 Västmanlands . . 5'15 Hallands . . . . . . 4-10
Malmöhus . .... 7 37 Väster- o. Norrb . . 4-93 Stockholms stad . . 2'49
Kronobergs . .... 6-43 Kopparbergs . . . . 4-78 Jönköpings . . . . . 2-0ft

Medelsiffran för hela riket var 5'92 promille. Öfver detta medeltal 
stodo södra Norrland, Värmland, Bohuslän, södra Västergötland, större delen 
af Småland samt Gottland och Skåne. Det nordligare Norrlands folkökning 
däremot var under detta årtionde mycket svag, troligen på grund af missväx
terna; efter födelse- och dödstalen att döma skulle äfven Jönköpings och Kro
nobergs samt Älfsborgs och Skaraborgs län ha lidit särskildt svårt af de ogynn
samma skördarna under vissa af detta decenniums år. Sist bland länen står i af- 
seende å folkökning Jönköpings ; här var i regeln folkökningen mycket obetydlig 
under hela senare delen af 1700-talet. Stockholms gynnsamma tidrymd sedan 
fyrtio år tillbaka var nn förbi, och den stora stagnationen begynner. Om 
folkmängden i våra öfriga städer funnos ännu icke några fullständiga data.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille»
Stockholms stad . +13-32 Kalmar .... . — 0-15 Kronobergs . . . — 2-0 &
Göteborgs o. Boh. . + 3'59 Uppsala .... . — 0-21 Östergötlands . . —- 2-23
Gottlands . . . . + 1-26 Västmanlands . . — 0-74 Kopparbergs . . . — 2-41
Älfsborgs . . . . + 0-80 Hallands . . . . — 1-17 Södermanlands . . — 3-2»
Gäfleborgs1 . . . + 0'37 Stockholms län . — 1-64 Blekinge . . . . — 3-81
Kristianstads . . + 006 Örebro2 .... . — 1-71 Jönköpings . . . — 4-78
Skaraborgs . . . — 0-06 Malmöhus . . . . — 1-85 Väster- o. Norrb. . — 7-2»

Medeltalet för hela riket var en förlust af O-6 8 promille årligen. Läns- 
talen äro tyvärr ännu mycket osäkra. Inflyttningen till Stockholm, om 
än långt mindre än förr, var fortfarande ganska stor, men den räckte nu 
föga mer än att ersätta luckorna på grund af dödlighetsöfverskottet. Mest 
frapperar den starka utflyttningen från öfversta Norrland. Om denna är 
verklig och ej beroende endast å uppgifternas osäkerhet, har kanske en del 
af dem som afflyttat vändt sig till Norrlands sydligare bygder, som här förete
ett litet inflyttningsöfverskott, men en ej ringa del kanske till det motliggande- 
finska landet. Goda skördar och dåliga sammanföllo alldeles icke vid denna 
tid för Sverige och Finland. Ofta hade det ena landet mycket fördelaktiga år, 
medan årsväxten slog fel i det andra. Så t. ex. synes Finland icke hafva 
drabbats af de i vår historia så ryktbara missväxterna 1771 och 1772.

1 Gäfleborgs' Västernorrlands och -Jämtlands län. — 2 Örebro och Värmlands län»
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Åren 1771/1780.

Folkmängden i Sverige inom dess nuvarande gränser liar för 
1770-talets ingång beräknats till 2,042,574 personer. Vid 1780 års slut 
uppgifves den till 2,118,281. Tillväxten skulle alltså uppgått till 
75,707 personer, hvilket är betydligt mindre än under 1750- och 1760- 
talen och mindre öfverhufvud än under hvarje föregående årtionde 
sedan Karl XILs dagar. Årtiondet består emellertid i detta hän
seende af tvenne, hvarandra sällsynt motsatta perioder, hvilka del
vis neutralisera hvarandra. Mellan åren 1770 och 1773 minskades 
Sveriges folkmängd med 65,369 personer, under de följande sju åren 
ökades den igen med 141,076. — Föäelseöfverskottet för årtiondet 
uppgick till 84,646, och nettoförlusten genom utflyttning alltså till 
8,939. Sistnämnda siffra är den lägsta under 1700-talets af oss 
kända del, — om man nu får lägga någon vikt vid dessa i all
mänhet så osäkra tal.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

Ar 1770 
> 1771 
» 1772 
» 1773 
■» 1774 
» 1775

2,042,574
2,050,680
2,032,235
1.977,205
2,000,208
2,020,847

År 1776
> 1777 
» 1778 
i 1779
> 1780

2,041,291
2.057,155
2,073,295
2,089,624
2.118,281

Aret 1772 medförde alltså en folkminskning af mer än 18,000 personer, 
men detta var dock ringa mot närmast följande år, 1773, som nedsatte vårt 
lands folkmängd med ej mindre än 55,000 personer. I bägge fallen före- 
lågo mortalitetsöfverskott af ungefär samma belopp, och i bägge fallen or
sakades dessa fruktansvärda kalamiteter af missväxt — åren 1771 och 1772. 
Under närmast följande lugna och lyckliga år blef folkökningen så mycket 
starkare. Aret 1780 nådde till sist maximum, med en tillväxt af nära 29,000 
personer, härmed vida överstigande det förutvarande rekordet af år 1751, 
som endast var 21,500, och i sin ordning öfverträffadt först år 1816.

Folkökningen i de olika lånen är ej känd för detta årtionde, emedan 
man ar 1774 gjorde ett olyckligt afbrott i vår befolkningsstatistiks kontinui
tet, genom att införa stiften i länens ställe. Öfver hufvud vårdslösades 
tabellverket under Gustaf III:s hela regering. Först från år 1795 känna vi 
åter länens folkmängd.

Med revolutionen af år 1772 finner Frihetstiden sin afslutning, 
och de historiska framställningarna gifva därför ofta en samman
fattande öfversikt äfven af Sveriges ekonomiska tillstånd vid denna 
tidpunkt. I sin historia öfver Gustaf III:s regering uttalar sig 
C. T. Odhner härom på följande sätt:

»Den sa kallade frihetstiden hade oaktadt alla sina ansträngningar för 
landets materiella förkofran slutat med ekonomisk och finansiell, lika väl som 
politisk ruin. Denna ruin var så fullständig som möjligt: statsverkets till-
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Tab. 11. Födelse frekvensen, i förhållande till den kvinnliga folkmängden 
inom de mellersta åldersgrupperna.

Åren

Hela
medelfolk
mängden 
(män och 
kvinnor).

Medel- 
folkm. 

af Gifta 
kvinnor, 
15/45 år.

Årl. antal föder- 
skor m. äkta barn. Medel- 

folkm. af 
Ej gifta 
kvinnor,
20/45 år.

Årl. antal föder- 
skor m. oäkta barn.

Î allt.
På 1,000 

gifta 
kvinn.1

I allt.
På 1,000 
ej gifta 
kvinn.5

1751/60 . . . 1,862.347 214.096 65,444 305" 135,961 1,653 12-2 i

1761/70 . . . 1,982,355 228,755 66,624 291-2 142.224 1,809 12-7
1771/80 . . . 2,042,296 230,814 66.079 286-3 158,474 2,078 13-1
1781/90 . . . 2,158,900 241,871 66,862 276-4- 176.806 2,813 15-9 :
1791/00 . . . 2.282,896 251.650 72,894 289-7 182,532 4,001 21-9
1801/10 . . . 2,400,349 253,403 69.949 2760 194,748 4,760 24-4
1811/20 . . . 2,477.506 267,851 77,384 288-9 205,665 5,864 28-5
1821/30 . . . 2,752,330 303,831 89,782 295-6 203,301 6,623 32-6
1831/40 . . . 3,013,722 319,904 89.625 280-2 214,890 6,676 31-1 :
1841/50 . . . 3,306,269 330,726 95.448 288-6 276,980 9,240 33-4
1851/60 . . . 3.642,321 372,571 110,420 296-4 318,398 11,213 35-2
1861/70 . . . 4,079,233 407.339 117.912 289-5 341,246 12,645 37-1
1871/80 . . . 4.386,953 404.511 121.733 300-9 360.031 14,242 39-6
1881/90 . . . 4,673.225 422,868 123,406 291-8 386,239 14,210 36-8 ,
1891/00 . . . 4,931,944 436,684 120.567 276-1 393,253 14,855 37-8 :

1901/10 . . . 5,310.120 465,844 120,478 258-6 430,938 17,747 41-2

stånd var förtvifladt, myntväsendet befann sig i den största förvirring, under- 
kastadt alla kursens växlingar, hela landets materiella odling var genom 
näringarnas förfall skakad i sina grundvalar, dess kredit i utlandet var djupt 
sjunken, och eländet fulländades genom den svåra missväxten 1771—1772.»

Yi kunna ej hjälpa att vi måste beteckna detta omdöme såsom 
en rent olidlig öfverdrift. I det föregående har ådagalagts, att 
Sveriges allmänna ekonomiska tillstånd under 1760-talet måste öfver 
hufvud betraktas såsom ganska fördelaktigt, — äfven under de sista 
åren; och alla författare äro ense om att beteckna åren 1774—1780 
såsom en ovanligt gynnsam tid (»den lyckliga tiden af Gustaf III:s 
regering»). Enligt Odhner skulle landets tillstånd ha varit i alla af- 
seenden förtvifladt år 1772; tre år därefter var det blomstrande. Till 
dylika motsägelser är det lätt att komma, om nian bedömer för
hållandena efter mer eller mindre subjektiva och partifärgade ut
talanden, — enskilda eller officiella. Sanningen är att under hela 
den vidlyftiga lagstiftningen och diskussionen i ekonomiska frågor 
såväl under frihetstiden som under det gustavianska tidehvarfvet 
följde verkligheten sin egen väg. Yare sig Mössorna eller Hattarna 
regerade, eller Gustaf III, gäller, att när årsväxten var god, så voro 
giftermåls- och födelsetalen höga men dödstalen jämförelsevis låga, 
d. v7, s. den stora mängden af befolkningen fann sig väl. Omvändt, 
när skörden slog fel, gingo giftermåls- och födelsetal tillbaka och 
döden härjade svårare än förr, vittnande om nöd och umbäranden,

1 I åldern 15/45 år. — 5 I åldern 20,45 år.
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Tab. 12. Äktenskapliga fruktsamheten, eller antalet Föderskor med åkta 
barn mot 1,000 gifta kvinnor i åldern 15 >45 ård

År.
Frukt
samhet,

°/oo.
År.

Frukt
samhet,

°/o@.
År.

Frukt
samhet.

Vop.
År.

Frukt
samhet,

°/oo.

1749 . . . 294-6 1790 . . . 265'0 1831 . . . 263-2 1872 . . . 292-9
1750 . . . 318-1 1791 . . . 284-5 1832 . . . 269-8 1873 . . . 300-5
1751 . . . 336'4 1792 . . . 316-8 1833 . . . 298-6 1874 . . . 303*3
1752 . . . 309-5 1793 . . . 295-8 1834 . . . 290 3 1875 . . . 308-2
1753 . . . 310-9 1794 . . . 291-9 1835 . . . 288-2 1876 . . . 305-2
1754 . . . 318'5 1795 . . . 276-7 1836 . . . 283-1 1877 . . . 307-3
1755 . . . 321-7 1796 . . . 300-o 1837 , . . 276-5 1878 . . . 296-4 :
1756 . . . 308-9 1797 . . . 301-5 1838 . . . 266'6 1879 . . . 305-9 i
1757 . . . 278-8 1798 . . . 292-8 1839 . . . 270-9 1880 . . . 294-5
1758 . . . 285’3 1799 . . . 281-1 1840 . . . 289-2 1881 . . . 291-7
1759 . . . 287-4 1800 . . . 256 0 1841 . . . 280-5 1882 . . . 294-7
1760 . . . 303-0 1801 . . . 268-5 1842 . . . 292 5 1883 . . . 290-8
1761 . . . 294-5 1802 . . . 284-7 1843 . . . 285-4 1884 . . . 300-4
1762 . . . 295-5 1803 . . . 280-4 1844 . . . 298-7 1885. . . 294-6
1763 . . . 295'6 1804 . . . 285-8 1845 . . . 291-7 1886 . . . 298-3
1764 . . . 293-7 1805 . . . 284-6 1846 . . . 278-3 1887 . . . 296-0
1765 . . . 282-0 1806 . . . 275-4 1847 . . . 275-9 1888 . . . 289-6
1766 . . . 285-9 1807 . . . 278-3 1848 . . . 283-5 1889 . . . 279-9
1767 . . . . 301-6 1808 . . . 270-4 1849 . . . 304-5 1890 . . . 282-6
1768 . . . 289-2 1809 . . . 238-8 1850 . . . 294-4 1891 . . . 286-5
1769 . . . 287-0 1810 . . . 293-6 1851 . . . 291-2 1892 . . . 272-5
1770 . . . 287-6 1811 . . . 310-2 1852 . . . 280-4 1893 . . . 277-8
1771 . . . 281-8 1812 . . . 291-7 1853 . . . 286-6 1894 . . . 276-1
1772 . . . 252-8 1813 . . . 260-4 1854 . . . 305-0 1895 . . . 281-3
1773 . . . 223-9 1814 . . . 273-2 1855 . . . 287-2 1896 . . . 278-1
1774 . . . 299-6 1815 . . . 302-8 1856 . . . 285-0 1897 . . . 272-4
1775 . . . 306-2 1816 . . . 303-9 1857 . . . 293-1 1898 . . . 275-2
1776 . . . 282-6 1817 . . . 287-3 1858 . . . 310-5 1899 . . . 268-1
1777 . . . 285-4 1818 . . . 292-1 1859 . . . 311*4 1900 . . . 2735
1778 . . . 3012 181.9 . . . 283-6 1860 . . . 310-0 1901 . . . 272-0
1779 . . . 316*8 1820 . . . 284-3 1861 . . . 290-8 1902 . . . 266-2

1 1780 . . . 309-5 1821 . . . 303-4 1862 . . . 301-9 1903 . . . 259'5
: 1781 . . . 290-0 1822 . . . 304-1 1863 . . . 305-3 1904 . . . 260-4

1782 . . . 278-9 1823 . . . 311-7 1864 . . . 305-4 1905 . . . 259-8
1783 . . . 264-2 1824 . . . 293-2 1865 . . . 300-1 1906 . . . 259-0
1784 . . . 273-0 1825 . . . 310-1 1866 . . . 303-9 1907 . . . 255'8
1785 . . . 270-5 1826 . . . 295-5 1867 . . . 285-2 1908 . . . 256'4
1786 . . . 281-5 1827 . . . 267-8 1868 . . . 257-3 1909 . ■ . 253-9
1787 . . . 272-1 1828 . . . 289-2 1869 . . . 267-2 1910 . . . 244-3
1788 . . . 292-6 1829 . . . 299-7 1870 . . . 276-7 19112 . . 235'ü
1789 ... 276-4 1830 . . . 282-8 1871 . . . 294-8 1912- . . 234-0

stundom om hungersnöd. Om fabrikernas afsättning var gynnsam 
eller icke, om kursen på bankens sedlar steg eller föll, — allt detta 
var för den tiden att anse föga mer än såsom krusningar på ytan.

Om jordbrukets tillstånd vid frihetstidens utgång lämnar Ödh- 
ner, efter Kammarkollegii sammanfattning af länsstyrelsernas be
rättelser, en något mera detaljerad öfversikt, som här må anföras 
i sin helhet.

»Jordbrukets ställning var i allmänhet otillfredsställande och ej minst i 
rikets fruktbaraste län. I Skåne, i synnerhet Malmöhus län, befann sig

1 Medeltal för tioårsperioder meddelas i Tab. 11. — - Preliminära tal.
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jordbruket i lägervall och vanskötsel, åtminstone hos allmogen; såsom orsaker 
därtill angifvas: stora byalag med spridda ägor och ovissa rågångar sins
emellan, illa använda utmarker, dåliga redskap samt tröghet och brist på 
företagsamhet hos invånarne. (I ett annat uttalande läses: ’den skånska spann
målen, vuxen å odikad jord, förd oriad i ladan och tröskad på lergolf, tål 
icke att uppläggas och förvaras’). Ännu sämre var tillståndet i Halland, 
det kunde kallas rent af uselt: den bästa jorden var utlagd till betesmark, 
åkerns dikning nästan obekant, V4—V6 åf sädesbehofvet måste hämtas från 
annat håll. Äfven Bohuslän måste merendels köpa säd och var illa brukadt. 
Blekinge och Kalmar län däremot befunno sig i framåtskridande; nyodlingar 
och hemmansklyfningar förekommo ofta, i Blekinge hade storskiftet mycket 
anlitats, i Kalmar län hade odlingen på trettio år dels fördubblats, dels till
växt med 1/2 eller Vs. I de mellansvenska sådestrakterna, Skaraborgs län 
och en del af Älfsborgs, Östergötland och de fyra Mälarlänen, var åkern i all
mänhet väl brukad, men ängen vanskött och boskapsafveln mindre god. Närke 
hade gått framåt och allmänt tillägnat sig storskiftet. I Värmland hade 
hemmansklyfningen mycket begagnats. Dalarne kunde ej göra några fram
steg, så länge storskiftena voro så godt som förbjudna.1 Gottland stod till
baka i landthushållning, dess allmoge var mer intresserad för handel och 
sjöfart. I Norrland var jordbruket stadt i tillväxt, men mycket återstod att 
göra.»

Ä-fven här kan man ju möjligen ibland misstänka alltför gene
rella omdömen, men i stort sedt gör framställningen ett trovärdigt 
intryck. Man finner bekräftadtj att vid denna tid mellersta Sverige 
stod högre, till och med i afseende å jordbruket, än de sydligare 
provinserna, Skåne och Halland m. fl., och likaså att östkusten, 
Östergötland, Kalmar län och Blekinge, hunnit längre i kultur än 
västkusten. Det är samma allmänna intryck, som vi fått redan af 
befolkningsstatistikens vittnesbörd.

Under 1770-talets senare del arbetades ganska ifrigt för Sveriges 
ekonomiska förkofran. Förtjänsten häraf tillkommer, såsom bekant, 
i första rummet Johan Liljencrantz, som afgjordt inslog den friare 
riktning, som börjat tränga sig fram under föregående årtionde. I 
enlighet med tidens nya åskådning började nu ändtligen jordbruket 
sättas i första rummet. Storskiftet fortgick och visade redan gynn
samma verkningar. Likaså fortgick den kraftiga nyodlingen, och 
spannmålsproduktionen ökades ganska betydligt. Boskapsskötseln 
var fortfarande försummad, men ett varsel om vaknande intresse 
finner man dock i Peter Hernqyists verksamhet och öppnandet (år 
1775) af hans berömda veterinärinstitut i Skara. Af stor betydelse 
för landtbruket blef spannmålshandelns frigifvande, år 1775; häri
genom medgafs åt alla, utan afseende på stånd, att handla med 
spannmål, både i städerna och på landet. För hela näringslifvet 
välkommet blef indragningen, år 1772, af ett antal öfverflödiga helg-

1 Till följd af den redan tidigt längt drifna jordstyckningen i Dalarne undantogs 
denna landsdel i regeln frän de allmänna skiftes- och hemniansklyfningsförfattningarna; 
se anf. arbete af N. Wohlin.
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dagar. En svårighet för jordbruket var däremot, att Riksbanken 
numera (frän 1770) ej längre utlämnade jordbrukslån, enär tillgångar 
därtill saknades. Detta förhållande fortfor ända till år 1815.

Inom handtverket upphäfdes en hel del skråmissbruk, som in
rotat sig under de senaste årtiondena; härigenom öppnades möjlig
heter för en verklig tillväxt af handtverksbefolkningen, som förut 
varit, redan med hänsyn till sin numerär, inskränkt inom de snäfvaste 
gränser. — Under frihetstiden hade man haft mycket besvär med 
att upplära arbetare för de nya spinnerierna och väfverierna. Be- 
hofvet af sådana arbetare var nu ej längre stort, men under de 
fruktlösa försöken att uppdrifva textilindustrien vann man ett till 
en början alls icke afsedt mål: att allmännare än förr göra spånad 
och väfnad till en hemslöjd. Samuel Hermelin säger, att vid denna 
tid knappt fanns något län, där ej allmogen sysslade med dylikt 
arbete för eget behof.

Stagnation rådde, tyvärr, fortfarande, och sedan nära fyrtio år 
tillbaka, inom vår järntillverkning. Hela produktionen af tackjärn 
1771/80 uppgick endast till 69,000 ton årligen, mot 65,000 ton i 
genomsnitt redan under åren 1736/50. Yår andel af världsproduk- 
tionen, som år 1740 sannolikt uppgick till omkring 25 Jf hade år 
1780 redan sjunkit till omkring 15 %. Och dock var ännu icke den 
engelska puddlingsmetoden uppfunnen, som skulle definitift beröfva 
Sverige dess världsprimat i detta hänseende. Det förtjänar ihäg- 
kommas, att vår relativa tillbakagång alltså kan spåras redan före
införandet af stenkolen såsom bränsle vid järnfärskningen. _ Inom
järnförädlingen ha vi fran denna tid att anteckna anläggningen och 
privilegierandet år 1771 af Eskilstuna »fristad», hvarmed först upp
stod en smidesindustri i egentlig mening i vårt land.

Penningeväsendet ordnades nu, från 1777, genom Liljencrantz’ 
»realisation», hvarvid bankens sedlar inlöstes till halfva nominella 
värdet. I sammanhang härmed upphörde kopparen att vara vår 
hufvudmyntmetall, och silfret ensamt blef Sveriges myntfot. På 
samma gång detta vittnar om den urgamla koppartillverkningens 
aftagande betydelse i vårt land, innebar vår nya myntfot också ett 
närmande till öfriga länder och därmed ett lättande af våra inter
nationella handelsförbindelser.

Härigenom och än mer genom vår »väpnade neutralitet» under 
det nordamerikanska frihetskriget <1775/83) inträdde en gynnsam 
tid för Sveriges utrikes handel.

I ännu högre grad blef detta händelsen i fråga om sjöfarten. Denna 
näringsgren hade öfver hufvud under alla Frihetstidens förändringar 
hållit sig ganska väl uppe. Ku, då de stora sjömakterna efter hand 
indrogos i världskriget och deras sjöfart alltså minskades, inträdde
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Tab. 13. Folkmängden i jordbrukssocknar, industrisocknar och städer.1

År. Hela folk
mängden.

Jordbrnkssocknarna.
Industri
socknarna.

1

Städerna.
Södra

Sverige. Norrland.

1805 ......................
1865 ......................
1880 ......................
1910......................

2,410,(183
4.114,141
4.5(15.6(18
ö;522;403

1,504,682
2,394,041
2,457,288
2,152.397

146,650
309,857
367,263
491,028

519,669
893,500

1,047,156
1,563,167

239,682
516.743
693.961

1,315,811

lysande konjunkturer för de neutrala staterna. Måhända har Sveriges 
sjöfart aldrig varit mera inbringande än under denna tid.

X fråga om vår handel och sjöfart bör till sist ej glömmas 
Liljencrantz’ förslag att grunda svensk,a handelskontor i de förnämsta 
utländska sjöstäderna. Det bör ej glömmas därför, att det repre
senterar ett önskemål, som står ouppfylldt ännu i dag.

I stort sedt måste åren 1774—1780 betecknas såsom en ovanligt 
lugn och lyckosam tid för vårt land också i ekonomiskt af se en de. 
En folkplåga voro dock de ohyggliga smittkopporna, som vid denna 
tid rasade fruktansvärdare än någonsin förr. Är 1779 nådde de sitt 
maximum i vårt land och bortryckte ensamt detta är mer än 15,000 
människor. Till jämförelse må erinras om, att 1834 års ryktbara 
kolerafarsot endast kräfde 13,000 offer.

Året 1779 gaf emellertid en riklig skörd, och sedan ändtligen 
smittkoppsepidemien brutits (en första begynnelse till deras reträtt 
för alltid från vårt land), följde under år 1780 en gynnsam reaktion. 
Nu bragtes dödligheten ned till ett så ringa belopp (21-7 promille), 
att det dröjde mer än fyrtio år innan ett ännu gynnsammare resultat 
kunde vinnas, eller ända till år 1823.

Tidens mörkaste företeelse är den våldsamma stegringen af 
bränn vinsmissbruket; en snart inträdande följd af kr onobränneriernas 
inrättande år 1775. På samma gång vi alltså här skönja upphofvet 
till en af vår egen tids mest betydelsefulla stridsspörsmål, förmärkes, 
eget nog, första spåret också till en annan nutidsfråga: vid denna, 
tid uppstår nämligen i Norrland det s. k. »läseriet», lörsta be
gynnelsen till de nuvarande oppositionella religiösa rörelserna i 
vårt land.

1 Se om denna fördelning sidd. 311—219. Anmärkas må, att folkökningen mellan 
1880 oeh 1910 i Norrlands »jordbrakssocknarj är beroende â skogsskötseln.
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Åren 1781 1790.

Sveriges folkmängd vid 1780-talets ingång uppgifves till 2,118,281 
personer. Vid dess utgång ha vi beräknat den till 2,187,732. Folk
ökningen skulle alltså ha uppgått till endast 69,451 personer, den 
lägsta siffran för något årtionde under de senaste etthundranittio 
åren, med undantag blott för åren 1801/1810.

Födelseöfverskottet under de tio åren mellan 1780 och 1790 kan 
beräknas till 87,023 individer. Nettoförlusten genom utflyttning 
skulle alltså utgjort 17,572. Denna siffra är troligen den högsta 
före den stora utvandringsperioden i våra egna dagar. I oelmför 
sig är dock skillnaden mot omkringliggande årtionden ieke betydlio- 
Utvandringen var ännu trög och blef så länge framåt. Såsom en 
ekonomisk barometer kan den alltså vid denna tid endast undan
tagsvis betraktas. Att den jämförelsevis höga siffran för 1780-talet 
står. i ett visst samband med tidens ihållande ekonomiska betryck 
förefaller dock mycket sannolikt.

Vid »lutet af hvarje år för sig af detta årtionde utgjorde Sveriges folk- 
mängd, -såsom vanligt efter ungefärlig beräkning:

Ar 1780 
* 1781 

!k 1782 
» 1783 
» 1781 
» 1785

2.118,281
2,132,926
2,140.995
2.143,579
2.145,219
2.149,773

Ar 1786
> 1787
> 1788 
» 1789 
5 1790

■ 2,163,415 
. 2.178,403 
. 2.192,760 
. 2,188,962 
• 2,187,732

Tillväxten är alltsa nästan genomgående 
krigsåren 1789 och 1790 förete folkminskning.

synnerligen svag, och de båda

^ Såsom helhet betraktadt, är 1780-talet i ekonomiskt hänseende 
det ogynnsammaste decenniet i vår historia under hela tidrymden 
mellan 1720 och 1800, — kanske mellan 1720 och 1910.

Liksom folkökningen under detta årtionde var mycket svag, så 
var detta fallet äfven med giftermåisfrekvens och äktenskaplig frùkt- 
samhet. Däremot var dödligheten ganska hög. Dessa ogynnsamma 

„allanden äro i första rummet att tillsbrifva de upprepade miss
växterna under årtiondets förra del. Under sex år å rad (1780/85) 
nådde endast ett år till medelmåttig skörd; alla de öfriga voro under 
medelmåttan! Årtiondets senare del var visserligen så mycket för
delaktigare i fråga om skördarnas utfall. Men i stället verkade nu 
Inget nedtryckande äfven på landets ekonomiska förhållanden.

Den synnerligen låga giftermålsfrekvensen under 1780-talet var 
så mycket mera märkbar, som de giftasvuxna åldrarna nu voro 
ofvertahga, — genom uppryckningen af de talrika kullarna från
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Tal». 14. Folkmängden inom de fyra hiifvudgrupp erna af yrken.1

År. Hela folk
mängden.

!

Jordbruk 
och fiske.

Industri och 
bergsbruk.

Handel och 
samfärdsel.

Allmän 
tjänst och 
s. k. fria 

yrken.

1751......................
1769 ......................
1840 ......................

1,785,727
2,015,127
8,138,887

1,425,010
1,615,527
2,589,360

136,787
160,807
268,061

32,500
38,691
69,369

191,430
200,102
262,097

1870 ......................
1880 ......................
1890 ......................
1900 ......................
1910i 2 ......................

4,168,525 
4.565,66S 
4,784.981

1 5,186,441
5,522,000

2,995,844
3,078,274
2.914.984
2,756)704
2,663,000

613,414
810,341

1,087,072
1,484,230
1,831.000

210.940
326)091
426:911
544,324
670,000

348,327 
350,962 
356,014 
351,183 

; 358.000

1750-talet. Härigenom förklaras i ej ringa mån den oro och det 
missnöje, som så afgjordt karaktärisera vårt folk under denna del 
af Gustaf III:s regering.

Från 1780-talet ha vi icke många detaljer att anföra rörande 
Sveriges ekonomiska lif. Af stor betydelse för framtiden blef med- 
gifvandet, år 1789, att hvarje svensk medborgare ägde rätt att 
besitta frälsejord, med undantag blott för säterier. (Äfven denna 
sista inskränkning upphäfdes, såsom bekant, år 1810). Under detta 
decennium infaller Rutger Macleans betydelsefulla jordbruksrefor- 
matoriska arbete, som snart blef ett föredöme för hela Skåne.

Den under föregående årtionden konstaterade kraftiga nyodlingen 
fortgick tydligen äfven nu, men skördarnas dåliga utfall åstadkom 
ändock en betydlig ökning af spannmålsimporten, som skall hafva 
uppgått till ungefär 735,000 deciton årligen, — under årtiondets förra 
hälft säkert åtskilligt mera. Äfven vår utrikes handel skali hafva 
lidit mycken afbräck genom missväxterna. Årtiondets kalamitet n:r 
två, eller det ryska kriget, åstadkom en ny förvirring inom myntvä
sendet, en förvirring som vann sin slutliga lösning först efter nästan 
ett halft århundrade (genom »realisationen» åren 1830 1834). Inom
hanätverket skedde år 1789 en återgång till ökadt skråtvång; den Lil- 
jencrantzska perioden af större frihet blef alltså icke af mycken var
aktighet. — Den ökade religionsfriheten, som bl. a. ledde till de första 
judiska bosättningarna i Sverige, blef af en viss betydelse äfven för 
vårt ekonomiska lif. De första försöken att grunda en hanäelsunder- 
visning i vårt land inföllo vid denna tid. Inom industrien äro att 
märka försöken att upphjälpa trävaruindustrien genom förlänandet 
af de i våra dagar så mycket omdebatterade »stockfångstskogarna».

i För de äldre åren enligt N. Wohlins bearbetning af den officiella befolknings- 
statistiken. i Bilaga IX. — 2 Preliminära beräkningar; yrkesfördelningens definitiva
resultat är ännu ej kändt.
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Tal). 15. Manliga hufvudpersoner morn den jordbrtiksidkan.de befolknin
gen samt hemmasöner och drängar.1

Är.

Manliga huf- 
vndpersoner 

inom den 
jordbruksid- 

kande befolk
ningen.

Af dem voro
Hemma
söner och 
drängar.Jord

brukare. Torpare. Statare.
Backstu
ga- och • Fiskare, 
inhyses- :

hjon.

1751 . . 236,515 186,569 27,891 20,033 2,022 148.215
1775 . . ! 282.411 206,122 47,574 24.467 4,248 220,502

• 18002 . 324,273 209,727 64,644 44.367 ; 5,535 235,393
18252 . 361,087 218,562 81,394 9.239 48,383 ! 3,509 213,637
18402 . 387,685 216,575 88,364 14,154 65,226 ! 3,366 307,863
I8602 . 456,249 230.901 99,815 23.815 96,514 5,204 320.879
1880 . . 474.569 256,804 92,590 34.131 83,981 7,063 308,239
1900 . . 440,155 271.494 72,252 33,351 54.238 8.820 354.836

Mera konstnärlig än ekonomisk betydelse kade kanske nedläg
gandet ånyo af den under 1750-talet upprättade porslinsfabriken på 
Marieberg.

Tackjärnstillverkningen höjde sig under detta årtionde plötsligt 
med 16 /, till 80,000 ton i årligt medeltal, en siffra som sedan öfver- 
träffades först efter femtio år. Hvad som framkallade denna till
fälliga stegring, är oss obekant.

Tidens allmänna åskådning, som af all makt eftersträfvade en 
stark folkökning, och äfven dess humanitära tendenser fäste upp
märksamheten vid behofvet af förbättringar inom hälso- och sjuk
vården. Såsom bekant uträttades också ganska mycket i detta 
hänseende under Gustaf III:s första regeringstid, och detta blef 
tydligen icke utan frukt. Många tecken tyda på, att en tendens 
till förbättring af dödlighets förhållandena gör sig gällande i Sverige 
redan under 1780-talet, och därmed tidigare, troligtvis, än i de 
flesta andra europeiska länder. Under närmast föregående mansålder 
hade förändringen snarast gått i ogynnsam riktning. Att resultatet 
i alla fall blef dåligt för 1780-talet, beror på de klena skördarna 
samt på kriget. Tendensen till ett bättre skönjes däraf, att missväx
terna dock icke förmådde stegra dödssiffrorna på långt när till samma 
onaturliga höjd som åren 1772 och 1773. Dessa båda år gifva i

1 Enligt N. Wolilins bearbetning af den officiella befolkningsstatistiken, i Bilaga 
IX, jfr därsammastädes. Talen äro naturligtvis osäkra, i synnerhet i fråga om antalet 
»jordbrukare». Anmärkas må, att den höga siffran år 1900 för hemmasöner och drängar 
beror pä inräknandet nu i den officiella statistiken äfven af daglönare inom jordbruket, 
hvilka före 1890 hänfördes under gruppen »arbetare utan uppgifvet yrke». Påpekas må 
-äfven, att brukningsdelarnas antal är åtskilligt större än det här upptagna antalet 
»jordbrukare», enär många jordbruk innehas af kvinnor (änkor o. a.) samt af ämbets- 
oeh tjänstemän m. ii., hvilka äro upptagna under sina resp. yrken. Såsom ett slags 
»torpare» kunde räknas äfven våra indelta soldater, hvilka ej ingå i tabellen. — 2 Enligt 

"Wohlins framställning synes antalet »jordbrukare» afgjordt vara upptaget för lågt.
6—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. Hi. Folkmängden efter stånd och klasser, åren 1805—1855.

I Tabellverket upp
tagna stånd och 

klasser.

Absoluta tal Proc. af hela folkm.

1805. 1830. 1855. 1805. 1830. 1855.

Ridderskapet och 
adeln................... 9,503 10,458 11,742 0'39 0-36 0-32

Prästeståndet . . . 15.145 14,153 15.362 063 0-49 0-42
Ståndspersoner . . 69,348 70,091 79,441 2-88 2-44 2-18
Borgarståndet . . 65.411 66,693 81,408 2'71 2-30 2-24
Bondeståndet . . . 1,759,038 2.168,915 2,378,267 72-90 75-10 65-35
Utland, o. israeliter 1.972 1,866 0-07 0-05
Alla andra................. 494,327 555,800 1,071,246 20-49 19-24 29-44

Hela folkmängden 2,412,772 2,888,082 8,689,382 100 100 100

själfva verket intrycket af en sista ntlöpare från ett vikande »bar
baries». Årtiondet 1781/90, med sin låga äktenskapsfrekvens och sin 
jämförelsevis stora utflyttning men dock endast måttliga dödlighet, 
erinrar om mera moderna förhållanden, närmast om hvad vår egen 
tid fått upplefva under 1860- och 1880-talen. Förhållandet synes 
i sin mån vittna om, att ett betydande kulturarbete fortgick i vårt 
land äfven under Grustaf III:s regering, huru många skuggsidor 
denna än har att uppvisa, särskildt på det ekonomiska området.

Dödlighetens minskning berodde för en del på tillbakagången af 
smittkoppornas intensitet, hvilken, om äfven nu fruktansvärdt hög år 
1784, dock icke mera uppnådde fullt den höjdpunkt, som representeras 
af året 1779. I viss mån neutraliserades likväl detta lyckliga för
hållande däraf, att nu i stället begynner en ökning af tuberkulos- 
frekvensen, som sedan kan iakttagas under ett halft sekel framåt i 
vårt land. Då denna höjning till tiden så godt som sammanfaller 
med stegringen af brännvinsmissbruket, är ju ej omöjligt att mellan 
dessa båda företeelser kan finnas något sammanhang. Brännvinet, 
frekvensen af oäkta födelser och tuberkulosen begynna alla sin fram- 
ryckning omkring 1780 och sluta den omkring år 1830.

Hvad angår den starka tillväxten under detta årtionde af antalet 
födelser utom äktenskapet, var denna en icke ovanlig följd af den 
förr påpekade öfvertaligheten inom den giftasvuxna befolkningen i 
förening med en mycket låg giftermålsfrekvens. Att dessa orsaker 
dock ej voro de enda, är sannolikt, eftersom tillväxten af de oäkta 
födelsernas antal fortgick med samma styrka äfven under de närmast 
följande årtiondena, under hvilka likväl äktenskapsfrekvensen genom
gick en tydlig förhöjning.

Under 1780-talet äga vi, såsom förut onmämndt, ingen kännedom om 
länens folkmängd, utan endast om stiftens. Arliga folkökningen eller folk
minskningen inom hvarje stift för sig utgjorde, enligt de officiella folkmängds- 
siffrorna (efter division med tio af årtiondets hela relativa tillväxt):



STATISTISK HISTORIK. ÅREN 1791 1800. 83

Stift. Promille. Stift. Promille. Stift. Promille.

Lunds . . . . . . . 7-62 Skara . . . . . 2-83 Växjö...................... . — 5-49
Härnösands . . . . 5'56 Strängnäs . . . 2-16 Kalmar .... . — 5-53
Karlstads . . . . . F88 Uppsala . . . . 0-79 Stockholms stad . — 8-04
Västerås . . . . . . 3-76 Göteborgs . . . — 0-26
Linköpings. . . . . 2'96 Visby . . . . . -— 3'74 Hela riket . . . 1-86

Fullt så ogynnsamma som dessa tal angifva voro doek förhållandena i 
verkligheten icke, enär folkmängden år 1790 med säkerhet är i de officiella 
tabellerna upptagen för lågt. För riket i dess helhet ha vi korrigerat den 
ärliga tillväxten från 1'86 promille här ofvan till S'22 promille. Om dock åt
minstone de inbördes proportionerna i tabellen äro någorlunda riktiga, skulle 
det skånska stiftet hafva redt sig jämförelsevis bäst under denna ofördelaktiga 
tid; sämst åter skulle förhållandena hafva ställt sig i Småland. Hvad Stock
holms stad angår, är väl den starka minskningen hufvudsakligen att tillskrifva 
oregelbundenheter i truppernas redovisning i samband med kriget.

Åren 1791/1800.

Sveriges folkmängd år 1790 är af oss beräknad till 2,187,732 
personer ocli för år 1800 till 2,357,500. Tillväxten för årtiondet 
skulle alltså hafva utgjort 169,768 personer. Beloppet är större 
än för hvarje annat decennium af 1700-talet; dock stå de båda årtion
dena mellan 1720 och 1740 sannolikt ungefär lika högt. Helatift 
taget var folkökningen säkert högre under sistnämnda period, och 
för öfrigt äfven under åren 1751/60. Nu nämnda fyra årtionden 
(1720-, 1730-, 1750- och 1790-talen) beteckna de ekonomiskt gynn
sammaste perioderna för Sverige under det adertonde århundradet.

JFödelseöfverskottet åren 1791/1800 är beräknadt till 181,559 
personer. Förlusten genom utflyttning skulle alltså ha utgjort 
11,791 personer. Denna siffra är mycket osäker, — såsom alla de 
motsvarande för 1700-talet, — men den. är åtminstone icke osannolik. 
Den är något lägre än de omgifvande decenniernas; men detta låter 
väl förlika sig med 1790-talets gynnsammare förhållanden i öfrigt.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd, enligt 
ungefärlig beräkning:

År 1790 . . . . . . . 2,187,732 År 1796 . . . . . . . 2,302,832
1791 . . . . . . . 2,202,319 » 1797 . . . . . . . 2,326,893

2> 1792 . . . . . . . 2,229,343 ï> 1798 . . . . . . . 2,350,347
» 1793 . . . . . . . 2,250,919 » 1799 . . . . . . . 2,365,151
> 1794 . . . . . . 2,272,890 » 1800 . . . . . . 2,357.500
» 1795 . . . . . . 2,281,137

Växlingarna frän det ena året til! det andra bero i första rummet på 
skördarna, hvarom mera här nedan. Den väldiga folkökningen år 1792 faller 
i ögonen (ej mindre än 27,000 personer). Tab. 10 visar också att giftennåls- 
frekvensen åren 1791 och 1792 var utomordentligt hög, — efter flera års 
goda skördar och nu ändtligen återställd fred. Ett så högt antal giftermål,
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Tab. 17. Hushållens fördelning efter bergningsvillkor, åren 1805—1855. 1

Hushåll, som Ar 1805. År 1840. År 1855. !

Ägde mer än för uppehället behöfligt.................... 13,257 54,795 94,427
Ägde tillräckligt för sitt uppehälle........................ 115,381 367,477 460,584
Ägde blott en del af hvad som behöfdes .... 245.711 130,471 109.444
Måste helt och hållet försörjas af andra .... 73,948 32,963 22,500

Summa 448,292 585,706 686,955

relatift till folkmängden i dess helhet, känner icke vår befolkningsstatistik, 
med undantag allenast för åren 1810 och 1811, då de yttre omständigheterna 
ju voro ungefärligen desamma som åren 1791 och 1792. — Sist i tabellen 
här ofvan tilldrager sig nödåret 1800 uppmärksamhet genom sin folkminsk
ning-, härom mera i det följande.

I stort sedt var 1790-talet i många hänseenden en för vårt land 
mycket gynnsam tid. För en betydande del måste detta tillskrifvas 
de goda skördarna. Af de tolf åren från och med 1786 till och 
med 1797 bedömdes ej mindre än sju såsom mer än medelmåttiga 
eller goda, och de öfriga fem såsom medelmåttiga: intet enda var 
svagt! En sådan årsserie är sällsynt i vår historia, ja, fråga är, 
om ett motstycke kan påvisas under hela den tid vi härom hafva 
någon kännedom.

Efter dessa lysande år följde tre mycket dåliga skördar i rad: 
åren 1798, 1799 och 1800. Härigenom bief särskiidt året 1800 ett 
af de svåraste nödår, som vår senare historia känner.

Såsom helhet utmärkes 1790-talet af en hög giftermålsfrekvens 
samt en för den tiden ungefär normal äktenskaplig fruktsamhet. 
Egentligen skulle man i båda fallen snarast hafva väntat ännu något 
gynnsammare siffror. — .Den under 1780-talet begynta starka steg
ringen af de oäkta födelsernas antal fortgick äfven nu.

Särdeles fördelaktigt utmärkes 1790-talet af sina låga äödssiffror, 
till hvilka de föregående decennierna alldeles icke kunna uppvisa 
några motstycken. Tendensen till gynnsammare dödlighetsförhål- 
landen, som gjorde sig märkbar redan under 1780-talet, neutraliserades 
nu icke längre af ekonomiskt nödstillstånd. Särskiidt fortfor smitt
koppornas våldsamhet uppenbarligen att aftaga, om den ock ännu en 
gång, år 1800, i samband med missväxterna, uppträdde i nästan hela 
sin gamla styrka. A andra sidan fortsatte tuberkulosen sin tillväxt.

Om landets näringslif under denna tid känna vi ej synner
ligen mycket, åtminstone ej mycket, som kan uttryckas i siffror. 
Jordbrukets skötsel gjorde otvifvelaktigt framsteg vid herrgårdarna. 
Sedan nu anses vid många af dessa växelbruk vara genomfördt. 
A allmogens hemman bör väl storskiftet så småningom hafva med-

1 Relativa tal meddelas sid. 96 och 182.
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Tab. IS. Barnaföderskornas fördelning efter bergningsvillkor, åren
1831—1855}

Barnaföderskor 1831/35. 1836/40. 1841/45. 1846/50. 1851/55.

I goda villkor......................
I bergliga villkor ....
I knappa villkor ....
I fattiga villkor ....

62,755
253,990

j- 166,868

64,381
239,627
175,372

67.334 
237,723 

/ 148,941 
\ 59,279

79,086
257,131
139,123
58,241

89,261
291,890
139,946

55,580

Summa 483,613 479,380 513,277 533,581 576,677

fört en bättrad skötsel, men mestadels förblef nog allt såsom förr, med 
undantag kanske för Skåne, där Rutger Macleans verksamhet nu 
började bära frukt.

Liksom för 1780-talet äro också för årtiondet 1791/1800 endast 
få detaljer att anföra från näringslifvet. Vår järntillverkning gick 
åter tillbaka, efter den tillfälliga stegringen under 1780-talet; till
verkningen sjönk till 75,000 ton årligen, mot 80,000 ton under före
gående årtionde. Orsaken är oss obekant; visserligen var puddlings- 
metoden nu uppfunnen i England, hvilken med tiden skulle höja de 
stenkolsrika länderna till främsta platsen inom järnhandteringen; 
men det är väl knappast antagligt, att Sverige skulle ha känning 
häraf redan under 1790-talet. — Ar 1797 började stenkolsbrytningen 
i vårt land, vid Höganäs; att man nu vände sin uppmärksamhet till 
dessa förut negligerade tillgångar vittnar kanske om, att äfven här 
i någon mån förnummos pulsslagen af industriens nya storhetstid. 
— I öfrigt hade den svenska handeln endast fördel af de stora 
revolutionskrigen, i hvilka vi ännu så länge kunde hålla oss neutrala. 
Sillfisket var fortfarande ymnigt. — Aren 1795/1800 byggdes den 
första användbara slussen förbi Trollhättefallen.

Af administrativa åtgärder för näringarnas främjande är icke 
mycket att anföra från 1790-talet, — kanske ännu mindre än frän år
tiondet förut. Förmyndarregeringens overksamhet i detta hänseende 
fortsatte traditionerna från Gustaf III:s senare år. Förmånligt skiljer 
sig dock den nya regimen från den gamla genom en vida större spar
samhet med statens medel. — Erinras må, att brännvinsmonopolet 
afskaffades år 1798. Ar 1800 blef brännvinsbränningen fästad vid 
besittningen af jord.

Invånareantalet år 1790 är kändt endast för stiften, icke för länen. 
Aren 1795 och 1800 föreligga ånyo lånssijfror, hvilka dock äro i ovanligt 
hög grad underkastade tvifvel. Vi ha därför afstått från att här gifva de 
sedvanliga ökningstalen, hvilka kunna uträknas för åren 1796/1800; de äro 
för öfrigt redan genom att afse endast en femårsperiod underkastade större

1 Dessa siffror, som ej anses vara af större värde, vitsorda dock, att det allmän
na välståndet gick tillbaka under åren mellan 1835 och 1845 men märkbart förbätt
rades under åren mellan 1845 och 1855, hvilket resultat är fullt sannolikt.
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tillfälligheter än vanligt. För den som så önskar, återfinnas dessa tal i Bilaga 
VJ Tab. 31; man upptäcker där lätt flera osannolikheter.

Om vi alltså icke kunna angifva folkökningen i våra län under 1790- 
talet, återgifva vi här i stället talen för tjugufemårsperioden 1771/1795, 
— från sista decennieåret i den gamla folkräkningsserien till första året af 
dess återställande. I årliga medeltal utgjorde folktillväxten under denna tid 
(beräknadt efter formeln för ränta på ränta):

Län. Promille.
Väster- o. Norrb. . . 1? !'.! 
Göteborgs o. Bolins . 8 39
Gäfleborgs ..... 7'66
Västernorrlands1 . . 712
Skaraborgs .... 6'86
Malmöhus.......................5'92
Älfsborgs.......................551
Örebro3........................... 509

Län. X’romille.
Kronobergs . . . . 4-65
Kalmar .... . . 4-43
Uppsala .... . . 3-97
Kristianstads . . . . 3-86
Blekinge .... . . 386
Östergötlands . . 3-80
Södermanlands . . . 3'46
Gottlands . . . 306

Län. Promille.
! Stockholms stad . . 2É95 

Kopparbergs .... 2'82
Hallands..........................2’29
Västmanlands . . . 1'65 
Jönköpings . . . 108
Stockholms län . — 2’48
Hela riket .... 4'4S

Medeltalet för hela riket är 4'43 promille, en synnerligen, låg siffra, sänkt 
af 1770-talets hungerår och 1780-talets allmänna betryck. — Undersöka vi 
länstalen, finna vi, att vissa förhållanden, som sedermera under en längre tid 
gällde såsom normala men ej kunde säkert konstateras för perioden 1750/1770, 
nu synas ha vunnit stadga. Sålunda är folktillväxten stark i Norrland, med stor 
öfvervikt för de nordligaste landsdelarna. Instucket i de norrländska länens 
led möter också Göteborgs och Bohus. Stadens egen folkökning kan här inga
lunda räknas såsom tillräcklig förklaringsgrund, utan tillväxten gäller nog egent
ligen Bohuslän, som nu hade en lysande tid på grund af sillfisket. Af öfriga 
landsdelar stå Västergötland och Skåne ganska fördelaktigt. Stockholms stad 
har ohjälpligt sjunkit tillbaka och intager nu en plats i sista ledet.

Folkminskning (på tjugufem år!) visa Jönköpings och Stockholms län. I 
båda fallen kan man dock vara böjd att betvifla siffrornas riktighet. Af Mä- 
larelänen intager Uppsala en bättre ställning än vanligt, utan att folkökningen 
därför kan sägas vara liög; men Västmanland visar lägsta folkökningen af 
alla våra län, — näst de båda som gått tillbaka. Anmärkas må dock, att 
1795 års folkmängd i Västmanlands län synes vara upptagen för lågt ; 
folkökningen sedan 1770 kan alltså ha varit något större än som här synes. 
—Den ringa folkökningen i Kopparbergs län under denna långa tidrymd 
ådrager sig också uppmärksamheten. Synnerligen svag var folkökningen 
äfven i Halland; om det halländska jordbrukets låga tillstånd vid början af 
1770-talet, är taladt redan här ofvan.

Åren 1801/1810.

Sveriges folkmängd vid det nya århundradets ingång är här 
ofvan upptagen, efter approximativ beräkning, till 2,357,500 personer. 
I denna siffra ingår äfven folkmängden i de områden öster om Tor- 
neälf, som är 1809 afträddes till Finland. Låta vi, för enkelhetens 
skull, denna gränsförändring förläggas till sekelskiftet, får folk
mängden sänkas med något mer än tiotusen personer. Yi komma

1 Västernorrlands och Jämtlands län. — 2 Örebro och Värmlands län.
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Tab. 19. Arliga förbrukningen pr inb. af några liufvudartiklar.1

Årligen. Hvete.

Kg.

Råg.

Kg.

Pota
tis.
Kg.

Kaffe.

Hg.

Te.

Hg.

Soc
ker.
Kg.

Bränn
vin.

Liter.

Öl.

Liter.

Vin.

Liter.

Tobak.

Hg.

1801/10 . . 7 83 28 0-94
1811/20 . . 8 93 61 1-16
1821,30 . . 10 95 155 1-33 40-00
1831/40 1 2 * * * * * . . 11 98 187 5-9 1-66
1841/50 . . 12 100 208 9-0 2-36
1851/60 8 . . 16 115 240 15-1 3'79 12'ço 10-5 0-40 6 73
1861/70 . . 18 119 240 17-3 008 5-00 9-76 110 0-42 8-34
1871/80 . . 24 131 262 23-3 0-11 7-73 10-96 16-8 0-76 11-37
1881/90 . . 35 136 238 30-4 0-18 1060 7-50 21-8 0-61 11-35
1891/00 . . 51 125 233 41-3 0-35 16-06 7-37 23-4 0-65 12-92
1901/10 . . 66 117 253 59-3 0'40 23-04 7-20 24-4 0-59 14-98

då ungefär till den officiella folkmängdssiffran för året, eller 2,347,303, 
hvilken alltså kan accepteras för Sverige inom dess nuvarande område. 
För 1810 års utgång ha vi beräknat folkmängden till 2,396,351. Till
växten under årtiondet stannar då vid 49,048 personer, den lägsta 
siffran både förr och senare i vårt land för något decennium allt 
sedan Karl XII:s dagar.

Födelseöfverskottet, beräknadt till 63,161, är likaledes det lägsta 
under samma långa tidrymd. Förlusten genom utflyttning skulle, 
efter ofvanstående, utgöra 14,113 personer; efter dåtida förhållanden 
kan detta anses såsom en ungefärligen medelmåttig förlust. Orimlig- 
är alltså denna siffra icke, men något själfständigt värde äger den ej.

Vid slutet af hvart och ett af decenniets år utgjorde Sveriges folkmängd, 
enligt de officiella talen eller efter beräkning:

År 1800 . . . . . . . 2,347,303 År 1806 . . . . . . 2.428,734
» 1801 . . . . . . . 2,354,952 » 1807 . . . . . . . 2,439,599
» 1802 . . . . . . 2,372,216 » 1808 . . . . . . . 2,427,592
» 1803 . . . . . . . 2,388,619 > 1809 . . . . . . 2.394.201
» 1804 . . . . . . . 2,403,814 » 1810 . . . . . . 2,396.351
» 1805 . . . . . . . 2,422,039

Åren 1801—1807 var folkökningen visserligen långsam, men ganska jämn, 
i medeltal något mer än 13,000 om året, med maximum 18,000, år 1805, 
och minimum, inemot 8,000, år 1801. Olycksåren 1808 och 1809 medförde 
gemensamt en folkminskning af 45,000 personer.

1 Hvete, råg och potatis: efter afdrag af utsädet. Nya beräkningar, på grund 
af talen i Tab. 24, 25 och 29 här nedan. Socker: enligt beräkningar af öfveringenjör
K. Arnell: talen afse socker och sirap, med reduktion till råsocker (hvarvid antagits
100 kg. raffinad = 110.kg. råsocker, och 100 kg. sirap = 50 kg. råsocker). Brännvin:
liter à 50% alkohol. Öl: för åren 1851/1890 efter våra egna beräkningar, på grund af
Svenska Bryggareföreningens uppgifter; för åren 1891/1910 efter Sveriges officiella
statistik i sammandrag. Vi tro oss genom denna sammanställning ha kommit till 
«tt så pass sannolikt resultat, som för närvarande är möjligt att åstadkomma. Tobak:
enligt beräkningar af öfveringenjör A. G. Ekstrand; talen afse sammanlagda förbruk
ningen af cigarrer, cigaretter, röktobak, tuggtobak och snus. — 2 Siffran för kaffe afser 
åren 1834/40. — 8 Siffran för öl afser åren 1856/60.
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Från ocli med år 1800 äro vi i tillfälle att göra en jämförelse 
mellan Sveriges folkmängd och hela Europas, om än till en början 
siffrorna för Europa äro något vanskliga. För årtiondets början och 
slut samt vid dess midt utfaller denna jämförelse på följande sätt i

Folkmängd. Sverige
Ar. Europa. Sverige. i promille.

1800 ................................  187,693,000 2,347,303 12-60 %.
1805 ................................  193,000.000 2,422,039 12-55
1810 ................................. 198,388,000 2,396,351 12-08

Vid årtiondets ingång skulle Sverige sålunda hafva upptagit 
12-60 promille af Europas folkmängd, men vid dess slut endast 12-os. 
promille. Denna tids lidanden skulle alltså hafva drabbat vårt folk 
ännu tyngre än vår världsdel i allmänhet.

I själfva verket synes det ogynnsamma resultatet för vårt land. 
egentligen ha framkallats endast af den stora dödligheten under 
periodens senare år. Det ekonomiska betryck, som hvilade öfver 
Europas folk till följd af krigen och »kontinentalsystemet», kan 
däremot knappast konstateras för Sveriges del. Tvärtom synes ställ
ningen hos oss ha varit ganska god, understundom till och med ovan
ligt god. Förklaringen härtill ligger dels uti det ganska lyckliga 
utfallet af skördarna, dels däruti, att samma förhållande, som tyngde 
Europa i öfrigt såsom en mara, eller kontinentalsystemet, tvärtom, 
gaf oss pä visst sätt exceptionella fördelar. Det är bekant,- att 
Göteborgs handel aldrig företett en blomstring liknande dessa års,. 
då Sverige nästan ensamt vågade, förtäckt eller öppet, uppehålla 
handeln med England. — Göteborg i synnerhet, och Sverige också i. 
dess helhet, ledo dock däraf att mot årtiondets slut sillen såsom 
bekant ånyo uteblef vid Bohusläns kuster.

Här ofvan anförda förhållanden bidraga till att förklara det annars- 
tämligen oväntade faktum, att gifterm ålssiffrorna i vårt land under 
denna tid voro ganska höga, och detta till och med under själfva 
krigsåren.

Egendomligt nog var icke desto mindre den äktenskapliga frukt
samheten tämligen låg, ej blott under krigs- utan äfven under freds
tiden. Huruvida detta förhållande, som till en viss grad konstateras 
redan för 1790-talet, är att anse sàsoiû ett af de dekadanssymtom,. 
som man särskildt i våra dagar velat rikligen finna hos vårt folk 
vid 1800-talets början, — må lämnas oafgjordt. Den starka stegringen 
af de oäkta födelsernas antal fortgick äfven under årtiondet 1801/10, 
om än något mindre häftigt än under närmast föregående och närmast 
efterföljande decennium.

Den i stort sedt gynnsamma ekonomiska ställningen beledsagades- 
åren 1801—1805 af ovanligt fördelaktiga dödlighetsförhållanden, — en 
fortgång i den gynnsamma riktning, som inslogs under 1780- och
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Tal). 20. Behof och skörd af Spannmål samt skörd af Potatis, 
åren 1751—1910}

i Ärligen.
Spannmål, deciton. Kg. pr inb. Potatis.

Behof. Skörd. Skillnad.1 2 Be
hof. Skörd. Skörd,

deciton.
Kg. 

pr inb.

: 1751/60 . . 5,215,000 4,955,000 260,000 280 266
!

1761/70 . . 5.650,000 5,220,000 — 430,000 285 263
1 1771/80 . . 5,920.000 5,610,000 — 310,000 29O 275
: 1781/90 . . 6,370,000 5,635,000 — 735.000 295 261 i
i 1791/00 . . 6,850,000 6,580,000 — 270,000 300 288

1801/10 . . 7,312,000 7,032,000 — 280,000 305 293 770,000 32
1811/20 . . 8,116,000 7,716,000 — 400,000 328 311 1,700,000 69
1821/30 . . 9.552,000 9,550,000 — 2,000 347 347 4,800,000 174
1831/40 . . 10,178,000 10,150.000 „ -- 28,000 338 337 6,400,000 212
1841/50 . . 11,628,000 11,825,000 + 197,000 352 358 7.900,000 239
1851/60 . . 14,336,000 14,945,000 + 609,000 394 410 10,000,000 275
1861/70 . . 16,214,000 17.070,000 + 856,000 397 418 11,500.000 282
1871/80 . . 19,145,000 20,315,000 + 1,170.000 436 460 13,350,000 304
1881/90 . . 22,401,000 21,940,000 — 461,000 479 469 13,000,000 278
1891/00 . . 25,434.000 23,428,000 — 2,006,000 516 475 13,286,000 269
1901/10 . . 28,401.000 24,703,000 — 3,698,000 535 465 15,279.000 288 j

1790-talen. Helt annorlunda ställde sig saken, såsom bekant, under 
åren 1806—1810; af dem kunna åtminstone 1808 och 1809 i ogynn
samhet anses komma de sorgligt ryktbara åren 1772 och 1773 när
mast. Orsaken till den fruktansvärda dödligheten var mindre krigets 
direkta inverkan än de bedröfliga försummelserna i hygieniskt afse- 
ende, särskildt gentemot det till tjänst utskrifna landtvärnet.

Yid början af 1800-talet gör vär svenska statistiska kunskap 
åtskilliga betydande landvinningar. En bland dessa är, att vi hädan
efter få regelbunden kännedom om folkmängden i våra städer.

Folkmängden i samtliga Sveriges städer år 1800 uppgifves till 
229,000 personer, eller ej fullt tiondelen af rikets dåvarande invånaran
tal. Vårt lands största stadssamhällen år 1800 voro Stockholm med 
75,517 inb., Göteborg (med inräkning af förstaden Majorna) ungefär

1 För tidrymden 1751—1800 äro de enda kända talen öfverskottsinförseln af 
spannmål, som hämtats från N. Wohlins Den svenska jordstyckningspoiitiken, sid. 712: 
uppgifterna i nämnda arbete, som afse rymdmått, äro reducerade till vikt efter de nor
mer, som angifvas under Tab. 25. »Skörden» och »behofvet» åren 1751/1800 äro beräk
nade under förutsättning af de i tabellen upptagna talen för »behof pr inb.» (siifrorna 
med medievalstil) ; i den mån dessa äro oriktiga, bli äfven siffrorna för det totala be
hofvet och den totala skörden oriktiga; dock tro vi, att våra tal skola gifva en viss 
föreställning om verkliga förhållandet. För åren 1741/50 utgjorde införselsöfverskottet 
320,000 deciton årligen; anta.ges medelfolkmängden för detta årtionde till 1,735,000
personer och behofvet af spannmål till 280 kg. pr inb., skulle skörden då hafva upp
gått till 4,540,000 deciton om året, eller 262 kg. pr inb. Angående skördeberäkning- 
arna för 1800-talet, se anm. till närmast följande tabeller. — 3 Talen i denna kol. ut
märka öfverskott af införsel (—) eller af utförsel ( + ); de afse hvete, råg, korn och 
hafre samt, efter 1860, majs. Mjöl är reduceradt till omalen spannmål genom tilllägg 
af en tredjedel af dess vikt. För åren 1816/60 äro dessa tal hämtade ur P. von Möller,
Svenska jordbrukets historia, därefter enligt den officiella handelsstatistiken.
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18,000, Karlskrona med 10,166, Norrköping med 9,089, Gäfle med 
5,410 ocli Uppsala med 5,105. Utom dessa nådde ingen svensk stad 
upp till 5,000 inb.; Falun, med 4,791, och Uddevalla, med 4,081, 
kommo närmast. Först i nionde rummet påträffa vi Malmö, och dess 
folkmängd uppgifves endast till 3,962 personer.1

Man finner strax, huru öfverlägset Stockholm då för tiden var 
mot landsortsstäderna. Hnfvudstaden var ej mindre än fyra gån
ger folkrikare än Göteborg, och mer än sju gånger större än 
rikets tredje stad (Karlskrona). I våra dagar är Stockholm blött 
ungefär dubbelt så stort som Göteborg, och fyra gånger så stort 
som den nuvarande tredje staden, Malmö.

Äfven jämfördt med städer i främmande land var Stockholm år 
1800 en ansenligare stad än i våra dagar, —• åtminstone om vi in
skränka oss till våra germanska stamfränder. München, Dresden, 
Leipzig, Breslau, Köln, Brüssel, Birmingham och många andra, som 
nu äro betydligt större än Stockholm, voro för hundra år sedan 
mindre än vår hufvudstad. A andra sidan har Stockholm nog under 
nittonde århundradet gått förbi en hel del städer inom Europas roman
ska länder, hvilka länder vid 1800-talets början representerade det 
egentliga storstadslifvet. — Inom den skandinaviska norden var 
Köpenhamn en tredjedel större än Stockholm, en proportion som är 
i det närmaste oförändrad ännu i våra dagar. Hamburg, som år 1800 
var endast jämnstort med Köpenhamn och alltså blott en tredjedel 
större än Stockholm, är däremot nuförtiden nästan dubbelt så stort 
som Köpenhamn och inemot tre gånger så stort som vår svenska 
hufvudstad.

Strax efter ingången af nittonde århundradet möter också den 
första ordnade jordbruksstatistiken i vårt land. Yi skola med an
ledning häraf framhålla några hufvudfakta rörande tillståndet i detta 
hänseende. För år 1750 ha vi uppskattat åkerarealen i Sverige till vid 
pass 600,000 hektar (jfr Tab. 21). Siffran kan knappast vara för 
låg, då den utgår från att spannmålsbehofvet pr inb. skulle varit 
endast föga mindre än vid början af 1800-talet. Ar 1800 kan åker
arealen nn beräknas till ungefär 850,000 hektar. Mellan 1750 och 1800 
skulle den alltså hafva ökats med 42 %, medan den samtida folkök
ningen endast var 32 %, Här framträder ånyo det kraftiga nyodlings - 
arbetet under senare hälften af 1700-talet, ett arbete som skulle 
fortgå i många årtionden ännu, eller ända fram till 1880.

På hundra inb. skulle enligt ofvanstående tal ha funnits 36 
hektar odlad jord år 1800; motsvarande siffra för vår tid är

1 År 1795 uppgafs Malmö stads folkmängd till 5,229 personer, år 1800 till 3,962, 
och år 1810 till 5,796. Dessa starka växlingar sammanhänga förmodlingen med väx
lingar i garnisonens styrka; för öfrigt äro 1795 års siffror för våra städer ofta tämligen 
osäkra; för Here af dem saknas uppgifter alldeles.
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Tab. 21. Odlade jorden och dess fördelning. Hektar. 1

År.

i

I allt. Träd
gård. Höstsäd. Yårsäd. Rot

frukter.

Foder
växter, 

lin, tobak 
etc.

Träde.

;

; 1750 .... 600.000 6,000 140,000 260,000 4,000 20,000 170,000 :

1800 .... 850,000 8.000 205,000 369,000 6,000 32.OOO 230,000
1810 .... 925,000 9,000 215,500 398,000 12,000 4O.5OO 250,000
1820 .... 1.100,000 11.000 236,000 442,000 28,000 108,000 275,000
1830 .... 1,400.000 14,000 288,000 521,000 60,000 197,000 320,000 :

1840 .... 1.650,000 16,000 305,000 541.000 79,000 364,000 345.000
1850 .... 2.025.000 20,000 353,000 639,000 98,000 53O.OOO 685,000
1860 .... 2.^00.000 2 C.OOO 435,000 812.000 150.000 648,000 430,000
1870 .... 2,831,000 29,000 439,000 978.000 168.000 792,000 425,000
1880 .... 3,097,000 34,000 462,000 1,093,000 174.000 889,000 445,000.'
1890 .... 3.306,000 35.000 451,000 1,192,000 181,000 1,036,000 411,000
1900 .... 3,558,000 38,000 475.000 1,232,000 204,000 1,195,000 414.000
1910 .... 3,691,000 46,000 485,000 1,191,000 255,000 1,351,000 363,000

1911 .... 3,701.000 46,000 488,000 1,188,000 257,000 1,361.000 361,000

67 hektar. Af hela åkerjorden synes ha för spannmål och rotfruk
ter användts omkring 580,000 hektar, alltså inemot 70 %. Omkring 
27 % kunna antagas hafva legat i trade. För foderväxter, lin och 
tobak m. m. skulle alltså ha återstått endast 3 à 4 /. Till jämförelse 
må nämnas, att i våra dagar vid pass 53 % af den odlade jorden an
vändas för spannmål och rotfrukter, 37 % för foderväxter och 10 % 
för trädan.

Af den för spannmål och rotfrukter upptagna jorden år 1800 kan rågen 
beräknas ha omfattat ungefär 33 %, kornet omkring 29 % halfen 20, bland
säden och baljväxterna omkring 14, hvetet 2^B och potatisen 1 %. Till jäm-

1 Ofvanstående tabell är ett försök att gifva en föreställning öm det högviktiga 
ämne som här afses. Därtill må fogas följande summariska anmärkningar. Arealen 
för spannmål och potatis är känd (genom utsädet) ända sedan är 1802; se härom, samt 
om här gjorda förhöjningar, anm. under Tab. 22. 1Tela arealen (utom för trädgård) 
är känd för (1805 oeh) 1810 samt efter 1865; siffran för 1810 är här höjd med 10%, 
siffran för 187Ö likaledes med 10 % och för 1880 med 5 %. Trädgårdsarealen är antagen 
(före 1865) till 1 ig af åkerarealen, och arealen för öfriga rotfrukter än potatis = 10 % 
af potatisarealen; för äldre tider är naturligtvis denna beräkning värdelös (på åkerjord 
torde då understundom odlats diverse rotfrukter), men hithörande arealer äro ju dock jäm
förelsevis små. Trädan, som år 1870 upptog 15 % af arealen, är här för 1810 satt = 27 
%, med antagande af en ungefärligen likformig förändring af detta procenttal från 1810 
till 1870. (Att, såsom vissa författare antaga, trädan skulle vid 1800-talets början 
hafva utgjort ända till en tredjedel af åkerjorden, stämmer knappast med de officiella 
talen för år 1810). Talen för »foderväxter, lin, tobak etc.» äro före 1865 endast kom
plementen i de likaledes problematiska slutsummorna; de äga alltså intet själfständigt 
värde. Dock må anmärkas: att siffran för 1810 likväl ej kan vara alltför mycket 
felaktig, eftersom 1810 års hela åkerareal är känd: samt: att arealen af artificiella, 
ängar veterligen var ytterst obetydlig under 1700-talet. Siffrorna för den samfälda 
odlade jorden (tabellens första kol.) för åren 1820—1860 äro endast uppskattningar, 
verkställda efter den ringa ledning som står att vinna; de framläggas här utan anspråk. 
Hvad angår året 1750, visa skördeberäkningarna i Tab. 20, att spannmålsarealen bör 
hafva utgjort ungefär 400,000 hektar; denna siffra är fördelad på höst- och vårsäd 
enligt proportionerna af 1805. Trädan är antagen till 28 %: öfriga, mindre tal äro 
gissningar. — Före 1865 är allt hvetet oeh all rågen räknad såsom höstsäd.
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Tab. '22. Åkerareal, använd för spannmål och potatis. Hektar.1

Ar. Hvete. .Råg. Korn. Hafre. Bland
säd.

Balj-
växter.

Summa
Spannmål. Potatis.

1800 . . 14,000 191.000 169,000 119.000 56,000 25.000 574,000 6.000
1810 . . 15,500 200,000 178,000 125,000 65,000 30,000 613,500 11,000
1820 . . 18,000 218,000 195,000 140,000 71.000 36,000 678,000 26,000
1830 . . 23,000 265.000 211.000 170,000 90,000 50,000 809,000 55,000
1840 . . 27,000 278,000 212,000 184,000 93,000 52.000 846,000 72.000
1850 . . 34,000 319,000 235,000 225,000 110,000 69,000 992,000 89,000
1860 . . 47,000 388,000 249,000 395,000 105,000 63,000 1,247.000 136,000
1870 . . 60,000 388,000 252,000 572.000 85,000 60,000 1.417,000 156,000
1880 . . 72,000 399,000 245,000 692,000 87,000 60,000 1,555,000 161,000
1890 . . 73,000 388,000 221.000 798,000 109,000 54,000 1,643,000 156.000
1900 . . 77,000 414,000 218.000 820,000 132,000 46,000 1,707,000 155,000
1910 . . 96,000 405,000 182,500 787,000 165,000 40,500 ] ,676,000 152,000

1911 . . 100,397 402,753 180,740 785,025 166,536 40,766 1,676,217 152,783

förelse må anföras motsvarande tal i våra dagar, i samma ordning: rågen 21 
•/«, kornet 9, hafren 41, blandsäden och baljväxterna 11, hvetet 5 och 
rotfrukterna 13 /. För ett hundra år tillbaka upptog alltså kornet tre 
gånger större andel af åkern än nu, och rågen en half gång större andel. 
Däremot voro hvetets och hafrens anparter endast hälften mot nu. Hvad 
angår potatisen, hade denna visserligen af Alströmer införts redan på 1720- 
talet, men ännu vid nittonde seklets början upptog den endast ungefär 1 % af 
spannmåls- och rotfruktsjorden, mot i våra dagar 8 %. I hela Sverige odlades 
år 1800 icke mera potatis än i våra dagar ensamt i Gärds härad i Skåne. 
Just vid denna tid började emellertid potatisen användas vid brännvinsbrän
ningen, hvilket snart ledde till en stor utvidgning af denna odling.

Skörden af spannmål uppgick i medeltal för åren 1801/10 till vid pass 
7 millioner deciton, eller 293 kg. pr inb. Motsvarande siffra i våra dagar är 
465 kg. Förbrukningen af hvete uppgick endast till 7 kg. pr iiib., mot nu 
för tiden 66 kg.; af råg konsumerades däremot redan nu vid pass 83 kg. 
pr inb., mot i vara dagar 117 kg. I stora delar af vårt land brukades 
ännu korn och hafre såsom brödsäd, hvilket från hygienisk synpunkt snarast 
var att anse såsom en fördel.

Kreatursstocken år 1805 utgjorde pr tusen inb.: 163 hästar, 89 oxar. 
338 kor, 180 ungnöt och 516 får; för öfriga kreatursslag saknas uppgifter.

1 För äldre år enligt våra beräkningar i Landtbruksakndemiens tidskrift år 1895, 
här reviderade. Arealen liar beräknats på grand af det uppgifna utsädet, hvarvid för 
åren före 1865 antagits, att utsädet pr hektar utgjort af hvete 205, råg 200, korn 225, 
hafre 225, blandsäd 205, ärter och bönor 250, potatis 1,190 kg. (=17 hektoliter); här
vid har en hektoliter utsädesspannmål ansetts väga af hvete 80, råg 75. korn 65, hafre 
50, blandsäd 55, ärter och bönor 80 kg. (för senare år: vårhvete 75, vårråg 70, vicker 
75 kg.). Före 1865 saknas uppgifter för victern; arealen härför har antagits = tredjedelen 
af arealen för ärter och bönor; samma förhöjning har gjorts för utsädet i Tab. 24. 
De på nu angifna sätt beräknade arealtalen (och i Tab. 24 utsädestalen) hafva under
kastats följande approximativa förhöjningar, nämligen för år 1800 med 12 %, för åren 
1810—1870 med 10 % och för år 1880 med 5 %. Höjningen för de äldre åren vitsordas 
af C. af Forsell och andra samtida författare; den har här ansetts med fullt skäl kunna 
utsträckas äfven till Hushållningssällskapens tidigare uppgifter, i fallande skala till 
1890, ined hvilket år de uppgifna talen (för utsädet) accepterats. Beräkningarna här 
af arealen efter år 1865 hafva skett i enlighet med vår ofvan anförda afhandling i 
Landtbruksakademiens tidskrift, med ett par smärre modifikationer på grund af de upp
lysningar som inhämtades för det Frænckelska kartverket.
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Tab. 23. Åkerareal, använd för spannmål och potatis. 
Medeltal för årtiondena. Hektar.1

Årliga
medel

tal.
Hvete. Råg. Korn. Hafre. Bland

säd.
Balj-

växter.

Summa i

Spann- Potatis, 
mål.

1801/10 14.900 194.900 172,400 122,300 60.000 27.000 591,5001 7,800
1811/20 17.000 207,900 185,800 130,800 67,100 30,900 639,500 16,900
1821/80 21,400 250,300 203,800 161,100 87,400 50,200 774,200 44.900
1831/40 25,200 273,500 211.600 177,700 92,100 50,900 831,000 63,700
1841/50 30,800 299,900 224,400 206,400 100,700 60,600 922,300 85,000
1851/60 40,500 351,400 244,600 302.800 106,200 66,600 1,112,100 106,500
1861/70 56,400 385.000 240,000 488,000 89,000 60.700 1,319.100 142.000
1871/80 68,400 388,700 249,800 632.200 85,800 59,300 1,484,200 i 161,500
1881/90 71,500 393,300 231,200 753,300 97,900 57.900 1,605,100 159,000
1891/00 74,500 403,200 220,000 815,500 123,700 50.900 1,687,800 157,600
1901/10 85.400 410,900 203,300 809.600 148.900 41.900 1,700,000 153,200

I våra dagar (år 1909) liar hästarnas antal sjunkit till 106 pr tusen inb., 
oxarnas till 29, ungnötens till 122 och fårens till 187 ; endast kornas relativa 
antal är oförändradt. Var således kreatursstocken för hundra år sedan stor 
redan i förhållande till folkmängden, så var den ännu långt större i förhål
lande till åkerarealen. Förklaringen ligger däri, att den naturliga ängens 
utsträckning nog var fullt dubbelt så stor då som nu.

Den svenska hästen synes ännu vid 1800-talets början ha varit af föga 
framstående beskaffenhet. Importen af bättre afvelsdjur började ungefär vid 
denna tid; till en början äfsåg man dock endast att vinna goda rid- och 
vagnshästar, eftersom åkerbruket ännu ej kräfde hästar af tyngre slag. — Stam
men af kor var icke mycket mjölkgifvande, men korna voro lättfödda och icke 
behäftade med de sjukdomar, som utgöra ett så bekymmersamt problem i vår 
egen tid.

Efter det att förra seklets rasfår-afvel ej längre ansetts böra fullföljas, 
började man nu lägga an på massproduktion af enklare ull. Detta ledde också 
till en viss förbättring af våra inhemska får-raser, tidigare alltså än mot
svarande försök i fråga om nötkreaturen. — Svinskötseln torde ännu ha stått 
ganska lågt.

Från årtiondet 1801/10 föreligga en stor mängd administrativa 
åtgärder och uppslag inom Sveriges näringslif, och förhållandena 
afsticka bjärt mot dådlösheten under närmast föregående tjugu år. 
När man ser all denna energiska sträfvan under Gustaf IV Adolfs 
tid och ihågkommer att intet väsentligt torde ha kommit till stånd 
emot den enväldige och envise konungens vilja, får man ovillkorligen 
det intrycket att Gustaf Adolf kunnat åtminstone för vårt näringslif 
blifva en landsgagnelig konung, om det förunnats honom att lefva 
under fredligare förhållanden. Tidens storverk var enslcif'tesstadgan, 
år 1803; om denna säger P. von Möller, att en dylik stadga »kunnat 
utfärdas blott af en enväldig furste».

1 Dessa, tal, som äro beräknade på grund af taleu for samtliga år inom hvarje 
. årtionde, ha betydelse i första rummet för jämförelse med utsädes- och skördebeloppen 
i närmast följande båda tabeller samt i Tab. 20. Jfr för öfrigt aum. till föregående 
tabell.
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Tab. 24. Utsäde af spannmål och potatis. I deciton.1

Ärligen. Hvete. Råg. Korn. Hafre. Bland
säd..

Balj-
växter. Potatis.

1801 10 . . 30,500 390,000 387.000 275,000 123,000 67,000 93,000
1811/20 . . 34,800 416.000 418,000 294,000 138,000 77,000 201,000
1821/30 . . 43,900 501,000 458.000 363.000 179,000 125,000 534,000
1831/40 . . 51,600 547,000 475.000 400,000 189.000 127,000 757,000
1841/50 . . 62,000 600.000 504,000 464,000 207,000 151,000 1,010,000
1851/60 . . 83,000 703,000 550,000 681,000 218.000 166.000 1,266,000
.1861/70 . . 110,000 770.000 540,000 1,100,000 180,000 150,000 1,700,000
1871/80 . . 134,000 780,000 548.000 1,393,000 170,000 149,000 1,904,000
1881/90 . . 146,000 780,000 494.000 1,615,000 189,000 141,000 1,945,000
1891/00 . . 152,000 790,000 448.000 1,668,000. 227,000 123,000 2,004,000
1901/10 . . 181,000 797,000 411,000 1,648,000 275,000 108,000 2,192,000

I sammanhang med enskiftesförfattningarna skapades en ny form 
för jordstyckning, nämligen af söndring ar under full äganderätt.2 
Såsom ett uttryck af tidens demokratiska jordpolitik få äfven anses 
upphäfvandet af förbudet för ofrälse att besitta säterier (1810) samt 
förbudet mot ytterligare inrättande af fideikommisser (1809).

Äfven jordbruksstatistikens tillkomst vittnar i sin mån om upp
lyst intresse och initiativkraft; den var för sin tid ett nästan för- 
tvifladt företag, som dock i det hela synes ha aflupit vida bättre än 
man kunde vänta. Om det enskilda initiativet vittnar, att från 
denna tid härleda sig våra första hushållningssällskap. Officiell 
prägel fingo dessa först något senare, eller år 1813.

Vårt bergsbruk hade däremot icke någon gynnsam tid under 
årtiondet i fråga. Tackjärnsproduktionen gick åter ned, till endast 
69,000 ton i medeltal; härmed var den kommen tillbaka till samma, 
ståndpunkt som under 1770-talet och öfversteg medeltalet för åren 
1736/50 med blott några få procent. Under hela två mansåldrar hade 
alltså vår viktigaste storindustri icke förmått att uppbära någon 
nämnvärd folkökning. Att Sveriges inbyggarantal vuxit, var till 
ojämförligt största delen endast landtbrukets förtjänst.

Under tiden hade världsproduktionen af järn begynt ökas i 
jättelik skala. Sveriges andel, som år 1740 hade uppgått till vid 
pass 25 %, och år 1780 till omkring 15 %, kan under årtiondet 1801/10 
näppeligen ha utgjort mera än 8

En annan af våra näringsgrenar begynner däremot nu höja sig 
till större exportduglighet. Detta var skogsbruket. Är 1809 anses 
exporten af trävaror redan hafva uppgått till vid pass en sjundedel

1 Om utsädesspannmålens antagna vikt samt om de approximativa förhöjningarna, 
i de uppgifna talen för äldre tider, se anm. till Tab. 22. För åren 1871/80 äro ut- 
sädesbeloppen höjda med 7Vs %, och för åren 1881/90 med 2'/a jt.' För den som möjligen 
vill uträkna skördens s. k. korntal, må erinras om, att utsädesspannmålen är antagen 
till högre vikt pr hl. än den skördade spannmålen. »Korntalen», som mycket användes 
i äldre tid, uträknades då på siffrorna för utsädets och skördens rymd (tunnor och 
hektoliter), •fl 2 Jfr N. Wohlins anf. arbete om jordstyekningspolitiken.
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Tab. 25. Skörden af spannmål. I deciton.1

Ärligen. Hvete. Råg. Korn. Hafre. Bland
säd.

Balj-
växter.

1801/10 . . . 181.000 2,170,000 2,250,000 1,356,000 715,000 360,000
1811/20 . . . 218.000 2,464,000 2.434.000 1,440,000 770,000 390,000
1821/30 . . . 320.000 3,080,000 2,650.000 1,800,000 1,050,000 650,000
1831/40 . . . 385,000 3,465,000 2,650,000 1,950,000 1,050,000 650.000
1841/50 . . . 475,000 3,900,000 3,000,000 2,450,000 1,200,000 800,000
1851/60 . . . 670,000 4,900.000 3,400,000 3,825,000 1,300,000 850,000
1861/70 . . . 770.000 5,000,000 3,300.000 6,150,000 1,100,000 750,000
1871/80 . . . 980,000 5.300,000 3,680,000 8,300,000 1,225,000 830,000
1881/90 . . . 1,030,000 5.420,000 3,500,000 9,840,000 1,420,000 730,000
1891/00 . . . 1,232,720 5,806,060 3,144,860 10,747,600 1,842,530 654.510
1901/10 . . . 1,615.430 6,136,920 3,201.510 10.845.430 2.397,800 506,320

af vår utförsels hela sammanlagda värde. Sistnämnda år höjdes 
emellertid tullen å trävaror betydligt i England, och under de när
mast följande årtiondena synes därför den ytterligare stegringen af 
vår trävaruexport ha varit ringa eller ingen.

Inom industrien ha vi att anteckna, att Edelcrantz år 1804 hem
förde de första ångmaskinerna, och att år 1809 upprättades vår första 
mekaniska verkstad (på Kungsholmen i Stockholm). För hanätverkets 
del är - att nämna, att år 1802 lagstiftningen åter inslog en friare 
riktning, för landsbygdens vidkommande. För städerna uppehöllos 
ännu de reaktionära bestämmelserna af år 1789.

Sveriges utrikes handel genomgick, såsom bekant, under dessa 
år ovanliga öden. Osäkerheten till sjöss under de stora krigen 
verkade förlamande, men smyghandeln ined England under konti
nentalsystemet bragte stora vinster i synnerhet åt Göteborg, såsom 
redan erinrats här ofvan. — En nära tvåhundraårig tunga på den 
inre handelsomsättningen upphörde genom »lilla tullens» afskaffande 
år 1810. Denna hade utgått af alla inhemska »ätliga, slitliga och 
förnötliga» varor, som fördes till marknad eller torg. — Yid denna 
tid fattades också beslutet om byggandet af Göta kanal.

För nationens kulturella lif gjordes, såsom bekant, ej mycket 
från det offentligas sida under detta årtionde. Dock må ihågkommas 
inrättandet, år 1810, af Karolinska Mediko-kirurgiska institutet i

1 Jfr anmärkningarna till föregående tabeller. I skördetalen här ofvan äro gjorda 
samma procentiska förhöjningar som i fråga om areal och utsäde, jfr anm. till föregå
ende tabeller. Skörden af balj,växter åren 1801/65 är ökad med en fjärdedel, för att 
ersätta afsaknaden af uppgifter om vickern. Skördesiffroma för de tre årtiondena 
1821/50 hafva i vissa fall måst särskildt modifieras för att blifva sannolika; för be
räkningen af dessa årtiondens tal har man nämligen måst nöja sig med resp. femårs
perioderna 1823/27, 1833/37 och 1843/47 (medan däremot uppgifterna om utsädet äro 
användbara för hela årtiondena). Vid reduktion till vikt, för äldre tider, har en hek
toliter skördad spannmål ansetts väga, af hvete 77'6, råg 7T7, korn 62'8, hafre 47, 
blandsäd 55, ärter och bönor 79 kg., samt en hektoliter potatis 70 kg. Skörden af 
potatis meddelas i Tab. 20; därstädes lämnas också uppgifter om spannmålsskördens 
samfälda belopp.
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Tab. 26. Skörden af Spannmål och Potatis, åren 1866—19121

År.

Skörd af 
spannmål.

Skörd af 
potatis.

År.

Skörd af 
spannmål.

Skörd af 
potatis.

Tusen
tal dt.

Kg. 
pr inb.

Tusen
tal dt.

T\ o'J.V0.

print).
Tusen
tal dt.

Kg. 
pr inb.

Tusen
tal dt.

Kg.
prinb.

1866 . . 15,425 373 10,112 244 1890 . . 25,357 530 8,633 181
1867 . . 12,748 305 6,953 166 1891 . , 22,228 464 13,000 271
1868 . . 12,426 297 10,832 259 1892 . . 25,112 523 14,652 305
I860 . . 18,686 449 9,106 219 1893 . . 22.096 459 15,625 324
1870 . . 19,919 478 16,030 385 1894 . . 23,790 491 11.122 229
1871 . . 20.517 490 10,806 258 1895 . . 23,751 485 13,804 282
1872 . . 17,153 406 13,335 315 1896 . . 22,557 457 15,689 318
1873 . . 19,503 456 9,833 230 1897 . . 23,067 463 13,841 278
1874 . . 15,018 348 13,502 313 1898 . . 24.524 487 9,503 189
1875 . . 20,170 462 13.698 314 1899 . . 20,688 407 8,369 165
1876 . . 17,574 399 13,701 oil 1900 . . 26,470 517 17.251 337
1877 . . 16,364 367 10,867 244 1901 . . 21,432 416 11,414 221
1878 . . 20,874 463 13.220 293 1902 . . 21,462 414 13.955 269
1879 . . 19,710 433 9.240 203 1903 . . 24.392 468 15,930 306
1880 . . 21,994 481 15.883 347 1904 . . 21.152 404 13,038 249
1881 . . 17,755 389 13.728 300 1905 . . 24,177 458 18.456 350
1882 . . 22,888 500 9,573 209 1906 . . 27,023 508 15,651 294
1883 . . 19,881 433 13,113 286 1907 . . 24,074 449 12,894 241
1884 . . 22.493 486 13.378 289 1908 . . 28.505 527 19,246 356
1885 . . 20,326 436 13,029 279 1909 . . 26,631 488 15,289 280
1886 . . 22.200 472 12,495 266 1910 . . 28,185 513 16,920 308
1887 . . 22,927 485 15,057 319 1911 . . 26.444 477 12,992 234
1888 . . 20,825 439 10,507 222 1912 . . 27,520 493 16,223 291
1889 . . 19.271 405 17,450 367

Stockholm, — en direkt följd af de under kriget gjorda erfarenhe
terna om särskildt den militära sjukvårdens bedröfliga tillstånd.

Angående det allmänna välståndet i landet vinnas en del upp
lysningar genom det nya programmet för vår befolkningsstatistik, 
som vid denna tid ej blott, genom den förut omnämnda jordbruks
statistiken, utvidgades att omfatta en synnerligen viktig del af vårt 
näringslif, utan därtill kom att belysa äfven vissa sociala frågor. 
Både näring sstatistiken och socialstatistiken kunna alltså sägas räkna 
sin uppkomst i vårt land från 1800-talets början. Det är betecknande 
för svenska förhållanden, att bägge dessa nya enquêteserier kunde 
såsom oaflönade uppdrag anförtros åt — prästerskapet.

De direkta upplysningarna om det allmänna välståndet lämnas 
dels genom uppgifter om fattighjonens antal, dels genom en fördel
ning af befolkningen (hushållen) efter graden af hvars och ens för- 
mögenhetstillstånd. Af samtliga hushåll år 1805 ansågos:

Aga mer än för uppehället behöfligt................................................2'96 procent.
Aga tillräckligt för sitt uppehälle...............................................25 74 >
Äga blott en del'af hvad som behöfdes......................................54'81 »
Måste helt och hållet försörjas af andra...................................... lö'49 »

1 Talen i denna tabell äro de officiella (eller, för åren 1866/73: på grund af offi
ciella uppgifter beräknade) och afvika således för de tidigare åren från siffrorna i Tab. 
25, som undergått approximativa förhöjningar, hvaroin noten till sistnämnda tabell upplyser.
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Det är ju icke möjligt att veta, hvilken måttstock som här 
allmänneligen användts, och särskildt synes det litet egendomligt 
att knappt 30 % af befolkningen skulle ägt fullt hvad de behöfde, 
medan öfver 70S voro hänvisade att åtminstone delvis söka andras 
bistånd. Man frågar sig ovillkorligen: från hvilka har detta bistånd ut
gått? A andra sidan meddelar fattigvårdsstatistiken, att antalet under- 
stödstagare. år 1810 uppgick endast till 3-4o % af folkmängden, hvilket 
är betydligt mindre än i våra dagar. Men också var ju den offentliga 
fattigvården vid denna tid ännu icke ordnad, och den kommunala själf- 
styrelsen var synnerligen svag. Man föres till den slutsatsen, att den 
otvifvelaktigt mångenstädes stora bristen och nöden blifvit afhjälpta 
vida mindre genom allmän fattigvård än genom den enskilda välgören
heten och hjälpsamheten i dess skiftande former. Det synes som om vid 
denna tid, vida mer än i våra dagar, »de fattiga fått hjälpa hvarandra».

Tillståndet inom olika delar af landet under årtiondet belyses såsom van
ligt i viss mån genom siffrorna för befolkningens tillväxt. Folkökningen 
för hela riket stannade i genomsnitt vid 2-o 4 promille årligen. Inom kvart 
och ett af Sveriges dåvarande län utgjorde motsvarande årliga medeltal:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Blekinge . . . . 10-99 Kristianstads . . . 3-98 Skaraborgs . . 0-64
Västernorrlands1 . 9'33 Hallands.................... 3'64 Alfsborgs . . . 0-41
Malmöhus . . . . 8-67 Kronobergs .... 3-44 Y ärmlands . . 0-32
Kalmar .... Södermanlands . . . 3-94 Uppsala . . . 0-11
Gäfleborgs . . . 6'07 Jönköpings .... 2-20 Kopparbergs . . — 2-45
Väster- o. Norrb. . 4-84 Stockholms län . . 1-20 Västmanlands . . — 437
Gottlands . . . . 4-84 Örebro......................... l-oo Stockholms stad . —14-02
■Östergötlands . . 4-03 Göteborgs o. Bob. . 0-74

Den enastående, höga folkökningssiffran för Blekinge får kanske — om den 
nu är riktig — tillskrifvas förändringar med afseende å sjömilitärens förläggning. 
Annars synes Malmöhus län hafva redt sig jämförelsevis bäst dessa år; den ännu 
något högre folkökningssiffran för Västernorrland—Jämtlands län är osäker. 
Sämst voro förhållandena i mellersta Sverige. Särskildt framträder en stark 
folkminskning i flera af våra bergslager. Förmodligen står detta förhållande 
i sammanhang med den redan påpekade tillbakagången i vår järnhandtering.

Afses särskildt femårsperioden 1806/1810, inom hvilken ju de egentliga 
krigshändelserna falla, uppgick folkmängden vid dess början och vid dess slut 
till följande belopp inom hvart och ett af de särskilda länen:

Län. År 1805. År 1810. Län. År 1805. År 1810.

Stockholms stad . . . 72.652 65,474 Göteborgs och Boh. . 118,429 117,553
Stockholms län . . . 99,377 97,462 Älfsborgs .................. . 155,234 152,783
Uppsala.................. . . 84,024 81.060 Skaraborgs .... . 138,704 136,848
Södermanlands . . . 98,761 99,473 Värmlands .... . 140,781 136,384
•Östergötlands . . . . 162,379 164,488 Örebro ...................... . 98,711 96,327
Jönköpings . . . . . 117,443 117,239 Västmanlands . . . . 84.645 82,553
Kronobergs . . . . . 88,806 89,806 Kopparbergs . . . . 124.312 119,126
Kalmar................. . . 137,596 140,560 Gäfleborgs .... . 84,540 83,985
Gottlands .... . . 32,988 32,868 Västernorrlands . . . 59.673 60,972
Blekinge .... . . 67,200 69,749 Jämtlands .... . 32,506 34,172
Kristianstads . . . . 120,230 121,097 Västerbottens . . . . 32,535 32,503
Malmöhus . . . 
Hallands ....

. . 150,308 

. . 73,495
155,534
74,174

Norrbottens .... . 35,354 34,161

1 Västernorrlands och Jämtlands län.
7—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. *27. Kreatursstockens storlek, åren 1805—19111

År. Hästar. Oxar. Kor. Ungnöt. Får. Getter. Svin.

1805 . . . 395,079 216,148 819,574 436,451 1,250.018
1822 . . . 376,055 246,866 871,710 391,721 1,340,908 167,350 471,115
1832 . . .• 385.104 262,561 964,284 432,913 1,412,619 154,138 513,913
1842 . . . 391,420 264,038 989,419 447,850 1,452,941 177,170 534,144
18501 2 . . . 385.000 289,427 1,030,307 486,888 1,547,053 177,971 555,312
18653 . . . 428,169 282,844 1,185,556 417,163 1,589,875 133,132 380,165
1870 . . . 428,446 269,762 1.231,477 426,014 1,595.009 124,326 354,303
1880 . . . 464,820 289,071 1,409,236 481,465 1,457,462 107,663 419,197
1890 . . . 487,429 253,735 1,578,927 517,763 1,350.804 86,980 644,861
1900 . . . 533,050 218,932 1,764,819 547,414 1,261,493 79,826 805,805
1910 . • . 586,835 152,925 1,861,219 678,679 1,003,981 69,179 957,128

19114 . . . 588,485 144,277 1,837,035 655,830 945,709 66,136 951,164

Dessa tal försvara sin plats här, emedan de gifva en bild af inverkning
arna från vårt sista krig, ett krig som ju äfven hör till de mest olycksbringande 
vårt folk haft att uthärda. Närmast förvånas man kanske då, att folkminskningen 
ieke var större; naturligtvis skulle den framträda något skarpare, om vi kände 
äfven 1807 års folkmängd, ej blott 1805 års, och i någon ringa mån inverkar 
äfven att 1805 års folkmängd här ofvan är upptagen för lågt, till följd 
af arméns frånvaro i Pommern. Den relatift största tillbakagången förete 
(Stockholm oafsedt) Kopparbergs, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Upp
sala län, som innesluta mellersta Sveriges bergslager, samt därjämte Norrbottens 
län. En icke alldeles obetydlig tillväxt träffas däremot för Kalmar, Blekinge 
och Malmöhus län.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
för ef unna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet för decenniet 1801 j 10 
i dess helhet, årligen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille
Blekinge . . . + 6'74 Östergötlands . . + 0-36 Södermanlands . — 1-67
Stockholms län + 3-00 Gottlands . . . . — 0-25 Kronobergs . . . — 2-05
Stockholms stad + 2-68 Skaraborgs . . . — 0-57 Jönköpings . . . — 2*22'
Kalmar.... + 2-19 Hallands . . . . — 0-65 Örebro .... . — 2*35
Västernorrlands 5 + 2-14 Älfsborgs . . . . — 0-74 Väster- o.Norrb. . — 3*50
Göteborgs o.Boh. É 1'57 Värmlands . . . — 0*79 Kopparbergs . . — 3*64
Gäfleborgs . . + 1-46 Kristianstads . . — 0-97 Västmanlands . . — 3*95
Malmöhus . . + 1-30 Uppsala . . . . — 1-17

Medeltalet för riket i dess helhet är en förlust af 0*5 9 promille år
ligen. Talen för de särskilda länen äro fortfarande mycket osäkra, ■—

1 För är 1805 efter de officiella, approximatif; korrigerade siffrorna i Bilaga V;:
för åren 1822—1850 efter länsstyrelsernas femårsberättelser; därefter enligt hushållnings
sällskapen. Utan tvifvel äro talen för de äldre åren för låga (man plägade anse, att
de borde höjas med 10 à 15%), men då detta säkerligen är fallet äfven i fråga om de
nyare talen — utan möjlighet att säga huru mycket, — ha vi föredragit att återgifva
siffrorna oförändrade. — 2 * Uppgifter fattas för Stockholms stad; för hästarnas del har
med anledning häraf tillagts ett approximatif antal af 3,000. — 8 Den stora nedsätt-
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kanske till ock med ännu mera än för äldre årtionden, till följd af
kriget. Åtskilliga drag äro dock fullt sannolika, såsom att de tre bergs-
lagslänen i mellersta Sverige, Örebro, Kopparbergs och Västmanlands, visa 
den högsta utflyttningen. Siffran för Väster- och Norrbotten är visserligen 
den osäkraste af alla, vid sidan af Blekinges, men måste likväl anses
rimlig, när det gäller en bygd som utgjort en del af krigsskådeplatsen. In-
flyttningsöfverskotten inom södra Norrlands län — en ovanlighet vid denna 
tid — skulle då möjligen vittna om, att det var till närmast liggande delar 
af fäderneslandet, som invånarna i Norr- och Västerbotten togo sin tillflykt. 
Under 1760-talets missväxter, då utflyttningen från dessa nordliga trakter upp- 
gifves ha varit ännu större, torde en stor del ha gått till finska Österbotten. 
Numera stod ju icke längre denna utväg öppen.

Folkökningen i städerna var under årtiondet ytterligt klen. En stor 
mängd af dem minskade sin folkmängd. Så var i synnerhet fallet med Stock
holm, hvars inbyggarantal sjönk från 75,500 till 65,500 (väl i samband med 
kriget); vidare Uppsala, med minskning från 5,100 till 4,100; Landskrona, 
med minskning från 3,800 till 2,800 (förflyttning af garnisonstrupper); Udde
valla, från 4,100 till 3,100; Falun, från 4,800 till 4,300; Örebro, Väs
terås, Visby m. fl. Med större ökning framträda endast Malmö, med 
tillväxt från 4,000 inb. till 5,800 (förstärkning af garnisonen), Eskilstuna 
(från 1,350 till 1,850), Linköping (från 2,700 till 3,300) samt Kalmar (från 
3,250 till 4,250). Åtskilliga af dessa tal, såväl för tillväxt som minskning, 
förefalla dock mindre sannolika. — Vid seklets början hade vårt land endast 
sex städer med öfver 5,000 inb. (jfr här ofvan). Under årtiondet nedsjönk 
Uppsala under denna gräns, som i stället öfverskreds af Malmö, hvadan antalet 
större städer från den tidens synpunkt fortfarande var sex.

ireu 1811/1820.

Eikets folkmängd, som vid 1810 års slut beräknas hafva upp
gått till 2,396,351 personer, kan vid utgången af år 1820 anses hafva 
utgjort 2,583,329. Födelseöfverskottet under de mellanliggande åren 
utgjorde 186,269, men folkökningen 186,978. Följaktligen skulle 
vårt land under detta årtionde haft ett inflyttningsöfverskott af några 
hundra personer, — ett enastående förhållande så långt vår befolk- 
ningsstatistik räcker. Orsaken är sannolikt, att den förutvarande 
utflyttningen till Finland nu upphörde. Möjligen hafva i stället, 
under de första åren af skilsmässan, en del svenska och finska familjer 
öfverflyttat till det gamla moderlandet.

Den absoluta folktillväxten under årtiondet 1811/20 betecknar 
ett rekord i jämförelse med förutgångna tider. Eelatift taget har 
dock folkökningen varit högre under vissa af de tidigare decennierna. 
Jämfördt med näringslifvets utveckling måste folkmängdens tillökning 
mellan 1810 och 1820 betraktas såsom ovanligt stark.

ningen i svinens antal är egendomlig. — 4 Minskningen i fråga om de flesta kreaturs- 
sl&gen förklaras af årets osedvanligt svaga höskörd. — 5 Västernorrlands och Jämt
lands län.
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Tal). 28. In- och utförseln af Landtbruksalster. Värde i tusental kronor.1

Årligen.
Alster af jordbruk och 

boskapsskötsel. Alster af jordbruk. Alster af boskaps
skötsel.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

1871/75 . . . 46,583 51,477 21,731 36,916 24,852 14.561
1876/80 . . . 59,282 55.598 34,497 39,370 24,785 16,228
1881/85 . . . 69,367 55,125 43,670 29,162 25.697 25,963
1886/90 . . . 53,883 58,366 31,548 18,591 22,335 39,775
1891/95 . . . 53,227 66,981 36,077 15,244 17,150 51,737
1896/00 . . . 69.167 53,911 43,265 4.143 25,902 49,768
1901/05 . . . 100.593 51,163 63.811 1,917 36,782 49,246
1906 10 . . . 107,476 58,343 62,549 1.954 44,927 56,389

Vid slutet af hvarje år för sig af förevarande tioårsperiod utgjorde 
Sveriges folkmängd, efter ungefärlig beräkning:

År 1810........................
* 1811 ........................
» 1813 ........................
» 1813 ........................
» 1814 ........................
» 1815 ........................

2,398,351
2,411,382
2.418,780
2,423.949
2,438,241
2,465.066

Är 1816 
» 1817 
» 1818 
» 1819 
» 1820

2,497,212
2.520,897
2,545,593
2,560,690
2,583,329

Under den första femårsperioden, med de mycket svaga åren 1812 
och 1813, ökades folkmängden alltså endast med 69,000 personer, under den 
senare åter med 118,000. Mycket hög var folkökningen år 1816, med en 
tillväxt af 32,000 personer (härmed öfverträffande det gamla rekordet från 
1780), samt 1815, med en tillväxt af 27,000 personer. Svag var den i syn
nerhet år 1813, med 5,000, och 1812, med 7,000 personers ökning. Väx
lingarna sammanhänga, såsom vanligt, i första rummet med skördarnas utfall.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd och Europas utfaller 
för detta årtionde på följande sätt:

Folkmängd. Sverige.
Europa. Sverige. i promille.

1810 .... 198,388.000 2.396,351 12-08 °/oo
1815 .... 203.000,000 2,465,066 12-14 >
1820 .... 212,768,000 2,583,329 12-14 »

Sverige vann alltså något på Europa under de första fem åren, 
under hvilka vår världsdel utkämpade de sista stora krigen mot 
Napoleon, medan för vårt land krigslidandena nu i stort sedt voro förbi. 
Så mycket starkare blef för det samfällda Europa den fördelaktiga 
reaktionen under femårsperioden 1816/20; under denna förmådde 
Sverige endast hålla jämna steg med Europas allmänna folköknings- 
tal, icke göra ytterligare framsteg.

1 Talen omfatta malen och omalen spannmål, bröd, stärkelse, jäst, kli, potatis, 
lin och hampa; vidare lefvande djur, kött, iläsk, korf, smör och margarin, ull, oberedda 
hudar, ost, ägg, talg. ister, tagel m. m.; se Sveriges land och folk. tabellen sid. 463. 
Bland de Införda varorna kunde tilläggas äfven kreatursfoder och gödningsämnen, hvar- 
emot en viss betydelse i motsatt riktning borde tillmätas den genom hvitbetsodlingen 
åstadkomna minskningen i importen af socker.
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Tal). "29. In- och utförseln af de förnämsta sädesslagen. I deciton.1

Hvete.2 Råg.2 Korn. Hafre.
Ärligen.

Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel. Införsel. Utförsel.

1816/20 15,057 1,297 160,987 1,145 60,826 2,079 5,214 4,308
1821/30 179 13,331 32,757 9,904 19,085 14,730 3.954 15,806
1831/40 3,012 2,552 53,859 15,027 39,304 18.212 7,992 39,994
1841/50 10,695 14.541 43,762 31,639 8,618 67,121 109 146,697
1851/60 38,402 58,755 223,112 230,543 33,968 191,025 2,099 426,261
1861/70 141,097 62,118 672,560 36,096 50,048 243,702 2,851 1,381.059
1871/80 335,762 121,004 1,257,831 37,890 77.372 349,560 7,970 2,405,272
1881/90 837,966 68,518 1,735,028 30,961 80,330 235,467 29,307 1,977,100
1891/00 1,465,580 10,390 1,142,120 18,203 62,359 20,235 117,735 878,991
1901/10 2,077,401 1,810 944,372 48,403 24,871 871 690,528 90,218

Den starka folkökningen i Europa under åren 1816/20, i syn
nerhet i Västeuropa och framför allt i Tyskland, Österrike och 
England, kom till stånd i trots af åtskilliga ekonomiska motigheter. 
De långvariga krigen och det despotiska »kontinentalsystemet* hade 
bragt Europas ekonomi ur sina gängor, och det gick icke utan 
svårighet att komma in i normala förhållanden igen. Hvad som 
gaf ny fart åt Europas ekonomiska lif under åren 1816/1820 var i 
första rummet nödvändigheten att ersätta de värden, som förstörts 
under det långa krigstillståndet. Samtida skildringar gifva en 
mörk bild af Tysklands äfven ekonomiska depression under Napo
leons hänsynslösa välde.

Det nyskapande, som nu kom till stånd, beledsagades i hela 
Centraleuropa af en utomordentlig höjning af nativiteten, samtidigt 
som mortalitetssiffrorna efter fredens .återställande gingo starkt till
baka. Eget nog voro däremot giftermålssiffrorna, om än ganska höga, 
icke så stora som man a priori skulle vänta. Äfven detta bekräftar, 
att de ekonomiska konjunkturerna ännu erbjödo svårigheter. Bidra
gande orsaker voro därjämte de flerstädes ännu härskande äkten- 
skapslagarna, delvis af feodalt ursprung, hvilka ofta lade oöfverstig- 
liga hinder i vägen för den obemedlade ungdomens sträfvan att 
bilda hem och familj.

En stark tyngd öfver det ekonomiska lifvet lades ock af guld- 
och silfverproduMionens nedgång under detta årtionde. Under de
cenniet 1801/T0 hade världsproduktionen af ädla metaller uppgått 
till 259 millioner francs i årligt medeltal; under årtiondet 1811/20 
sjönk den till 159 millioner. En dylik tillbakagång inom detta 
kapitala område hade världen icke skådat under det tidehvarf, som

1 För åren 1816—60 efter P. von Möller, Svenska jordbrukets historia, därefter
enligt den officiella handelsstatistiken. — 2 Med inräkning af mjöl, som reducerats till 
omalen spannmål genom tillägg af en tredjedel af vikten; från de små kvantiteterna 
af gryn och malt har bortsetts vid samtliga i tabellen upptagna säden.
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förflutit sedan Amerikas upptäckt. Öfver Europas kela ekonomiska 
lif lades härigenom en prägel af torftighet och bristande företag
samhet, som ovillkorligen framträder för åskådningen, när man i 
tanken återkallar för sig dessa tider. Uti ingen riktning lär man 
från denna tidrymd kunna peka på nya företag af någon större 
omfattning, eller djärfvare planer, afseende annat än stundens ögon
blickliga behof. Angfarten till sjöss var ju uppfunnen. Men det 
gick trögt — för vår uppfattning oerhördt trögt — att rycka den 
fram till allmännare användning. Hvad som saknades var väl i 
främsta rummet kapital att vedervåga på den stora uppfinningens 
exploatering.

Äfven i Sverige märker man från detta årtionde icke mycket 
initiativ, — kanske en återverkan af kapitalfattigdomen i Europa. 
Men folkmängden växte dock betydligt, och att detta icke i stort 
sedt öfversteg landets förmåga framgår af de mycket höga gifter
måls- och födelsetalen ; efter hand gingo också dödstalen ned till 
samma gynnsamma ståndpunkt som före de stora krigen.

Svårigheterna i vårt land lågo delvis i det oordnade penninge- 
väsendet. Redan år 1810 hade Riksbanken faktiskt upphört med 
inlösningen af sina sedlar, hvilkas värde därefter föll betydligt. 
Städerna och stadsmannanäringarna förde därför ett tynande lif. 
(xöteborg sjönk hastigt tillbaka efter det konstlade uppsvinget under 
föregående årtionde, och sillfisket i Bohuslän var nu fullständigt 
slut. Tacltjärnstillverlmingen stod stilla, såsom den gjort i närmare 
åttio år. Från att utgöra 8 procent af världsproduktionen under 
föregående årtionde sjönk den nu ytterligare ned till endast 5 procent. 
Trävaruexporten led synnerligen mycket af de starka tullförhöjnin
garna i England åren 1809, 1810 och 1813, — en revanschåtgärd mot 
den napoleonska afspärrningen.

Men hvarje år odlades ny jord upp i stor skala, såsom förr, och 
resultatet häraf skulle ha blifvit än bättre, om ej årsväxten flera 
gånger slagit fel. I sistnämnda hänseende betecknar årtiondet den 
naturliga reaktionen mot det förra decenniets sällsynt gynnsamma 
villkor. Icke desto mindre ökades spannmålsskörden med 11 procent, 
och potatisodlingen blef på tio år mer än fördubblad. Nya torp 
anlades^ i mängd; jordtorparnes antal steg från 63,641 till 76,637, 
eller med fulla 20 procent. Inräknas familjerna, synes det som om 
denna lilla grupp ensam bidragit till den totala folktillväxten med 
ända till en tredjedel. Samtidigt började också statareklassen att 
växa; åtminstone kan man sluta sig därtill af den omständigheten, 
att under nästa årtionde ändtligen en särskild kolumn inrymdes 
åt densamma i våra folkräkningstabeller.

Af åtgärder under denna tid af näringspolitiskt intresse äro 
icke många att nämna; erinras må om Landtbruksakademiens in-
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rättande år 1813 och utfärdandet af Sveriges första patentlag år 
1819. Af nya industriella verk märkes statens gevärsfaktori vid 
Eskilstuna. Byggandet af Gröta kanal var nu i full gång men 
skedde, såsom bekant, under många finansiella svårigheter. — Af 
nya undervisningsanstalter förtjänar i första rummet nämnas Chal- 
merska institutet i Göteborg. Från ett annat område märkes grund
läggningen af Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, år 1813.

Tidens åskådning i ekonomiska frågor var nu mycket annorlunda 
än under Frihetstiden. Adam Smiths läror hade slagit igenom 
på många håll också i Sverige. Knappast märkes dock detta 
inom industrien, handtverket och handeln, hvilka alla ännu bundos 
af de gamla inskränkningarna. Men Adam Smiths uppfattning om 
omöjligheten för det allmänna att drifva framgångsrik ekonomisk 
verksamhet uppskattades mycket i Sverige och ledde till — krono- 
skogarnas bortslumpande. Såsom så ofta annars i vårt land dref 
man äfven här de ekonomiska teorierna till ytterlighet. Yi skulle 
få räkna en ny period i Sveriges historia den dag, då vårt folk lärde 
sig behandla ekonomiska spörsmål med eftertanke och sakkunskap:

Utvecklingen inom landets olika delar skola vi såsom vanligt söka belysa 
genom siffrorna för folkökningen. Inom hvart och ett af Sveriges lån utgjorde 
denna, åren 1811/20, årligen i promille af medelfolkmängden:1

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Västerbottens . . 17-64 Jämtlands . . . . 9'84 Örebro .... . . 4-57
Stockholms stad . 14-04 Värmlands . . . . 8-75 Jönköpings . . . . 3-80
Göteborgs o. Boh. . 13-81 Gäfleborgs . . . . 8-53 Västmanlands . . . 3-31
Malmöhus .... Skaraborgs . . . . 8-41 Kopparbergs . . . 2/69
Norrbottens . . . . 12-76 Gottlands . . . . . 7-96 Södermanlands . . 1-84
Blekinge . . . . . 12-48 Hallands . . . . . 7-55 Uppsala . . . . . 1’25
Kristianstads . . . 10-39 Kalmar .... . . 7-25 Stockholms län . . 0-25
Västernorrlands . . 10-36 Kronobergs . . . . 5-74
Alfsborgs . . . . . 10-26 Östergötlands . . . 4-76 Hela riket . . . . 7-55

Öfter riksmedeltalet stodo alltså de fem norrländska länen, Skåne och 
Blekinge, Västergötland och Bohuslän, Värmland och, mera tillfälligtvis, Gott- 
land. Härmed hade stadgat sig ett förhållande, som sedan blir det regel
bundet återkommande under ungefär ett halft sekel, eller ända till in
brottet af den stora emigrationen.

Sist i ordningen härofvan följa såsom vanligt de fyra Mälarelänen, och 
bland dem äfven Kopparbergs och, på ringa afstånd, Örebro län. Fort
farande stod alltså hela det centrala Sverige dåligt, liksom under närmast 
föregående årtionde, ett uttryck, bland annat, för hufvudstaden Stockholms 
och för vår järnhandterings ofta berörda stagnation. — Hvad angår Stockholms 
stad innebär dess ökningssiffra i tabellen här ofvan sannolikt endast, att den 
militära befolkningen nu återtagit den styrka den ägde före kriget.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
iorefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut-

1 Här, liksom för hela tidrymden intill 1850 i det följande, enligt de officiella 
folkmängdssiffrorna, alltså ntan unifiering af gränserna.
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Tab. 30. Markegång spriset å Råg, åren 1824—1912. Kr. pr deciton.1

År. Kro
nor. År. Kro

nor. År. Kro
nor. År. Kro

nor.

1824 . . . 8-26 1847 . . . 12-40 1870 . . . 12-11 1893 . . . 10-47
1825 ... 8-49 1848 . . . 9 64 1871 . . . 12-95 1894 . . . 8-91
1826 . . . 12-50 1849 . . . 9-79 1872 . . . 13-75 1895 . . . 9-74
1827 . . . 9-43 1850 . . . 11-31 1873 . . . 15-60 1896 . . . 10-41
1828 . . . 7-97 1851 . . . 13-03 1874 . . . 15-35 1897 . . . 11-30
1829 . . . 9-86 1S52 . . . 12-45 1875 . . . 13-97 1898 . . . 11-70
1830 . . . 10-93 1853 . . . 14-81 1876 . . . 13-97 1899 . . . 1301
1831 . . . 13-24 1854 . . . 13-05 1877 . . . 14-01 1900 . . . 12-47
1832 . . . 10-10 1855 . . . 17-28 1878 . . . 12-16 1901 . . . 12-19
1833 . . . 9-14 1856 . . . 16*86 1879 . . . 1205 1902 . . . 11-83
1834 . . . 9-83 1857 . . . 14-25 1880 . . . 14-91 1903 . . . 11-73
1835 . . . 9-63 1858 . . . 11-16 1881 . . . 15-78 1904 . . . 12-23
1836 . . . 9-81 1859 . . . 10-93 1882 . . . 12-58 1905 . . . 12-57
1837 . . . 11-42 1860 . . . 12-46 1883 . . . 12-26 1906 . . . 12-64
1838 . . . 12-36 1861 . . . 15-30 1884 . . . 11-36 1907 . . . 13-67
1839 . . . 10-72 1862 . . . 13-87 1885 . . . 9-92 1908 . . . 13*46
1840 . . . 11-09 1863 . . . 12-65 1886 . . . 9-45 1909 . . . 18-31
1841 . . . 13-83 1864 . . . 10-65 1887 . . . 8-01 1910 . . . 12-37
1842 . . . 12-91 1865 . . . 11-54 1888 . . . 10-42 1911 . . . 13-60
1843 . . . 11-24 1866 . . . 12-43 1889 . . . 11-09 1912 . . . 13-86
1844 . . . 8-82 1867 . . . 18-90 1890 . . . 11-30
1845 . . . 13-29 1868 . . . 17-31 1891 . . . 15-15

j 1846 . . . 13-22 1869 . . . 12-48 1892 . . . 11-83

flyttningsöfverskott (—), bli fy er omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Stockholms stad . +23-39 Kristianstads . . + 0-66 Värmlands . . . -- 1'44
Göteborgs o. Bok. . + 4-36 Gäfleborgs . . . . + 0-20 Jämtlands . . . . -- 2-39
Hallands . . . o + 1-85 Östergötlands . . -- 0-40 Södermanlands . . -- 3-35.
Blekinge . . . . + 1-85 Yästernorrlands . -- 0-45 Örebro .... 3*56
Stockholms län . + l-oi Västmanlands . . -- 0-62 Kopparbergs . . . -- 3-7»
Gottlands . . . . + 0-90 Uppsala .... . -- 0-75 Kronobergs . . . --- 3-99
Malmöhus . . . . + 0-87 Västerbottens . . -- 0-76 Jönköpings . . .-- 4*17
Älfsborgs . . . . + 0-86 Kalmar .... . -- 1-10
Skaraborgs . . . + 0-74 Norrbottens . . • — 1-31 Hela riket . . . + 0-03

Till följd af osäkerheten i 1810 års folkmängdssiffror äro dessa tal 
fortfarande vanskliga att lägga till grund för slutsatser. I hufvudsak torde- 
dock resultatet vara någorlunda riktigt. Om Stockholms stad är taladt redan 
här ofvan. Öfre Norrland visar fortfarande utflyttningsöfverskott, om än 
mindre betydande; Norrlands storhetstid var ännu icke kommen. Största 
utflyttningen förete de båda inre Smålandslänen, hvilket i och för sig är 
fullt rimligt. Skånes båda län hafva däremot nu mottagit inflyttning från. 
öfriga orter, — en antydan om fortsatta framsteg i det dåtida skånska jord
bruket, i samband med det nu som bäst pågående enskiftet. Äfven Halland 
har ett ganska betydande inflyttningsöfverskott och relatift stark folkökning-

1 Reduktionen till pris pr vikt har skett under antagande att en tunna råg väger 
118 kilogram, en kubikfot 18'7 och en hektoliter 71'7 kg. För åren 1861—1865 äro 
siffrorna medeltal af länsuppgifterna i Förberedande Skattejämkningskommitténs betän
kande, med fråndragning här af 0'09 kr. hvarje år för vinnande af öfverensstämmelse 
med femårsmedeltalet i Bilaga XIII, Tab. 3. Siffrorna för åren 1824—1833 äro efter 
J. Hellstenius, oeh för åren 1834—1860 efter den s. k. Finanskommittén.
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tydligen har äfven detta landskap nu genomgått en uppryckning, jämfördt med 
förhållandena under senare delen af 1700-talet.

Folkökningen i städerna var också under detta årtionde mycket klen. 
Från den tidens synpunkt kan tillväxten. sägas ha varit något betydligare 
endast i Gäfle, i Landskrona, som nu återfått en del af de aflägsnade garni
sonstrupperna, samt i Kristianstad, Ystad, Malmö och slutligen Nyköping. 
Hufvudsakligen var det alltså i Skåne, som städerna företedde någon större 
tillväxt vid denna tid. Fortsatt minskning förekom i Falun och Västervik. 
— Ar 1820 ägde Sverige liksom förut tre städer med öfver 10,000 inb. 
(Stockholm, Göteborg och Karlskrona), och ytterligare tre med öfver 5,000 
inb., nämligen Norrköping, Gäfle och Malmö.

Åren 1821/1830.

Sveriges folkmängd vid detta årtiondes begynnelse upptogs här 
ofvan till 2,583,329 personer. Yid dess utgång ha vi beräknat den till 
2,883,999. Folkökningen under de tio åren uppgick alltså till 300,670 
personer. Denna tillväxt är utan all jämförelse den högsta, som vårt 
land någonsin dittills på tio år vunnit, — frânsedt de stora tider, 
då landets gränser utsträcktes genom eröfringar. Fredstidernas 
maxima voro förut 187,000 personer, under årtiondet 1811/20, samt 
170,000 personer på 1790-talet, och möjligen ungefär lika mycket på 
1720- och 1730-talen. De gamla rekordsiffrorna blefvo alltså nu med 
ens stegrade med 60 à 70 procent.

Födelseöfverskottet mellan 1820 och 1830 uppgick till 302,892 
personer. Då folkökningen utgjorde 300,670, fick Sverige alltså under 
dessa år behålla så godt som hela sin naturliga tillväxt ograverad.

Vid slutet af hvarje år för sig under denna tidrymd utgjorde Sveriges 
folkmängd, efter ungefärlig beräkning:

Ar 1820 ....... 2,583,329
I 1821 .............. ... . 2,609,238
> 1822 ......................  2.644,410
» 1823 ......................  2,686,855
» 1824 ...................... 2.724*428
» 1825 ...................... 2,768,530

Ar 1826 ....................... 2,801,931
» 1827 ....................... 2,824,452
» 1828 ....................... 2,843,249
» 1829 ....................... 2,859,321
» 1830 ....................... 2,883,999

Ensamt på de tre åren 1823, 1824 och 1825 växte alltså Sveriges in- 
byggarantal med 124,000 människor, eller mera än folkmängden i ett medelstort 
dåtida län. Betydligt svagare voro de tre åren 1827, 1828 och 1829, med 
en sammanlagd folkökning af endast 57,000 personer. Och dock skulle till 
och med denna tillväxt under äldre tider ha betraktats åtminstone såsom fullt 
medelmåttig.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd och Europas utfaller för 
detta årtionde sålunda:

A T- Folkmän gd. Sverige
Ar. Europa. Sverige. i promille.

1820 . . . . 212,768.000 2,583,329 12-14 o/oo
1825 . . . . 224,000^000 2,768,530 12-36 »
1830 . . . . 233,962,000 2,883,999 12-33 '>
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Tab. Bl. Markegångspriset å ett Öke-dagsverke, åren 1834/1875.1

År. Kronor. År. Kronor. År. Kronor. År. Kronor.

1834 . . . 1-85 1845 . . . 1-94 1856 . . . 3-06 1867 . . . 2-77
1835 . . . 1-86 1846 . . . 2-01 1857 . . . 3-25 1868 . • . 2-80
1836 . . . 1-87 1847 . . . 2-05 1858 . . . 2-88 1869 . . . 2*75
1837 . . . 1-8.7 1848 . . . 2-10 1859 . . . 2-82 1870 . . . 2-80
1838 . . . 1-89 1849 . . . 2-10 1860 . . . 2-84 1871 . . . 2-94
1839 . . . 1-92 1850 . . . 2-10 1861 . . . 2-86 1872 . . . 3-44
1840 . . . 1-90 1851 . . . 2-10 1862 . . . 2-94 1873 . . . 4-21
1841 . . . 1-91 1852 . . . 2-13 1863 . . . 3-03 1874 . . . 4-50
1842 . . . 1-95 1853 . . . 2-21 1864 . . . 3-03 1875 . . . 4-35
1843 . . . 2-00 1854 . . . 2-31 1865 . . . 2-98
1844 . . . 1-97 1855 . . . 2-71 1866 . . . 2-91

Siffran för Europas folkmängd vid årtiondets midt är mycket 
osäker. Dock torde vara sannolikt, att förhållandena verkligen 
liknade dem under närmast föregående decennium, eller att Sverige 
vann på Europa under den förra femårsperioden men icke förmådde 
fullt fasthålla sin gynnsamma ställning under de sista åren.

Öfver hufvud voro under hela detta årtionde födelsetal och folk
ökning synnerligen höga i den europeiska världsdelen, liksom under 
åren 1816/20. Giftermålstalet var också ganska högt, dock äfven 
nu -mindre än man efter förhållandena i öfrigt skulle vänta. Det 
ekonomiska lifvet representerade fortfarande ett återuppbyggande 
af förstörda värden och ett idogt men anspråkslöst fortgående på 
den gamla grunden. Omsättningsmedlens knapphet och störningarna 
inom jordbruket afhöllo från alla större företag. Därtill hvilade den 
Heliga alliansen tungt öfver folken och kväfde våldsamt de under 
ytan uppflammande frihetslågorna.

Under förra delen af årtiondet hemsöktes mellersta Europa af en 
synnerligen svår jordbrukskris. Orsaken var ett ruinerande prisfall på 
landtbrukets produkter, framkalladt dels af några års ovanligt rikliga 
skördar, dels af det allmänna prisfallet på grund af guld- och silfver- 
produktionens nedgång, dels slutligen af den förvirring i den inter
nationella spannmålshandeln, som åstadkommits af de napoleonska 
krigen och kontinentalsystemet. Under den tiden hade nämligen 
spannmålsprisen, särskildt i England, nått en rent abnorm höjd, 
från hvilken återgången nu kändes så mycket svårare för produ
centerna. Af allt detta synes Sverige icke ha blifvit i nämnvärd 
mån berördt. Yårt land stod ännu så godt som utanför världs
marknaden, — med undantag blott beträffande vårt järn och i någon 
mån våra trävaror.

1 Åren 1834—1860 efter den s. k. Finanskommitténs betänkande, åren 1861—1875 
beräknadt på grund af länstalen lios Förberedande skattejämkningskommittén. Rubrikerna 
i markegångstaxorna variera litet för de olika länen, men inflytandet häraf är oväsentligt.
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Tab. 32. Sommardagsiierkspris för manlig jordbruksarbetare.1

År. Kro
nor. År. Kro

nor. År. Kro
nor. År. Kro

nor.

1866 . . . 1-25 1878 . . . 1-54 1890 . . . 1-72 1902 . . 2'16
1867 . . . 1-14 1879 . . . 1-45 1891 . . . 1-75 1903 . . 2'16
1868 . . . 1-12 1880 . . . 1-46 1892 . . . 1-78 1904 . . 2'24
1869 . . . l-io 1881 . . . 1-51 1893 . . . 1-79 1905 . . 2-29
1870 . . . 1-14 1882 . . . 1-52 1894 . . . 1-80 1906 . . 2'47
1871 . . . 1-33 1883 . . . 1-57 1895 . . . 1-80 1907 . . 2-58
1872 . . . 1-72 1884 . . . 1-61 1896 . . . 1-82 1908 . . 2-62
1873 . . . 2-01 1885 . . . 1-53 1897 . . . 1-92 1909 . . 2-66
1874 . . . 2-01 1886 . . . 1-54 1898 . . . 2-08 1910 . . 2-65
1875 . . . 2'01 1887 . . . 1-48 1899 . . . 2'22 1911 . . 2-71
1876 . . . T93 1888 . . . 1-53 1900 . . . 2'23
1877 . . . 1-70 1889 . . . 1-61 1901 . . . 2-19

Om vårt lands förhållanden under förra hälften af detta år
tionde säger Tabellkommissionen i sin berättelse till Konungen, 
att dessa år »utgöra en af de lyckligaste perioder hvari Sverige sig 
någonsin befunnit». Efter tidens sed betonas, att detta skedde »under 
Eders Kungl. Maj:ts milda spira». I alla händelser har historie- 
skrifningen ganska svårt att fullt förklara orsakerna till denna tids 
obestridligen enastående lyckosamhet i vår historia.

Ett är tydligt: att äfven nu hvilade så godt som allt på jord
brukets väldiga, om ock endast kvantitativa expansion. Så vidt man 
kan döma, måste ensamt under detta årtionde nyodlingarna i vårt 
land ha uppgått till ej mindre än 300,000 hektar. Detta utgör 
jämnt ett hektar för hvarje person hvarmed landets folkmängd 
ökades, och eget nog synes denna proportion ha under 1800-talets 
hela förra hälft varit ungefärligen den normala. Huru betydande 
detta är, framgår, om man erinrar sig, att vid seklets början fanns 
endast ett tredjedels hektar åkerjord för hvar person af folkmängden.

Bygd bröts, hemman skiftades och styckades, lägenheter afsöndra- 
des eller upplätos, torp anlades, backstugor byggdes och statarebostäder 
uppfördes vid herrgårdarna, — detta var summan af Sveriges ekonomi
ska lif vid denna tid. Jordbruket var ungdomens lott, och den lotten om
fattades med energisk hänförelse. »De gifte sig unga vid den tiden, 
och de gräto när de inte lingo sin jordbit att bygga sin egen lilla 
stuga på», säger en meddelare i våra dagar om sin ungdom,1 2 och det 
lider intet tvifvel att denna skildring till fullo trälfar in äfven på 
1820-talet.

Man bör icke förstå detta såsom ett uttryck ensamt för en hän
förd kärlek till jord och jordbruk. Det var helt enkelt den enda 
möjlighet som fanns den tiden, för den som ville få sitt lefvebröd

1 Efter Hushållningssällskapens berättelser. Talen afse arbetare, som själf håller
sig kost. Jfr oekså Tab. 31. — 2 Bilaga VIII, Jösse härad, sid. 31.
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och sätta bo. Handtverk och industri, — allt annat än jordbruket 
förde en långsamt tynande tillvaro, och Amerika fanns ännu ej till 
för den svenske bonddrängen och torparesonen.

Äfven inom lagstiftningens gebit fortgick arbetet på jordbrukets 
utveckling. År 1827 inleddes skiftesverkets fullbordan genom in
förandet af laga skifte. Samma år utsträcktes rätten till afsöndrin- 
gar under full äganderätt, som införts år 1803. Äfven författningarna 
om hemmansklyfning omarbetades, och därvid lämnades knappast gehör 
åt yrkandena på en reaktion i detta fall; snarare vidgades i viss 
mån möjligheten till styckning.1

Inför de höga giftermålstalen och den synnerligen stora födel
sefrekvensen i Sverige under dessa år gör man sig helt naturligt 
den frågan, om de nya äktenskapens talrikhet var abnormt stor, 
— om alltså vårt folk kunde skyllas för, att i osedvanlig grad ha 
gifvit efter för hågen till »tidiga och obetänksamma giften». Sva
ret härpå måste bli nekande. Giftermålsfrekvensen i Sverige under 
1820-talet var icke högre än den i våra dagar tills helt nyligen 
varit t. ex. i Tyskland och England. Att den ej heller var öfver- 
drifvet stor i förhållande till de samtida lefnadsanspråken, synes 
man kunna sluta sig till af de ovanligt gynnsamma dödstalen. Hvad 
särskildt beträffar de mycket tidiga äktenskapen, har deras antal 
aldrig varit högt i Sverige, jämfördt med förhållandena inom de 
flesta öfriga länder af vår världsdel.

Årsväxten var under större delen af detta årtionde ovanligt god; 
endast året 1826 gaf en mycket dålig skörd, och åren 1822 och 
1830 voro svaga. När härtill kommer den starka nyodlingen, är 
det naturligt att afkastningens storlek i hög grad ökades. Spann
målsskörden synes i medeltal hafva uppgått till 972 millioner deci- 
ton, — en tillväxt mot föregående årtionde af ej mindre än 24 %. 
Trots den starka folkökningen är ock detta årtionde det första alltsedan 
midten af 1600-talet, hvarunder Sverige själft frambragte hela sitt 
behof af spannmål. Yid denna tid begynner till och med — om ock 
ännu med mycket obetydliga belopp, — den svenska exporten af Jiafre, 
som senare utvecklade sig till så stor betydelse för vårt jordbruk

Ännu mycket kraftigare än det öfriga jordbruket utökades 
potatisodlingen. Denna höjde sig nu på en gång till en skörd af 
inemot 5 millioner deciton årligen, mot endast 13/f million under 
förra decenniet, — alltså nästan ett trefaldigande på tio år! Mot 
slutet af 1820-talet hade potatisskörden i Sverige uppnått nästan 
samma proportion till spannmålsskörden som den intager än i dag. 
Mellan 1800 och 1830 infäller alltså potatisens fulla acklimatiserande 
inom vårt svenska jordbruk.

1 Se N. Wohlins anf. arbete om jordstyekningspolitiken.
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Det är naturligtvis icke någon tillfällighet, att denna period 
jämnt sammanfaller med tiden för den kraftigaste husbehofsbrännin- 
gen. Dock får man ej heller öfverdrifva den roll detta förhållande 
spelar för potatisodlingen. Förbrukningen af den nya jordfrukten 
såsom födoämne steg också synnerligen starkt, och öfverhufvud finner 
man. nog härutinnan ännu en af förklaringsgrunderna till den starka 
folkökningen. Detta billiga näringsmedels betydelse för ekonomien 
inom en befolknings mindre bemedlade klasser är ju just från denna 
tid välbekant, t. ex. från Irland.

Mycket mindre framsteg än det rena åkerbruket gjorde fort
farande boskapsskötseln; fråga är till och med, om den gjorde 
några framsteg alls. Åtminstone har kreaturens antal tydligen ej 
ökats på långt när i samma skala som åkervidden. Mellan åren 
1805 och 1822 uppgifves antalet hästar och ungnöt till och med 
hafva gått tillbaka. Möjligt är dock att detta beror endast på de 
ofullkomliga uppgifterna. Efter år 1820 öfverflyttades nämligen jord
bruksstatistikens omkänderhafvande från prästerskapet till länssty
relserna, och detta tyckes hafva ledt endast till en försämring af 
resultatet. Sannolikt hade allmogen med något större förtroende 
lämnat dessa sina uppgifter till prästen än den nu gjorde det till 
fogde och länsman.

Mellan åren 1820 och 1830 ökades folkmängden på Sveriges 
landsbygd med 11-94 procent och i våra städer med 9-96 procent. 
En sådan folkökning har aldrig kommit den svenska landsbygden 
till del hvarken förr eller senare, såvidt kändt är. Att den till och 
med var afgjordt större än i städerna, visar tydligt, huru efterblifvet 
Sverige ännu var i allt hvad som rör stadsmannanäringarna. De 
svenska småstäderna hade knappt något annat som markerade dem 
såsom städer vid denna tid, än de skandalöst höga dödssiffrorna. 
För att ersätta dessa måste ständigt en viss inflyttning äga rum 
från landsbygden, men om någon verklig utveckling af stadslifvet 
kan knappast vara tal. Vår enda storindustri — järnhandteringen 
— var ju också förlagd till landsbygden.

Hvad järntillverkningen angår, växte denna under 1820-talet till 
78,000 ton af tackjärn i årligt medeltal. Detta är visserligen 11 
procent mer än under förra årtiondet men hinner dock ej siffran för 
det fyrtio år tidigare 1780-talet. I stort sedt kan alltså stagnatio
nen anses fortfara.

För vår trävaruexport förbättrades villkoren i någon ringa mån 
under 1820-talet. Under förra decenniet hade den gått tillbaka, så
som nämnes här ofvan, till följd af de engelska tullförhöjningarna. 
År 1821 nedsattes den allmänna tullen på trävaror något i England, 
samtidigt med att virket från Brittiska Nordamerika belädes med 
högre tullafgift än förr. Dock var denna sistnämnda afgift knappt
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Tab. 33. Exporten af Bräder och planhor. I kubikmeter.1

Ärligen. Kubikmeter. År. Kubikmeter. År. Kubikmeter.

1781.................. 89,000 1851 .... 489,320 1882 .... 3,348.003
1809 .................. 132,000 1852 .... 570,386 1883 .... 3,454,903
1821.................. 120.000 1853 .... 549,103 1884 .... 3,194,416
1831.................. 144.000 1854 .... 645,233 1885 .... 3,388,310
1834/40 . . . 243.452 1855 .... 1,051,984 1886 .... 3,222,997
1841/50 . . . 362,368 1856 .... 1,089,925 1887 .... 3,453,703
1851/60 . . . 730,698 1857 .... 677,631 1888 .... 3,979,929
1861/70 . . . 1.453,362 1858 .... 587,007 1889 .... 4,031,778
1871/80 . . . 2,422.116 1859 .... 812,288 1890 .... 4,087,634 !
1881/90 . . . 3,501,598 1860 .... 834,103 1891 .... 4.372,215 S
1891/00 . . . 4,503,767 1861 .... 887,036 1892 .... 3,936,473 f
1901/10 . . . 4,285.213 1862 .... 962,321 1893 .... 4,136,811

1863 .... 1.048.770 1894 .... 4,169,697
1864 .... 1.204.951 1895 .... 4,229,056

1834 .................. 198,964 1865 .... 1.522.393 1896 .... 4,813,261
1835 .................. 213,340 1866 .... 1,470,982 1897 .... 5,120,462
1836 .................. 215.997 1867 .... 1,667,247 1898 .... 4,748,790
1837 . . 226,462 1868 .... 1,862,201 1899 .... 4,793,165
1838 .................. 245,173 1869 .... 1,882,728 1900 .... 4,717,742 )
1839 .................. 288,520 1870 .... 2,024,993 1901 .... 4.227,539
1840 .................. 315.706 1871 .... 2,114,485 1902 .... 4,691,774 '
1841.................. 317,553 1872 .... 2,375,253 1903 .... 4,857.784
1842 .................. 278.032 1873 .... 2,312,810 1904 .... 4,291,110
1843 .................. 298,831 1874 .... 2,172.217 1905 .... 4.535,330
1844 ................. 327,368 1875 .... 2,149,030 1906 .... 4,748,538
1845 .................. 435.356 1876 .... 2,533,047 1907 .... 4.106,023
1846 .................. 461,861 1877 .... 2,752,478 1908 .... 3,813,111
1847 .................. 409,456 1878 .... 2,401,130 1909 .... 3,403,200
1848 .................. 300.711 1879 .... 2,678,593 1910 .... 4.177,723 ;
1849 .................. 365,488 1880 .... 2,732,120 1911 .... 4,188,597 i

1850 .................. 429,020 1881 .... 2,854,305 19121 2 .... 4,428,000

femtedelen mot den allmänna och innebar alltså fortfarande ett kraf
tigt premium. Att till trots härför en viss import af svenskt trä 
dock försiggick i England berodde därpå, att det svenska virket 
ansågs vara bättre än det amerikanska.

I samband med byggandet af Gröta kanal inrättades vid denna, 
tid Motala mekaniska verkstad. Denna har ju haft ej ringa bety
delse för ingeniörskonstens utveckling i vårt land, men verkstadens 
egen förmåga af expansion har varit svag. — Af andra industriella, 
anläggningar från 1820-talet märkas Gustafsbergs porslinsfabrik och 
P. A. Norstedt & Söners boktryckeri.

Hvad angår Sveriges utrikes handel, voro konjunkturerna här
för delvis mindre fördelaktiga. Särskildt led Göteborg fortfarande 
starkt af de förra undantagsförhållandenas upphörande. För rikets 
handel och sjöfart i det hela kunde dock det europeiska näringslif-

1 Före år 1864 äro talen uppgifna i tolfter, hvilka bär redneerats till kubikme
ter under antagande af en tolft = 0'6 kbm., såsom förhållandet ansågs yara i början 
af 1860-talet. Numera skulle reduktionssiffran utfalla betydligt lägre. Den som an
ser vår evalvering alltför osäker, kan ju lätteligen uträkna de ursprungliga talen. —
2 Preliminär siffra.
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vets allmänna åt er upp vaknande ieke undgå att i någon mån medföra 
gynnsamma följder.

De friare ekonomiska åskådningarnas framträngande i vårt land 
yttrade sig tyvärr alltjämt i främsta rummet i ett bortskänkande 
eller bortslumpande af kronoskogarna. Ett positift vittnesbörd ut- 
göres dock af lättnaderna inom handtverket. Ar 1821 stadgades, 
att en hvar skulle äga rätt att arbeta inom sitt yrke, som styrkt 
sig kunna tillverka varor som ej förfärdigades inom skråen eller 
som voro af bättre beskaffenhet än de gemenligen af skråen till
handahållna. Härmed voro skråens privilegier i väsentlig mån in
skränkta.1 Ar 1828 förklarades dessutom skråordningens bestäm
melser ej längre tillämpliga på idkare af bryggeri, bageri och slakt 
i städerna, hvarmed tydligen vanns äfven en billigare lifsmedels- 
tillförsel.

Ar 1820 inrättades den första sparbanken i vårt land, i Göte
borg, — en yttring af en viss filantropisk åskådning, som kanske 
skulle varit främmande för 1700-talets stela statsmerkantilism. Före 
årtiondets slut funnos också sparbanker i de flesta län, utom de 
nordligaste. Rörelsen var dock länge mycket obetydlig. Först efter 
ungefär en mansålder kommo sparbankerna att spela någon större roll.

I fråga om den ekonomiska utvecklingen inom olika landsdelar må såsom 
vanligt anföras siffrorna för folkökningen. Inom hvart och ett af Sveriges län 
utgjorde denna åren 1821/30, årligen i promille af medel-folkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Västerbottens . . . 21-68 Malmöhus . . . . 12-35 Östergötlands . . . 8-32
Norrbottens . . . . 16-53 Jönköpings . . . . 12-26 Blekinge .... . . 8-13
Västernorrlands . . 15-59 Skaraborgs . . . . 11-88 Södermanlands . . . 6-66
Värmlands . . . . 15-21 Gäfieborgs . . . . 11-29 Stockholms stad . . 6-41
Älfsborgs . . . . . 14-92 Kristianstads . . . 10-92 Stockholms län . . . 6-27
Örebro.................. . 14-52 Hallands . . . . . 10-45 Västmanlands . . . 4-12
Jämtlands . . . . 13-51 Kalmar .... . . 996 Uppsala .... . . 1-87
Göteborgs o. Boh . 13-16 Kopparbergs . . 9-27
Kronobergs . . . . 12-39 Gottlands . . . . . 9-01 Hela riket . . . . . 10-92

De sju främsta länen utgjordes alltså af öfre Norrlands fyra län samt 
Värmlands, Älfsborgs och Örebro, — allt i tämlig öfverensstämmelse med när
mast föregående årtionde, med undantag för Örebro län, som under 1820-talet 
hade en abnormt gynnsam period. Af den utomordentligt starka folkökningen 
vid denna tid i västra Sverige må anföras ett par exempel. Sålunda ökades 
folkmängden i Sundals härad på Dal under 1820-talet med 22 %, och på de 
fyrtio åren mellan 1820 och 1860 med 83 /. Öfre Fryksdalens inbyggaran- 
tal växte med 34 % på 1820-talet, och med 138 % mellan 1815 och 1860. 
Bägge dessa trakter höra, såsom bekant, till dem som i våra dagar starkast 
affolkats genom emigrationen. Sammanhanget mellan dessa båda företeelser 
är naturligtvis icke någon tillfällighet.

Af de norrländska länen fortfor Gäfieborgs län att i fblkökningshänseende 
ansluta sig till mellersta Sverige mera än till Norrland. Östersjökusten (Öster-

1 A. Raphael, i Sveriges land och folk, sid. 821.
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Tal). 34. Värdet' af hela Trävaruutförseln. I tusental kronor.1

Ärligen. Tusental
kronor.

År. Tusental
kronor.

År. Tusental
kronor. År. Tusental

kronor.

1871/80 . 95,041 1877 . . . 123,402 1889 . . . 135,089 1901 . . . 175.434
1881/90 . 113,371 1878 . . . 76,862 1890 . . . 128,643 1902 . . . 193.692
1891/00 . 158,099 1879 . . . 75.238 1891 . . . 135,155 1903 . . . 228,331
1901/10 . 217,487 1880 . . . 103,854 1892 . . . 133.621 1904 . . . 199,654

1881 . . . 107,241 1893 . . . 136.478 1905 . . . 201,814
1882 . . . 117,936 1894 . . . 138,433 1906 . . . 236,465

1871 . . 60,599 1883 . . . 113,984 1895 . . . 139,909 1907 . . . 244.484
1872 . . 86,024 1884 . . . 103,452 1896 . . . 159.091 1908 . . . 217,474
1873 . . 103,122 1885 . . . 107,216 1897 . . . 181.867 1909 . . . 212.784
1874 . . 111,454 1886 . . . 92.149 1898 . . . 177,324 1910 . . . 264,737
1875 . . 94,692 1887 . . . 97,701 1899 . . . 178,554 1911 . . . 274.138
1876 . . 115,162 1888 . . . 130,302 1900 . . . 200,559

götland, Kalmar ock Blekinge län) börjar nu sacka något akterut; nyodlingarna 
voro nämligen kraftigast i västra Sverige. — De fem län, som innehade de 
sista eller ogynnsammaste platserna under 1820-talet, voro de fyra Mälare- 
länen samt Stockholms stad(!).

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af utflytt- 
ningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af me
delfolkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Stockholms stad . + 17-77 Malmöhus . . . — 0-39 Västmanlands . . — l-oi
Stockholms län . + 2-87 Kalmar .... . — 0-62 Västerbottens . . — 1-28
Yästernorrlands . + 1-46 Skaraborgs . . . — 0-63 Kronobergs . . . — 1-38
Göteborgs o. Boh. + 1-14 Hallands . . . . — 0-65 Kopparbergs . . — 1-50
Gäfleborgs . . . + 0-71 Östergötlands . . — 0-67 Jönköpings . . . — 2-14
Älfsborgs . . . . + 0-15 Blekinge . . . . 0-73 Södermanlands . — 2-34
Kristianstads . . + 0-14 Norrbottens . . . — 0-92 Uppsala . . . . — 3-67
Värmlands . . . — 0-18 Örebro .... . — 0-93
Jämtlands . . . — 0-32 Gottlands . . . . — 0-96 Hela riket . . . — 0-os

Den inre omflyttningen var tydligen under dessa gynnsamma tider mycket 
obetydlig. Hvarje bygd tillgodogjorde sig i det stora hela sin egen naturliga folk
tillväxt, såsom rimligt är när framstegen voro att finna endast inom jordbruket. 
En något större folkström gick såsom vanligt till Stockholm (där den dock 
så godt som neutraliserades af mortalitetsöfverskottet); denna ström aflämnades 
tydligen till stor del af Uppsala och Södermanlands län. Småland och Dalarne 
afgåfvo såsom förut ett litet folköfverskott, dock snarast till ringare omfatt
ning än vanligt. Gäfleborgs och Yästernorrlands län mottogo en liten inflytt
ning, ett varsel om nya tider. — Anmärkas må, att länstalen, efter nu vunnen 
fred och med större stadga inom tabellverket, äro att betrakta såsom betydligt 
säkrare än för äldre tider.

Folkökningen i städerna fortfor äfven under detta årtionde att vara svag, 
— svagare än på landsbygden. En något större tillväxt finner man endast

1 Talen omfatta såväl arbetade som oarbetade varor. Skillnaden mellan dessa 
är mycket svår att uppdraga, och gränsen har ock i vår officiella statistik dragits 
mycket olika under olika tider.
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Tal). 35.1 Priset pr standard, i Sundsvall, å tertia furuhattens 51/ax7".

År. Kro
nor. År. Kro

nor. År. Kro
nor. År. Kro

nor.

1873 . . . 113 1883 . . . 118 1893 . . . 98 1903 . . . 145
1874 . . . 168 1884 . . . 92 1894 . . . 109 1904 . . . 142
1875 . . . 105 1885 . . . 93 1895 . . . 106 1905 . . • 130
1876 . . . 104 1886 . . . 90 1896 . . . 107 1906 . . . 147
1877 . . . 117 1887 . . . 88 1897 . . . 130 1907 . . . 163
1878 . . . 86 1888 . . . 97 1898 . . . 135 1908 . . . 141
1879 . . . 65 1889 . . . 117 1899 . . . loH 1909 . . . 154
1880 . . . 101 1890 . . . 101 1900 . . . 150 1910 . . . 163
1881 . . ■ 99 1891 . . . 94 1901 . . . 147 1911 . . . 159
1882 . . . 112 1892 . . . 102 1902 . . . 132 1912 . . . 155

för Malmö, Hälsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, alltså fortfarande i de 
skånska städerna; samt vidare i Jönköping, Växjö, Vänersborg, Eskilstuna och 
Örebro. De skånska städernas öfverlägsenhet berodde egentligen på, att man 
här redan nu lyckats nedbringa dödssiffrorna till en mindre abnorm höjd än 
i öfre Sverige; dock får detta på samma gång anses vittna äfven om bättre 
ekonomiska förhållanden och mera ordnad kommunalstyrelse. — Ar 1820 
ägde Sverige endast tre städer med öfver 10,000 inb. (Stockholm, Göteborg 
och Karlskrona); år 1830 var antalet ökadt med Norrköping, som nyss 
passerat denna gräns. Ytterligare funnos tre städer med öfver 5,000 inb. 
(Malmö, Gäfle och Kalmar); af dem hade Kalmar under årtiondets lopp öfver- 
skridit den anspråkslösa gränsen i fråga.

Efter de stora krigens slut hade, såsom redan nämnts, antalet 
födde i hög grad ökats i Europa. Själfva stegringen upphörde 
kanske ungefär vid midten eller slutet af 1820-talet, men de 
föddes antal var dock fortfarande högt ända fram till 1835 och 
delvis ännu längre. Samtidigt härmed blef, åtminstone i Sverige, 
en ovanligt stor andel af dessa nyfödda bevarade vid i if, i främ
sta rummet på grund af att de ohyggliga smittkopporna nu 
voro så godt som försvunna. Oöfverskådliga barnskaror begynte 
därför fylla landets både byar och städer, och på 1820-talet började 
dessa skaror hinna till skolåldern. Vid denna tid funnos ju inga 
obligatoriska folkskolor i vårt land; de få skolor, som efterhand här 
och hvar tillkommit, måste under nu beskrifna förhållanden snart 
framträda såsom alldeles otillräckliga.

Måhända är det delvis af denna orsak som uppfostringsfrågorna 
synas i så ovanligt hög grad hafva tagit 1820-talets uppmärksamhet 
i anspråk. En yttring häraf är nedsättandet af »Stora Uppfostrings- 
kommittén», i hvilken insattes Here af tidens yppersta män (Tegnér, 
Wallin, Greijer, Agardh, Järta, Grrubbe, Berzelius m. fl.). Kommit
téns arbeten ledde visserligen icke till omedelbart resultat, men dess 
förhandlingar äro ännu i dag af ett betydande intresse.

1 Jämlikt benägna meddelanden af Svenska Trävaru-Exportföreningen o. a. 
8—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Kanske står det i samband med denna skärpta blick för kun
skapens betydelse, att också fackundervisningen nu riktades med Here 
betydelsefulla utbildningsanstalter. Ar 1821 inrättades sålunda i 
Stockholm ett veterinärläroverk (begynnelsen till det nuvarande 
Yeterinärinstitutet), år 1822 en högre Bergsskola (i Falun), år 1825 
Teknologiska institutet i Stockholm, år 1826 ett Handelsinstitut i 
Göteborg, och år 1828 Skogsinstitutet i Stockholm, — onekligen myc
ket på ett enda årtionde.

Till inrättandet af handelsinstitutet i Göteborg bidrog omedel
bart den uppenbara tillbakagången af handeln i rikets andra stad; 
man kunde ej längre dölja för sig köpmannakårens bristfälliga ut
bildning för sitt yrke. Den nyinrättade läroanstaltens utveckling 
gick dock mycket långsamt; först efter 1860 började den blifva af 
någon större betydelse. I Stockholm saknades all motsvarighet till 
denna undervisning ända till år 1865.

I det föregående har flere gånger hänsyftats på den höga 
giftermåls- och födelsefrekvensen i Sverige under 1820-talet. Ej 
mindre anmärkningsvärda voro dödlighetsförhållandena. Såsom redan 
förut visats, kan tendensen till en nedgång af dödligheten hos oss 
förspörjas ända sedan 1780-talet, och den fick nu efter krigens upp
hörande en förökad styrka. Sveriges dödstal åren 1821/25 var utan 
tvifvel ett af de allra lägsta i Europa, och om än den senare fem
årsperioden var mindre fördelaktig, så blef dock medeltalet för hela 
årtiondet utan all fråga det gynnsammaste som Sverige någonsin 
dittills erfarit. Yårt lands egendomliga försteg i detta fall vittnar 
uppenbarligen, trots allt, om ett aktningsvärdt kulturarbete, — i 
sina resultat så mycket märkligare om man erinrar sig de starka 
motverkande krafterna: fattigdomen och den fruktansvärda drycken- 
skapen. Yid jämförelsen med främmande folk kan man knappast 
för Sverige finna någon annan förklaring härtill, än den förhållande
vis höga grad af folkupplysning, som den lutherska kyrkan förmått 
under sin krafts dagar skänka vårt folk, och äfven det fria, sekel
gamla statsskicket, som vid denna tid gaf Sverige nästan en undan
tagsställning i Europa vid sidan af England.

En mindre gynnsam företeelse från 1780-talet, som äfvenledes 
under nu ifrågavarande årtionde vann förökad styrka, var stegringen 
af de oäkta födelsernas antal. Äfven frekvensen af mord och dråp 
var ovanligt hög, — en icke oväntad följd af gynnsamma ekonomiska 
konjunkturer i förening med ett vidt utbredt brännvinsmissbruk.

Om det kulturella tillståndet i Sverige vid denna tid, sedt från 
mera ideell synpunkt, är öfver hufvud, trots enstaka ljuspunkter, icke 
mycket godt att säga. Försoffningen hvilade tung öfver vårt folk, 
både bland hög och låg. Frånsedt det redan omnämnda intresset 
för undervisningsväsendet, kan blott skönlitteraturen sägas förete
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en blomstring, — såsom vanligt endast på epikens ocli lyrikens 
fält. Det vetenskapliga arbetet skötte sin trägna id, men dess verk 
står ju, •— när kortare tidrymder afses, — icke i något oupplösligt 
samband med kulturarbetet i öfrigt.

Annars var det Grösta Berlings tid, oob »festen gick som en 
yrande långdans kring Löfvens sjö». Brännvinet flöt i strömmar. 
»Den tidens människor tänkte aldrig på hvad de gjorde.» En 
strålande sommarsol vill fantasien gärna föreställa sig öfver dessa 
de tidigare åren af Karl Johans regering, med deras lysamde, folk- 
omjublade kortèger och parader och all annan officiella ståt. Och 
eget nog synes detta på visst sätt bekräftas af meteorologien. Så 
varma somrar som på 1820-talet har Europa sällan haft, och icke 
annorlunda var förhållandet i Sverige. Tydligen står härmed i 
samband det redan framhållna faktum, att årsväxten öfver större 
delen af Europa var under dessa år sällsynt god.

Men inom nationens andliga lif härskade gråväder sstämningen. 
Inga nationella spörsmål upprörde sinnena i vårt land, såsom hos 
andra folk, och äfven det gamla politiska intresset var nu dödt. 
Sedan Karl Johans ankomst böjde sig allt tanklöst och undergifvet 
efter hans vilja. Religionen lefde kvar endast i yttre bruk, — i inre 
mening blott hos fattiga, förpinade kvinnor och andra undangömda 
och förbisedda.

Men den fysiska kraften fanns kvar, och modet och den obändiga 
vildheten.

Åren 1831/1840.

Vid 1830 års slut är Sveriges folkmängd beräknad till 2,883,999 
personer. Vid 1840 års utgång uppgifves den till 3,138,887. Till
växten under årtiondet var sålunda 254,888 personer. Denna siffra är 
åtskilligt lägre än 1820-talets, men den öfverträffar alla öfriga förut
gångna decenniers sedan vår befolkningsstatistiks begynnelse. Afses 
den relativa tillväxten, stå dock ännu några årtionden före 1830- 
talet härutinnan.

Födelseöfverskottet under detta årtionde utgjorde 261,803. För
lusten genom utflyttning inskränkte sig alltså till 6,915 personer, 
eller fortfarande mindre än som var vanligt under tiden för förenin
gen med Finland.

Vid slutet af hvarje år för sig under detta årtionde, utgjorde Sveriges 
folkmängd, enligt ungefärlig beräkning:

Ar 1830 
» 1831 
» 1832 

:U» 1833 
» 1834 
» 1835

2,888,999
2,896,683
2,918,172
2.954,240
2,977,883
3.019,995

Ar 1836 
» 1837 

'» 1838 
» 1839 
» 1840

3,055,001 
3,072,918 
3,088,085 
3,105.371 
3,1381887
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Tab. 36. Tackjårnsproduktionen, åren 1701! 1912. I ton.1

År. Ton. År. Ton. År. Ton.

Ärligen 1845 .... 98,102 1880 .... 405,713
1701/10 . . . 50,000 1846 .... 126,937 1881 .... 430.042
1711/20 . . . 53.000 1847 .... 138,365 1882 398,945
1721/35 . . . 58.000 1848 .... 143.005 1883 .... 422,627
1736/50 . . . 65,000 1849 .... 118,650 1884 .... 430.534
1751/60 . . . 64,240 1850 .... 142.173 1885 .... 464.737
1761/70 . . . 64,649 1851 .... 145,015 1886 .... 442,457
1771/80 . . . 68,927 1852 .... 149,536 1887 .... 456,625
1781/90 . . . 80.019 1853 .... 146.006 1888 .... 457.052
1791/00 . . . 74,905 1854 .... 146,402 1889 .... 420.665
1801/10 . . . 69,079 1855 .... 188,285 1890 .... 456,102
1811/20 . . . 70,263 1856 .... 159,429 1891 .... 490,913
1821/30 . . . 77.985 1857 .... 151,137 1892 .... 485,664
1831/40 . . . 107,500 1858 .... 177,040 1893 .... 453,421
1841/50 . . . 126,079 1859 .... 183,315 1894 .... 462,809
1851/60 . . . 163,121 1860 .... 185,049 1895 .... 462,930
1861/70 . . . 236,340 1861 .... 169,731 1896 .... 494,418
1871/80 . . . 344.840 1862 .... 199,577 1897 .... 538,197
1881/90 . . . 437.979 1863 .... 186,805 1898 .... 531,766
1891/00 . . . 494,471 1864 .... 241,398 1899 .... 497.727
1901/10 . . . 547.837 1865 .... 226,619 1900 . -. . . 526,868

1866 .... 230,173 1901 .... 528,375
1867 .... 253,538 1902 .... 538.113

1833 .... 98,964 1868 .... 268,089 1903 .... 506,825
1834 .... 94,269 1869 .... 292,134 1904 .... 528,525
1835 .... 100,908 1870 .... 300,338 1905 .... 539,437
1836 .... 106,554 1871 .... 298.761 1906 .... 604,789
1837 .... 109,336 1872 .... 339.409 1907 .... 615,778
1838 .... 109.467 1873 .... 345,720 1908 .... 567,821
1839 .... 115.669 1874 .... 327.852 1909 .... 444,764
1840 .... 124.796 1875 .... 350,539 1910 .... 603,939
1841 .... 121.323 1876 .... 352,467 1911 .... 634,392
1842 .... 122,452 1877 .... 344,536 19122 . . . 702.000
1843 .... 132.588 1878 .... 340,858
1844 .... 117,198 1879 .... 342,547

Den högsta tillväxten, 42,000 personer, företes alltså af året 1835, den 
lägsta (13,000) ej, såsom man skulle tro, af koleraåret 1834, utan i stället 
af 1831, som led under 1830 års klena skörd. (Till och med dödstalet 
1831- var högre än dödstalet 1834, hvilket visar att koleran hos oss mera 
förfärade genom sin intensitet, på vissa orter, än den verkligen förmådde 
decimera folkmängden i dess helhet). De dåliga skördarna 1836 och 1837 för
klara den ringa folkökningen åren 1837 och 1838, hvarom mera här nedan.

Jämförelsen med Europas folkmängd och folkökning under år
tiondet utfaller sålunda:

År. Folkmängd. 
Europa. Sverige.

Sverige 
i promille.

1830 .... 233,962,000 2,883,999
1835 .... 242,500,000 3,019,995
1840 .... 250,972,000 3,138,887

12-33 °/oo 
12-45 »
12-51 v

1 För äldre är efter Herman Sundholm, 0. af Forsell och F. E. Tegengren; för 
Aren 1701/1735 äro talen ungefärligen beräknade, pä grund af stångjärnsexporten. Fin
land ingår under föreningstiden, men tackjärnstillverkningen där var icke betydlig. — 
8 Preliminär siffra.
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Oaktadt 1830-talet öfverhufvud var för vårt land i de flesta 
hänseenden ogynnsammare än 1820-talet, fortforo vi dock att förkofra 
vår folkmängd något hastigare än Europa i gemen. Vår andel af 
världsdelens folkmängd steg också under årtiondet 1831/40: från 
12-ss promille till 12*51 promille.

Orsaken var att för Europa i allmänhet det ogynnsamma afbrot- 
tet från 1820- till 1830-talet var ännu något mera markeradt än hos 
oss. Väl sannolikt icke i ekonomiskt hänseende, men i alla händelser i 
fråga om folkökningen. Under 1830-talet hemsöktes nämligen Europa 
frnktansvärdt — och för första gången — af den hemska gästen koleran. 
De aflidnes antal i Europa ökades därför från 1820- till 1830-talet med 
öfver 8 millioner individer, medan de föddes antal endast ökades 
med 47^ millioner. Äfven i Sverige rasade koleran, såsom bekant, 
år 1884, men härjningarna här voro dock en obetydlighet jämfördt 
med i östra och södra Europa.

Ännu en anledning till minskad folkökning i Europa under 
1830-talet var den ökade emigrationen. Från 340,000 under 1820-talet 
steg den till 1 million under årtiondet 1831/40. Sistnämnda siffra, 
är visserligen ännu låg i jämförelse med nästa årtiondes, eller 1840- 
talets, men den är i alla fall en antydan om hvad som komma skulle.

Under 1830-talet begynte guld- och silfverproduktionen växa 
igen, efter att under de båda närmast föregående decennierna ha 
gått tillbaka. Från 149 millioner francs årligen under 1820-talet,. 
steg produktionen nu till 200 millioner. Siffran är i alla fall låg, 
och understiger talen för hela den långa tidrymden mellan 1740 och. 
1810. Men en viss lättnad synes dock det industriella lifvet hafva 
erfarit vid denna tid, yttrande sig i ökad företagsamhet. Under 
1830-talet begynner oceanångfarten och byggas de första större järn
vägslinjerna, i England och Amerika. Världshandelns totala om
fattning visar ock en ganska betydlig tillväxt; jfr Tab. 52.

Vid midten af 1830-talet började ungdomsåldrarna på kontinen
ten fyllas af de talrika kullar, som födts efter 1815. I Sverige in
trädde denna flodvåg ännu något tidigare än annars, enär hos oss 
äfven kullarna mellan 1810 och 1815 voro öfvertaliga. Mot 1830-talets 
slut hade en stor del redan hunnit passera myndighetsåldern. Verk
ningarna häraf äro af intresse att studera. År 1820 hade i Sverige 
funnits 152,419 ogifta män i åldern 20/30 år. Under de följande åren 
inträdde endast fåtaliga kullar i denna grupp, hvarjämte de ogiftas 
numerär starkt decimerades genom den ovanligt höga giftermålsfre- 
kvensen. År 1830 var antalet därför förminskadt till 144,457. Men 
nu börjar stigningen. År 1835 var siffran redan 159,214, och år 
1840 hann den till 187,454. I någon mån liknande torde förhållan
det hafva varit inom flertalet af Västeuropas länder.
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Tab. 37. Priset å Svenskt och Engelskt Stångjärn i Hamburg. 
Mark pr hundra kg.1

År. Svenskt. Engelskt. År. Svenskt. Engelskt. År. Svenskt. Engelskt.

1847/50 25-08 19-32 1870 . . 22-41 17-97 1892 . . 16-18 13-88
1871 . . 26-19 20-23 1893 . . 17-63 12-26

1850 . . 23-20 15-93 1872 . . 27-94 27-77 1894 . . 16-25 12-98
1851 . . 22-96 14-54 1873 . . 39-98 33-48 1895 . . 15-92 10-90
1852 . . 19-96 15-87 1874 . . 34-40 27-21 1896 . . 16-12 11-46
1853 . . 24-75 22-19 1875 . . 31-37 22-85 1897 . . 16-14 11-99
1854 . . 24-S6 25-38 1876 . . 30-07 20-95 1898 . . 16'66 13-00
1855 . . 33-29 21-23 1877 . . 26-43 1811 1899 . . 16’54 14-98
1856 . . 30-23 22-41 1878 . . 21-27 16-12 1900 . . 18-43 23-44
1857 . . 29-95 22-15 1879 . . 19 23 14-95 1901 . . 18-27 18-95
1858 . . 32’54 18-47 1880. . 21-90 16-25 1902 . . 20-16 21-84
1859 . . 29-06 18-23 1881 . . 20-01 14-83 1903 . . 20-45 16-65
1860 . . 25-70 17-79 1882 . . 23-38 15-46 1904 . . 19-60 14-75
1861 . . 23-98 17-38 1883 . . 20-31 14-52 1905 . . 18-89 12-32
1862 . . 24-02 17-08 1884 . . 20-67 13-45 1906 . . 19-36 14-97
1863 . . 24-90 18-21 1885 . . 19-54 11-97 1907 . . 19-87 15-86
1864 . . 25-43 21-25 1886 . . 18-21 12-87 1908 . . 20-05 16-95
1865. . 26-89 19 90 1887 . . 17-80 11-39 1909 . . 18'55 17-44
1866 . . 24-16 2017 1888 . . 16-58 13-02 1910 .- . 18-15 14-39
1867 . . 24-86 18-29 1889 . . 17-50 14-51 1911 . . 18-84 17-78
1868 . . 22-30 16-99 1890 . . 17-67 16-98 1912 . .
1869 . . 21-43 17-22 1891 . . 18-15 15-51

Under det att sålunda en viss trängsel redan började gifva sig 
tillkänna på arbetsmarknaden, var Sveriges ekonomiska utveckling 
under 1830-talet i det hela mindre förmånlig än under det föregående 
årtiondet. Dock förbereddes efter hand äfven hos oss mera företag
samma tider. Den långvariga, oredan i penningeväsenäet (alltsedan 
1789) afhjälptes, åren 1830—1834, i det banken nu återupptog den 
sedan 1810 afbrutna inlösningen af sina sedlar med silfver ; inlös
ningen skedde efter tre åttondelar af det nominella värdet, hvilket 
ungefär motsvarade den dåvarande kursen. Myntväsendets åter
ställda stadga åstadkom, att utländskt kapital började uppsöka vårt 
land, hvaraf föddes en något lifligare spekulation. Men allt detta 
afbröts snart nog igen genom landets egen kapitalfattigdom samt 
genom de dåliga skördarna under årtiondets senare del.

Äfven »realisationen» oafsedt är 1830-talet ganska betydelsefullt 
inom vårt penningeväsens historia. Är 1836 bildades Skånska hypo- 
teksföreningen, den första i sitt slag i vårt land. Sedan 1815 hade 
Riksbanken visserligen åter utlämnat jordbrukslån, men den långa

1 Talen beteckna deklarerade värdet vid införseln sjöledes till Hamburg å »Stangen-, 
Band- und Platten-Eisen» och. äro hämtade ur den officiella hamburgska handelsstati
stiken. Att engelskt stångjärn under enstaka år (såsom under Boerkriget 1900—1902) 
stått högre i pris än det svenska, torde kanske delvis bero därpå, att hvardera sorten 
till stor del användes för sina särskilda ändamål, i hvilka fall alltså icke någon direkt 
konkurrens föreligger utan hvardera sortens pris bestämmes af tillgång och efterfrågan 
inom dess eget gebit.
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amorteringstiden hade beredt banken svårigheter; med hypoteks- 
föreningarna började våra landtmän nu taga saken i egna händer. 
— Under detta årtionde uppstodo äfven våra första enskilda banker; 
att till bankverksamhet också hörde sedelutgifningsrätt ansågs vid 
denna tid falla af sig själft.

Såsom under så många årtionden förut, konstateras äfven för 
1830-talet de egentliga ekonomiska framstegen inom jordbrukets 
gebit. Det är ju betecknande att, såsom Tab. 16 utvisar, under hela 
halfseklet mellan 1805 och 1855 numerären af städernas borgerskap 
ej ens förmådde hålla jämna steg med riksfolkmängden! Inom jord
bruket fortgick nyodlingen med samma energi som förut och synes i 
allt ha omfattat vid pass 250,000 hektar, eller äfven nu ungefär ett 
hektar för hvarje individ hvarmed landets folkmängd ökades.

Årsväxten var under detta decennium i genomsnitt ofördelak
tigare än under det förra. Missväxterna i norra Sverige åren 1836 
och 1837 äro redan omnämnda, men äfven 1831 och 1834 års skördar 
voro svaga. Den ovanligt goda skörden 1832 förmådde på intet sätt 
motväga dessa dåliga år. I genomsnitt uppgick spannmålskörden 
till ungefär 10 millioner deciton, hvilket, trots den starka nyodlingen, 
blott med 6 procent öfverstiger det föregående årtiondets tal. (Jfr 
vidare här nedan). Importen af spannmål var dock fortfarande 
obetydlig, hvadan man synes kunna konstatera en liten sänkning, 
pr inb., af konsumtionen.

Potatisodlingen ökades fortfarande mycket starkt, om än ej jäm
förligt med under 1820-talet. Man märker för öfrigt nu de första 
tecknen till att. denna kultur begynte vanvårdas, — en orsak bland 
andra, kanske, till den under nästa årtionde framträdande potatis
sjukan. — Från 1830-talet förmäles om de första, snart misslyckade 
försöken i vårt land att odla hvitbetor.

Ett framsteg, som man sannolikt kan konstatera från denna tid, 
är en ökad odling af foderväxter. Under årtiondet ifråga ökades 
nämligen spannmålsarealen veterligen ganska obetydligt; då likväl 
åkerjordens totala tillväxt svårligen kan sättas lägre än här ofvan 
uppgifves, måste en mycket betydlig del af denna ökning förläggas 
under foderväxternas rubrik. Detta betydelsefulla framsteg är väl 
en följd närmast af det pågående skiftesverket.

Boskapsskötselns förkofran var fortfarande obetydlig, — detta 
erkännes till och med af den entusiastiske författaren till den kända 
försvarsskriften för Karl Johans regering vid jubileet. Men en första 
ljusning märkes dock nu till bättre tider. Vårt lands gammalmodiga 
overksamhet på detta område bröts, när Alexis Noring vid denna tid 
hemförde från England de första idéerna till en förbättrad kreaturs- 
afvel och skötsel.
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Tab. 38. ln- och utförseln, åren 1834—1912. Värde i millioner kronor.1

År. In
försel.

Ut
försel.

År. In
försel.

Ut
försel.

År. In
försel.

Ut
försel.

Årligen 1853 . . 51-58 51-71 1883 . . 333-93 256-53
1834/40 . 25-91 28-74 1854 . . 78-66 79-22 1884 . . 325-82 238-61
1841/50 . 32-77 36-71 1855 . . 84-84 95-85 1885 . . 340-03 246-27
1851/60 . 7055 70-36 1856 . . 105-85 92-43 1886 . . 301-37 228-40
1861/70 . 116-73 109-59 1857 . . 85-29 78-43 1887 . . 297-41 246-68
1871/80 . 257-44 207-19 1858 . . 56-92 58-88 1888 . . 324-71 281-75
1881/90 . 326-53 258-17 1859 . . 74-24 78-67 1889 . . "376-96 301-73
1891/00 . 401-98 338-40 1860 . . 82-47 86-50 1890 . . 377-19 304-59
1901/10 . 589-07 462-90 1861 . . 106-57 81-08 1891 . . 369-70 323-50

1862 . . 98-52 86-64 1892 . . 360-32 329 30
1863 . . 96-63 92-52 18931 . . 332-69 328-27

1834 . . 21-79 23-82 1864 . . 96'5 5 94-00 18941 . . 351-17 298-63
1835 . . 23-34 27-88 1865 . . 105-86 108-09 1895 . . 344-29 311-43
1836 . . 25-64 27-84 1866 . . 112-91 107-07 1896 . . 358-32 340-28
1837 . . 24-68 26-18 1867 . . 134-18 128-64 1897 . . 408-33 358-20
1838 . . 29-25 33-24 1868 . . 137-74 119-52 1898 . . 455-25 344-91
1839 . . 29-05 31-53 1869 . . 136-62 125-88 1899 . . 504-79 358’L9
1840 . . 27-64 30-66 1870 . . 141-69 152-50 1900 . . 534-94 391-33
1841 . . 30-99 34-24 1871 . . 169-18 161-02 1901 . . 466-32 353-51
1843 . . 29-27 35-06 1872 . . 216-37 199-82 1902 . . 505-20 392-37
1843 . . 25-89 29-17 1873 . . 271-44 221-90 1903 . . 534-90 441-42
1844 . . 27-72 32-52 1874 . . 306-81 233-33 1904 . . 578-45 414-72
1845 . . 31-88 36-60 1875 . . 268-07 206-55 1905 . . 582-08 450-21
1846 . . 30-87 37-29 1876 . . 280-37 226-24 1906 . . 644-23 504-28
1847 . . 42-06 46-38 1877 . . 303-42 215-91 1907 . . 682-10 524-66
1848 . . 34-80 39-60 1878 . . 239-51 184-32 1908 . . 608-93 482-02
1849 . . 38-28 39-51 1879 . . 226-44 186-16 1909 . . 616-81 472-98
1850 . . 35-98 36-76 1880 . . 282-79 236-64 1910 . . 671-63 592-86
1851 . . 42-07 40-44 1881 . . 288-06 223-20 1911 . . 696-62 663'58
1852 . . 43-57 41-49 1882 . . 299-82 253-89 19122 . . 740-00 720-00 I

Det under förra årtiondet på så många områden nyvaknade- 
intresset för en förbättrad faclamdervisning hann nu äfven jordbruket. 
Ar 1883 grundade Edvard Nonnen vårt första landtbruksinstitut, 
på Degeberg i Skaraborgs län, en landsdel hvars jordbruk då be
traktades såsom synnerligen efterblifvet men nu genomgick en viss 
uppryckning.

Eör vår 'järnhandtering betecknar 1830-talet ett första afbrott i 
den snart hundraåriga, erbarmliga stagnationen. Såsom så ofta annars 
i dylika fall, gingo de kvantitativa och de kvalitativa framstegen 
hand i hand och betingade hvarandra ömsesidigt. Tillverkningens 
medelbelopp steg nu till 108,000 ton årligen och öfverträffade därmed 
för första gången 1780-talets siffra. Ar 1840 hade vi hunnit till 
125,000 ton. Huruvida detta relativa uppsving står i sammanhang

1 Eör åren 1834—1860 efter den s. k. Finanskommitténs betänkande. Början är
gjord med år 1834, emedan landets penningeväsende då kan anses ha vunnit full stadga. 
För samtliga åren ingår värdet af guld- och silfverimporten och. exporten. In- och 
utförselns uppskattning i penningevärde är för äldre år mycket svag; nedsättningen i 
exportvärdet åren 1893 och 1894 beror helt och hållet på rättelser af förut för högt 
upptagna enhetsvärden. Jfr vidare Bilaga XIII, sid. 89. — 2 Preliminära tal. Siff
rorna äro beräknade på grund af 1911 års priser och alltså för låga.
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med det nu så småningom begynnande järnvägsbyggandet pä den 
europeiska kontinenten, är oss obekant. Yår andel af världsproduk- 
tionen sjönk emellertid alltjämt. Mot 17 procent år 1780 voro vi nu 
komna ned till ungefär 4 procent.

Men äfven järnhandteringens tekniska utveckling hade, Järnkon
toret till trots, i årtionden gått mycket långsamt. Nu genomfördes 
flera viktiga förbättringar, som till större delen äro fästa vid G. 
Ekmans namn. Af honom infördes i vårt land lancashiresmidet, 
som var ofantligt kol- och tidsbesparande, jämfördt med äldre me
toder; af honom konstruerades ock en ny och efter honom benämnd 
vällugn. Ännu lefde man dock i de små förhållandenas tid. Är 
1833 uppgick medeltillverkningen pr svensk masugn endast till 434 
ton; nu, år 1911, äro vi framme vid 5,565 ton.

Allt sedan de stora fredssluten hade Sveriges utrikes handel 
gjort endast obetydliga framsteg. Ännu under 1830-talet uppgick 
importens hela värde endast till ungefär 25 millioner kr. årligen, 
och exportens till 28 millioner ; det motsvarar ungefär ett par veckors 
omsättning i våra dagar. — I fråga om den inrikes handeln, blef år 
1832 kustbornas inrikes sjöfart fullständigt frigifven, och de fingo 
äfven rätt att segla till Finland, Norge -och Danmark.

Är 1832 öppnades Göta kanal för trafiken. Man kan ej undgå 
att finna, att detta arbete ofta betraktats mera så att säga såsom 
en sportsbragd, såsom något att stoltsera med, än såsom ett om
sorgsfullt beräknadt led i Sveriges ekonomiska utveckling. Och 
verkligheten har tyvärr gifvit denna besynnerliga åskådning sin 
vedergällning. Medan i Sverige de sista slussarna iordningställdes 
i Göta kanal, byggdes ute i England redan de första oceanångarna 
och de första järnvägarna, tvenne varsel om vårt stora kanalbygges 
otillräcklighet alltifrån första stunden. Men också var Göta kanal 
icke ett verk af det industriella och kommersiella Sverige: då borde 
den ha kommit till stånd en mansålder tidigare. Nu måste den till 
sist drifvas fram, under våra näringsidkares liknöjdhet, af en enda 
patriots energi, men så kom den också — för sent.

Och hvad som kommer för sent, det får ofta den tragiska be
stämmelsen att blifva en fiende till tidens egna, nyare uppgifter. 
Yi nämnde nyss de första järnvägarna. Yårt lands hela historia 
skulle varit en annan, — och emigrationen skulle kanske varit en 
obetydlighet mot nu, — om vi här i Sverige redan på 1830-talet 
hade gripit oss an med att bygga järnvägar, — i stället för att 
dröja därmed längre än nästan alla andra folk i Europa, längre till 
och med än norrmännen. Och alldeles orimligt skulle det dock icke 
varit om »järnbäralandeh i det fallet hållit sig framme i första 
ledet, i stället för att stanna i det sista. Nu gjorde den allmänna 
oföretagsamheten och trögheten detta om intet, och det tragiska är,
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Tab. 39. In- oeh Utförseln af några hufmidartiklar, åren 1831—1912.1

Årligen.
Införsel. Utförsel.

Kaffe.
Deciton.

Socker.2
Deciton.

Stenkol.8
Ton.

Smör.
Deciton.

Järnmalm.4
Ton.

Papper.
Deciton.

1834/40 . . . 17,983 52,579 14,902 1,860
1841/50 . . . 29,905 81,776 43.641 2,970
1851/60 . . . 54,994 136,226 164,074 2,414
1861/70 . • • 70.444 166,005 356,421 6,611 9,977 7,803
1871/80 . . . 102,716 270,249 688,799 36,749 19,007 44.286
1881/90 . . . 144,416 362,398 1.169,822 110,579 62.715 106,932
1891/00 . . . 205.194 139,388 2,186,748 211,426 984.939 335,086
1901/10 ... 315,079 38,678 3,777,826 189,550 3,114,739 1,191,405

År 1912 6 . . 299,350 15,100 5,140,000 212,270 5,522,746 2,030,220

att härtill bidrog också — Göta banal. När man ändtligen fått 
den färdig, så tyckte man sig hafva gjort nog för långa tider: järn
vägar och andra moderna påfund skulle nu för oss vara obehöfliga i 
mansåldrar. Järnvägarnas motståndare hade fått ett svepskäl, som 
verkade med illusorisk styrka.

Spörjes efter den ekonomiska utvecklingen inom landets olika delar 
under detta årtionde, få vi som förut nöja oss med att belysa denna genom 
folkökningen. Inom livart och ett af Sveriges lån utgjorde denna 1831/40, 
årligen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Västerbottens . . . 13-39 Jönköpings . . , . 9-02 Hallands . . . . . 6-46
Värmlands . . , . 12-28 Västernorrlands . . 9-02 Södermanlands . . . 5-91
Blekinge . . . . . 11-11 Jämtlands..................... 8-05 Stockholms län . . 5-77
Kronobergs . . . . 11-09 Skaraborgs.................... 7-84 Stockholms stad . . 4-28
Kalmar .... . . 10-78 Örebro.............................. 7-29 Uppsala .... . . 4-24
Malmöhus . . . . . 10-26 Göteborgs o. Bohus . 6-89 V ästmanlands . . . 3-55
Älfsborgs . . . . . 10-03 Norrbottens . . . . 6-77 Kopparbergs . . . . 2-42
Kristianstads . . . 9-82 Gäfleborgs.................... 6-63
Östergötlands . . . 966 Gottlands..................... 6-50 Hela riket . . . . . 8-46

Äfven denna gång finna vi ett norrländskt län på första platsen, men de 
öfriga fyra äro nu nedsjunkna till midten af länsföljden, en naturlig återverkan 
af de svaga skördeår, som gjorde senare delen af 1830-talet till en lidandes- 
tid för stora delar af Norrlands och Dalarnes befolkning. Betecknande är, att 
allra sista rummet här ofvan intages af Kopparbergs lan. Svälten och um
bärandena 1837 och 1838 fortlefde länge i dalafolkets minne.

Stark folkökning rådde äfven detta årtionde i Värmlands och Älfsborgs 
län och därtill i Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Malmöhus. Så godt som 
öfverallt voro dock siffrorna mindre höga än under 1820-talet.

4 För åren 1834/1860 efter Finanskommittén (utom för järnmalm, jfr anm. 4). 
— - För åren 1861/1910 är /liksom i Bil. XIII, sid. 100) oraffineradt socker reduceradt 
till raffineradt genom fråndragning af IQ St af vikten. Sirapen ingår här ej. —3 Sten
kol och koks sammanlagda, utan reduktion. — 4 För äldre tider vore stångjärnsexporten 
af större intresse. Till följd af ändrade klassifikationer synes dock ej vara möjligt att 
vinna längre serier af jämförbara siffror härutinnan. Talen för järnmalmsexporten här 
ofvan äro för de äldre åren återgifna efter F. R. Tegengren; de afse före 1864 endast 
exporten till Finland. — 5 Preliminära tal.
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Jämför man födelseofverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas länen 
här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af utflyttnings- 
öfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af medel
folkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Stockholms stad + 18-13 Kalmar . . . . — 0-61 Kronobergs . — 1-78
Stockholms län -f 2-44 Gäfieborgs . . — 0-64 Kopparbergs . . --- 2-06
Göteborgs o. Boli + 0-54 Skaraborgs . . . — 0-66 Södermanlands . — 2-56
Västernorrlands + 0-42 Kristianstads . . — 0-85 Västerbottens ... --- 2-94
Östergötlands . + 0-41 Uppsala . . . . — 0-88 Jönköpings . . . — 2‘94
Blekinge . . . -f 001 Västmanlands . . — 0'98 Örebro . . . . . — 3-17
Älfsborgs . . — 0-25 Gottlands . . . . — 1-23 Norrbottens . . . — 4-31
Malmöhus . . — 0'31 Jämtlands . . — 1-67
Värmlands . . — 0'60 Hallands . . . . — 1'75 Hela riket . . . — 0-23

Det öfre Norrlands- ogynnsamma ställning ger sig äfver här tydligt till-
känna. Liksom förut äro de flesta talen jämförelsevis små, vittnande om 
att den inrikes omflyttningen ännu var ganska obetydlig. Ovanligt är att 
finna inflyttningsöfverskott i Östergötland. Kanhända utöfvade denna den ri
kaste jordbruksbygden i öfre Sverige vid denna tid en viss dragningskraft på 
de andra bygderna under missväxtåren.

Folkökningen i städerna var fortfarande lägre än på landsbygden. En 
större tillväxt finner man endast i Lund, Halmstad, Norrköping, Linköping, 
Eskilstuna och Nyköping. De skånska städernas öfverlägsenhet är alltså tills 
vidare suspenderad. De städer som år 1834 svårast hemsökts af koleran (Jön
köping, Stockholm, Göteborg m. fl.), hade år 1840 fullt återvunnit sin gamla 
folkmängd. Minskning träffas under detta årtionde icke i någon af de mera 
betydande städerna. — Ar 1830 ägde Sverige fyra städer med öfver 10,000 
inb. (Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Norrköping); under 1830-talet ökades 
antalet till fem, genom tillkomst ytterligare af Malmö. Folkmängden år 1840 
i dessa städer var: för Stockholm 84,000, Göteborg 27,000, Norrköping 13,000, 
Karlskrona 12,000 och Malmö 10,000. Mellan tiotusen och femtusen inb. 
funnos fyra städer (Gftfle, Kalmar, Uppsala och Lund); af dem hade de båda 
universitetsstäderna passerat gränsen under årtiondet i fråga. Uppsala hade i 
själfva verket redan år 1800 ägt 5,000 inb. men sedan gått tillbaka. Först 
nu, en hel mansålder senare, uppnåddes samma siffra ånyo.

Vid midten af 1830-talet infaller den afgörande begynnelsen 
till giftermåls frekvensens nedgång i vårt land. Ännu under förra 
hälften af decenniet var denna frekvens mycket betydlig, jämfördt 
med antalet äktenskapslediga, — om den än, på grund af dessa 
senares ovanliga fåtalighet, var låg i förhållande till folkmängden 
i dess helhet. Men efter 1835 sjunker den under medelmåttan från 
bägge dessa synpunkter. Ännu äff väl orsaken delvis att söka uti 
de ofta berörda svaga skördarna; men detta är knappast en tillräcklig 
förklaringsgrund. I alla händelser begynner, nu den minskning af 
äktenskapsfrekvensen i vårt land, som trots tillfälliga afbrott fortgår 
fin i dag.

I stort sedt torde denna företeelse i första rummet fä anses 
innebära, att lefnadsanspråken hos vårt folk nu börja växa. I ej
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Tab. 40. Införselns fördelning efter varornas ändamål. 
Värde i tusental kronor.1

Årligen.

Infördt till förbrukning. Infördt för produktions- 
ändamål.

Totala
införsel-
yärdet.

Närings- 
och njut

nings
medel.

Bekläd
nads- och 
toilett- 
föremål.

Hus- 
geråds- 

saker och 
liknande 
föremål.

Summa.

Råämnen 
och lik
nande 

produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter.

Trans
port

medel,
maskiner

och
redskap.

Summa.

1871/75 . 85,391 38.020 17,882 141,293 80,532 20,697 101,229 242,522
1876/80 . 108,850 39,505 21,857 170,212 78.884 14,437 93.321 263.533
1881/85 . 116,420 54,169 31,320 201,909 94,815 17.084 111,899 313,808
1886/90 . 108,594 59,602 37.075 205,271 109,471 19,356 128,827 334,098
1891/95 . 109,755 54,093 39,513 203,361 120,670 26,724 147,394 350,755
1896/00 . 112,976 50,006 53,734 216,716 188,179 46,794 234.973 451,689
1901/05 . 130,915 44,935 61,216 237,066 240,518 52,774 293,292 530.358
1906/10 . 134,691 59,670 70,821 265,182 311,500 64,259 375,759 640,941

År 1910 . 135,760 65,406 66,387 267,553 342,363 61,126 403,489 671,042

ringa mån spörjes dock härntinnan också vårt jordbruks begynnande 
oförmåga att, såsom det dittills fått göra, nästan ensamt uppbära 
hela det svenska näringslifvet.

Möjligen står gifterm ålsfrekvensens nedgång i ett visst samband 
äfven med att vi nu inom det offentliga lifvet märka bland de 
första spåren till hvad i våra dagar kallas »sociala» synpunkter. 
Hit hör kanske, att vårt land vid denna tid fick sina första anstalter 
för en högre skolundervisning för flickor. Här träffa vi yttringar 
af den begynnande »kvinnosaksrörelsen», som redan under nästa år
tionde skulle tillkämpa sig betydelsefulla segrar.

Såsom i viss mån en social yttring får väl ock räknas ordnandet 
af tjänarnas ställning genom 1833 års ryktbara tjänstehjonsstadga, 
så otillfredsställande denna än i många hänseenden måste anses vara 
ända från begynnelsen.

Trots ekonomiska svårigheter af många slag fortsatte äfven 
under detta årtionde det svenska dödstalet sin egendomliga nedgång, 
ett förhållande som vid denna tid icke räknade många motstycken 
i vår världsdel. Detta gifver oss rätt att konstatera kulturarbetets 
aktningsvärda fortgång i Sverige till och med under dessa mindre 
gynnsamma tider. — Yår högintressanta, åttioåriga statistik öfver 
dödsorsakerna blir tyvärr nu afbruten, hvadan man ej längre med 
visshet kan följa tuberkulosfrekvensen, hvilken under de femtio åren 
mellan 1780 och 1830 befunnit sig i stegring. Men den betydliga

1 Efter den officiella handelsstatistikens fördelning. Införseln af guld och silfver 
är här fråndragen.
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Tab. 41. Utförselns fördelning efter varornas ursprung. 
Värde i tusental kronor.* 1

Årligen.

Produk
ter af 
jord
bruk 

och ladn- 
gårds- 
skötsel 
m. m.3

Produk
ter af 
skogs- 
hand- 
tering 

oeh
trävaru

indu
strien. 4

Produk
ter af 
spinn-, 
stick- 

och väf- 
nads- 
indu- 
strien.

Produk
ter af 

pappers
indu

strien.2

Mineral 
o. prod, 
däraf, 
andra 
än me
taller 0. 
metall- 
arbeten.

Metaller 
och pro
dukter 
däraf.

Produk
ter af 
öfriga 

industri
grenar.

Totala
utförsel
värdet.

1871/75 . 52.311 92.255 2,332 2,715 2,178 48,520 1,899 202.210
1876/80 . 56,912 99.679 3,177 5,864 3,620 36.398 3,206 208,856
1881/85 . 58,688 110,929 4,816 9,925 5,740 46.635 6,629 243,862
1886/90 . 70,563 116,384 6,596 17,113 9,251 41,499 11,088 272,494
1891/95 . ■ 83,106 137,242 8,617 20,803 18,728 40.276 9,371 318,143
1896/00 . 62,280 180,138 5,511 11,609 31,537 60,361 7.144 858,580
1901/05 . 59,680 200,520 3,456 20,654 45,461 70,424 10,251 410,446
1906/10 . 71,166 236,415 4,183 30,983 59,941 96,524 16,149 515,361

År 1910 . 86,796 265,891 4,471 33,890 72,154 112,174 17,488 592,864

förbättringen af det totala dödstalet under årtiondet 1831/40, vid 
sidan äfven af andra omständigheter, låter förmoda, att tuberkulosens 
anlopp från denna tid åtminstone delvis hejdas.

Frekvensen af oäkta födelser, som allt ifrån 1780-talet starkt 
ökats i vårt land, går under 1830-talet amnärkningsvärdt tillbaka. 
Att detta i viss mån är fallet jämväl med brännvinsförbrukningen] 
hvars största tillväxt också begynner omkring 1780, är välbekant.

Öfver hufvud kan 1830-talet betecknas såsom tiden för ett 
begynnande uppvaknande hos vårt folk, — om än svagt. Det religiösa 
lifvet började tändas i enstaka hjärtan; nykterhetsrörelsen gör sina 
första lärospån och vinner småningom gehör; det politiska lifvet 
börjar åter arbeta, under drifkraften af en moderniserad tidnings
press; och den verklighetsskymmande romantiken börjar efter hand 
förlora något af sin makt öfver de bildades lifsuppfattning. Kolera
tidens fasor och missväxterna och nöden talade sitt eget språk. Sven
ska folket vid i830-talets slut var redan i någon mån ett annat folk 
än vid 1820-talets början.

1 Efter den officiella handelsstatistikens fördelning. Utförseln af guld och silfver 
är frändragen. — 2 Nedsättningen åren 1896/1900 är helt och hållet skenbar, beroende 
på att enhetsvärdena förut varit upptagna för högt. — 8 Grupperingen är här en annan 
än i Tab. 38. I tabellen här ofvan ingå äfven fiskevaror. — 4 Grupperingen afviker
i någon ringa mån från den som användes i Tab. 34.
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Åren 1841 1850.

Folkmängden i riket utgjorde vid 1840-talets ingång 3,138,S87 
personer ock vid dess utgång 3,482,541. Tillväxten uppgick till 
343,654 personer och slog därmed 1820-talets rekord. Relatift taget 
står dock 1840-talet tillbaka för sistnämnda årtionde men icke för 
något annat sedan 1730-talet. Utflyttningen var synnerligen obetydlig 
och gaf för hela årtiondet en nettoförlust af endast 4,061 personer.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

Ar 1840 ......................  3,188,887
» 1841 ....... 3,173.160
> 1842....................... 3,206,776
» 1843 ......................  3,236,632
» 1844 ....................... 3,275,133
» 1845 ......................  3,316,536

Ar 1846 ....................... 3,342,927
» 1847 ....................... 3,362,072
» 1848 ....................... 3,397,454
» 1849 ....................... 3,441,286
> 1850 ....................... 3,482,541

Den första femårsperioden medförde alltså en tillväxt af 178,000 personer, 
den senare en tillväxt af 166,000. Skillnaden ärringa. Tab. 18 gifver i 
själfva verket stöd åt den uppfattningen, att det ekonomiska tillståndet i vårt 
land i genomsnitt var bättre under 1840-talets senare del än under de första 
åren. För Europa i dess helhet var förhållandet helt annat, såsom här nedan 
framgår.

De särskilda åren förete i vårt land något mindre växlingar än vanligt. 
Frånses 1847 års ringa tillväxt af endast 19,000 personer, en följd af 1846 
års missväxt, så är minimum för öfriga år 26,000 personers ökning (år 1846) 
och maximum 44,000 (år 1849).

Den sedvanliga jämförelsen mellan Sveriges och Europas folk
mängd och folkökning utfäller på följande sätt:

År. Folkmängd. Sverige
Europa. Sverige. i promille.

1840 . . . . 250,972,000 3,138,887 12-51 %o
1845 . . . . 261.969,000 3,316,536 12-66 »
1850 . . . . 266.228,000 3,482,541 13-08 »

Under intet annat årtionde har vårt lands folktillväxt varit så 
hög i jämförelse med Europas. På endast tio år ökades vår andel 
af Europas folkmängd från 12-51 promille till 13-os. Det för vår 
världsdel i allmänhet så oroliga och stormiga 1840-talet var för vårt 
land i det hela en den fredliga och jämna utvecklingens tid.

Det första stora faktum, som karaktäriserar Västeuropas historia 
under 1840-talet, är den utomordentliga öfvertaligheten inom ung
domsåldrarnas befolkning, — en återverkan af födelsetalens stegring 
efter 1815.1 För vår världsdel i dess helhet stå inga siffertal härutin- 
nan till buds, men de som erbjudas af vårt eget land, kunna betraktas

1 Med »ungdomsåldrarnas menas i befolkningsstatistiken åldrarna mellan 15 och 
30 år, ungefär.
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såsom typiska. Ar 1835 funnos i Sverige 159,214 ogifta män i 
åldern 20/30 år; vid 1850 års slut hade antalet ökats till 233,102, 
en tillväxt af 46 procent på femton år. Büknar man med hela 
gruppen mellan tjugu och femtio år, blir stigningen från 207,960 till 
302,639.

Det är tydligt, att redan en sådan trängsel på arbetsmarknaden 
skall kunna förklara mycket af den oro, som så genomgående utmärker 
1840-talets historia, en oro som ute bland Europas större folk skärp
tes af många andra förhållanden, alltför välkända att här behöfva 
framhållas.

Första frågan blef naturligtvis, huru all denna nya ungdom 
skulle finna utkomst och möjlighet att grunda sig hem. Härutinnan 
synas de tidigare åren af decenniet icke ha erbjudit allt för stora svå
righeter. Årsväxten var i allmänhet gynnsam, — och detta var 
ännu hufvudsaken, ej blott för vårt land utan äfven för de stora 
nationerna i Mellaneuropa. Yi erinra om det betecknande faktum, 
att det ännu under detta årtionde var de jordbrufcsidlcande provin
serna i östra Tyskland, som mottogo. inflyttningsöfverskott eller drab
bades af den minsta utflyttningen.1

Under åren 1841/45 voro sålunda giftermålstalen och födelsetalen 
ganska höga i hela Västeuropa, medan dödstalen voro sällsynt gynn
samma. Folkmängden steg alltså hastigt. Hvad angår giftermåls- 
talet, var det dock säkerligen otillräckligt i förhållande till de så 
starkt ökade massorna af ähtenskap sledig a, och redan detta förklarar 
den särskildt stora tillväxten af de ogiftes antal.

Vändpunkten i årtiondets historia utgöres af 1846 års missväxt 
och den i samband därmed för . första gången i Europa uppträdande 
potatissjukan. På Irland uppstod nu en fruktansvärd hungersnöd. 
Samtidigt begynte koleran nya härjningståg. Alla dessa förhållanden 
i förening gjorde åren 1847 och 1848 till de svåraste lidandesår som 
vår världsdel genomgått alltsedan de stora krigen. Vid den allmänna 
jäsningen såväl på det politiska som på det sociala området var det 
icke oväntadt att den öfvertaliga, arbetslösa ungdomen skulle skaffa 
sig luft i samhällsomstörtande orgier. Europas murkna politiska 
tillstånd gjorde, att dessa rörelser utbredde sig med blixtens hastighet 
och till en början nästan öfverallt hemburo segern.

Men revolutioner och »nationalverkstäder» gåfvo dock icke de 
arbetslösa skarorna bröd, och så söktes nya möjligheter till ut
komst. Under 1840-talet infaller begynnelsen af den egentliga, 
stora transoceaniska emigrationen. Under förra årtiondet hade emi
granternas hela antal i Europa uppgått till vid pass 1 million; nu 
steg det till 2Va millioner, hvaraf 13A million ensamt under 1840- 
talets senare hälft.

1 Jfr Bilaga IV, sid. 93.
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Tab. 42. Äldre uppgifter om handelsflottan.1

År.
Hela

antalet
fartyg.

Däraf Af samtliga fartygen 
tillhörde

Fartygens läste
tal.3

Segel
fartyg

Ång
fartyg.

Stapel
städerna.

Öfriga
städer.1 2

Landt-
män.

Samtliga
fartyg.

Stapel
städer

nas.

1795 . . . 721 26,499
1800 . . . 800 28,151
1810 . . . 852 29,893
18204 . . 819 29,845
1830 . . . 1,841 909 223 709 41.515 29.911
1840 . . . 2.171 2,121 50 983 237 951 50.561 36.052
1850 . . . 2,744 2.677 67 1,042 292 1.410 65,078 42,366
1860 . . . 8,200 2,997 203 1,166 248 1,786 88,901 57,189
1870 . . . 3,876 3.008 368 1,082 289 2,005 107,808 60,081
1880 . . . 4,383 3,581 752 1,439 311 2.583 165,000 90,000

1890 . . . 3.874 2,858 1,016 1,315 254 2,305 I 50,000 85,000

Till en viss grad medverkade härtill redan nu en annan om
ständighet. Mot 1840-talets slut inträffade upptäckten af de stora 
guldtillgångarna i Californien. Så slutade, egendomligt nog, detta 
orosfyllda årtionde, då Europas hela gamla ekonomiska system tyck
tes gå sin undergång till mötes, med en händelse som var bestämd 
att gifva nytt ekonomiskt lif åt hela världen.

Af alla dessa skiftande tilldragelser torde knappast något euro
peiskt land hafva varit så jämförelsevis oberördt som vårt eget. 
Särskildt om man håller sig till befolkningsstatistiken, skulle man 
tro sig finna en odeladt lugn och lyckosam tid, — ej utmärkt af 
större framsteg visserligen, men ej heller drabbad af några svårare 
lidanden.

Möjligen är detta i viss mån ett sken, som bedrager, men öfver 
hufvud tycks det dock som om de förändringar, som tvifvelsutan 
utmärka detta årtionde också i vårt land, voro så väl förberedda, 
att de, utan några omstörtningar, förverkligade sig liksom af sig 
själfva. En triumf alltså för vårt gamla, tungrodda men dock fasta 
och utvecklingsdugliga svenska samhällsskick.

Den största händelsen i vårt land under 1840-talet är de gamla 
skråens upphäfvandé, år 1846. Vi hafva förut gjort gällande, att 
denna reform rent af framtvangs af ungdomsåldrarnas öfvertalighet 
inom det dåvarande samhället. Inför dessa oöfverskådliga skaror 
af unga män och kvinnor, som måste hafva sin utkomst, var det ej

1 Efter den officiella sj öfartsstatistiken samt Finanskommittén. Åren 1795 och
1800 äro finska fartyg frånräknade. — 2 Inräknadt köpingar. — 3 En läst (nyläst)
ansågs vid öfvergången till det nyare mätningssystemet (1875) motsvara 3*14 register
ton för segelfartyg och 4'50 ton'för ångfartyg. I registerton räknadt utgjorde dräk
tigheten åren 1870, 1880 och 1890: för samtliga fartyg resp. 346,862, 542,642 och 510,947 
ton; för stapelstädernas fartyg resp. 195,313, 297,026 och 305,145 ton. — 4 Ar 1815
uppgifvas stapelstädernas fartyg till ej mindre än 994, om 37,140 lästers dräktighet.
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Tal). 48. Nyare uppgifter om handelsflottan.1

År.

Samtliga fartyg. Ångfartyg. Segelfartyg.

Formed-
Antal. Tontal.1 2 ladt

tontal.3
Antal. Tontal.2 Antal. Tontal.

1850 . . . 2,744 205,800 213.800 67 4,000 2,677 201.800
1860 . . . 3,200 283,600 307,600 203 12.000 2,997 271,600
1870 . . . 3.376 350.200 412,000 368 30.900 3,008 319,300
1880 . . . 4,333 552.400 734,000 752 90,800 3,581 461,600
1890 . . . 3,874 510,947 793,481 1,016 141,267 2,858 369,680

18954 * * . . 2,763 483,003 845,555 733 181,276 2.030 301.727
1900 . . . 2,987 613,792 1,264,002 911 325,105 2,076 288.687
1910. . . 2,849 769.985 1,956,131 1,214 593,073 1,635 176.912

längre möjligt att uppehålla de gamla trånga skrankorna för närings- 
iifvet. Yi veta ej, om detta sammanhang stod klart för tidens 
eget medvetande, men detta behöfdes ej heller. Saken arrangerade 
sig själf.

Tager man en öfvefblick öfver Sveriges demografiska historia 
under 1840-talet, finner man, att både giftermåls- och födelsetal i 
genomsnitt voro ganska låga; däremot var dödstalet synnerligen för
delaktigt, eller afgjordt lägre än under hvarje föregående decennium, 
så vidt kändt är.

Årsväxtens utfall, — det ekonomiska lifvets generalnämnare — 
var i genomsnitt ganska ofördelaktigt. Samtliga åren 1841/46 och 
äfven år 1849 gåfvo svaga skördar; endast året 1848 var öfver medel
måttan. Mellan dessa fakta och befolkningsstatistikens tal råder en 
brist, på öfverensstämmelse, som vi ej se oss i stånd att på ett till
fredsställande sätt förklara. När annars i vår historia konstateras 
en dylik följd af ogynnsamma skördar, plägar giftermålsfr ek vensen, 
och äfven fruktsamhetstalet, sjunka åtskilligt lägre än som nu skedde, 
och dödstalet plägar stiga, icke, såsom här, gå starkt tillbaka. Pro
blemet måste öfverlämnas åt framtiden.

Vid denna tröskel till ett nytt tidehvarf är det af intresse att 
söka skaffa sig en viss allmän .föreställning om det ekonomiska tillstån
det i vårt land. Yi utgå från. befolkningens yrkesfördelning och 
jämföra denna med förhållandena vid utgångspunkten för vår historik, 
alltså vid midten af 1700-talet. Efter N. Wohlins siffror i Emigra- 
tionsntredningens Bilaga IX utfaller denna jämförelse sålunda. Af 
hela befolkningen hemtade sitt uppehälle (se nästa sida):

1 Talen för åren 1850—1890 afse samtliga fartyg, men för åren 1895—1910
endast fartyg om tjugu ton och dciröfver. — 2 Ångfartygens tontal åren 1850—1880
äro i enlighet med Å. N. Kiærs reduktioner till den s. k. tyska regeln i fråga om
skeppsmätning. Häraf förklaras afvikelserna mot föregående tabell (not 3). — 8 D. ä.
segelfartygens tontal + 3 gånger ångfartygens. — 4 Jfr anm. 1 här närmast ofvan.

9—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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År 1751. Ar 1840.
Af jordbruket och dess binäringar........................................... 79'80 f§ 80’90 %

» industri och bergsbruk............................................................ 7’66 » 8'54 »
» handel och samfärdsel  ........................................  1'82 » 2'21 >
» allmän tjänst och s. k. fria yrken.......................................... 10'72 » 8'35 »

Tages hänsyn till siffrornas osäkerhet, kan såsom allmänt om
döme sägas, att tillståndet var i stort sedt oförändradt, — efter 
nittio år!

I snart ett århundrade hade våra städer fört ett tynande lif, 
och landet hade lifnärt sin växande befolkning endast genom en 
oafbruten expansion af åkerarealen, utan några större framsteg ens 
i fråga om jordens skötsel. Härtill kom, att jordstyckningen ails 
icke hållit jämna steg med åkerarealens tillväxt. De gamla hem
manens värde hade stigit betydligt genom den starka nyodlingen, 
men alltför litet häraf hade kommit »jordbrukets underklasser» till 
godo. Numerären af dessa klasser hade tillväxt utomordentligt.

En jämförelse mellan de manliga hufvudpersonernas fördelning 
inom jordbrubsgruppen åren 1750 och 1840 utfaller på följande sätt:

År 1750.1 År 1840.

Jordbrukare.................... ....................................................................
Torpare.................................................................................................
Backstugusittare och inhyses.............................................................
Statare........................................................ ........................................
Fiskare............................................ .... • . • • • • • ■

Summa hufvudpersoner 
Vuxna hemmasöner samt drängar

186,009
27,807
19,973

2,016
235,805
147,770

216,575
88,364
65,226
14,154
3,366

387,685
307,863

På dessa nittio år hade alltså jordbrukarnes antal endast ökats 
med 16 procent, men hemmasönernas och drängarnes antal med 108 
procent, torparnes med 218 procent och antalet backstugusittare och 
inhyseshjon med 227 procent. Och härtill hade uppstått en ny, 
hastigt växande tjänsteklass, nämligen statarne, hvilkas ställning 
var sämre åtminstone än torparklassens.

Äfven om antalet »jordbrukare» år 1840 skulle vara upptaget 
ett eller annat tiotusental för lågt, — hvilket är sannolikt, — så 
ändrar detta dock icke väsentligen proportionen mellan de olika 
gruppernas tillväxt.

Inför denna utvecklingsgång förstår man de ofta anförda orden 
af Esaias Tegnér, i Yäxjö domkapitel år 1833, ord som senast cite
rats af prof. Wicksell, i Emigrationsutredningens Bilaga XVIII:

»Landet öfverfylles af backstugor, bebodda af ett släkte, som icke har 
någon annan förmögenhet än sin arbetskraft; och om denna äfven kan lifnära 
dem i goda år, då arbetsförtjänst ej saknas, så inträffar med hvarje missväxt

1 De officiella siffrorna för 1751 äro här minskade med 3 promille för att motsvara. 
1750 års approximatif korrigerade folkmängd.
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Tal). 44. Riksbankens medeldiskonto, åren 1857—1912}
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År. Pro
cent.

År. Pro
cent.

År. Pro
cent.

År. Pro
cent.

1857 . . . 5 00 1871 . . 4-28 1885 . . . 4'50 1899 . . . 5-89
1858 . . . 5'80 1872 . . . 4'00 1886 . . . 4-10 1900 . . . 5'87
1859 . . . 5'6 7 1873 . . . 4'52 1887 . . . 4-00 1901 . . . 5-46
I860 . . . 6-00 1874 . . . 5-11 1888 . . . 3'56 1902 . . . 4-51
1861 . . . 5-77 1875 . . . 5-50 1889 . . . 3‘5 6 1903 . . . 4-50
1862 . . . 5'15 1876 . . . 5-30 1890 . . . 4-48 1904 . . . 4-61
1863 . . . 6-00 1877 . . . 5-48 1891 . . . 4-90 1905 . . . 4-73
1864 . . . 6-00 1878 . . . 5-83 1892 . . . 4-75 1906 . . . 5-20
1865 . . . 5'51 1879 . . . 5-46 1893 . . . 4'21 1907 . . . 6-10
1866 . . . 6'33 1880 . . . 4-33 1894 . . . 4-00 1908 . . . 5'88
1867 . . . 5-00 1881 . . . 4-00 1895 . . . 4-00 1909 . . . 4'69
1868 . . . 4'84 1882 . . . 4-46 1896 . . . 3-78 1910 . . . 4-63
1869 . . . 4-73 1883 . . . 4-75 1897 . . . 4'59 1911 . . . 4-57
1870 . . . 4-50 1884 . . . 4-49 1898 . . . 4-88 1912 . . . 4-81

för dem ovillkorligen näringslöshet oeh elände. Den vinst för landets odling, 
som man af denna befolkning tyckes ha påräknat, har äfven för det mesta 
uteblifvit, ty den inskränker sig vanligtvis till upphacfening af några kappland 
för potatisodling och skadar i allmänhet mer skogarna än den förbättrar 
jorden. På detta sätt har folkmängden stigit och stiger årligen, men i samma 
förhållande och i ett vida högre stiger äfven armodet, och tabellverket för
vandlas efterhand till en fattiglista. Landets numerära styrka tilltar, men 
dess verkliga, som ej kan tänkas utan välstånd, åtminstone ej utan belåtenhet, 
undergräfves därigenom, att ett släkte uppväxer, hvars hela bärgning beror 
på potatisafkastningen för året; och Sverige är i fara att få, hvad åtminstone 
på landsbygden hittills ej funnits, ett proletariat.»3

Liksom alla dylika allmänna omdömen få dock äfven dessa ord 
förstås scum grano salis». Att folktillväxten till stor del bestått i 
en oproportionerlig ökning af jordbrukets »underklasser», är ju obe
stridligt. Men samtidigt hade dock äfven landets åkerareal vidgats 
i större proportion än folkmängden, och trots all ojämnhet i för
delningen af dessa nya värden, hade dock det allmänna välståndets 
nivå höjts, — icke gått tillbaka. Det klagades litet emellan öfver 
den växande fattigdomen under denna tid, men ser man närmare efter, 
skall man så godt som alltid finna, att dessa klagomål infälla under 
tider af svaga skördar eller missväxter. Man skilde alltså icke 
mellan tillfälliga svårigheter och utvecklingens samfällda gång; halft 
omedvetet hade väl ock anspråken så småningom vuxit. En jäm
förelse mellan folkräkningarnas fördelning af landets hushåll efter 
förmögenheten åren 1805 och 1840 visar att af samtliga hushållen:

1 Efter Sveriges Riksbanks Årsbok. För åren 1856—1867 afse talen i regeln väx
lar >på högst sex månader», sedan dess växlar å tre månader eller kortare tid. Våra 
egna, förut uträknade tal (Bilaga XIII, sid. 28) afvika i några fall, hvilket vi ej f. n. 
kunna förklara. Naturligtvis ha i tabellen här ofvan accepterats de officiella siffrorna.
Tabellen begynner med år 1857, enär först från och med den 20 november 1856 banko- 
fullmäktige haft att bestämma riksbankens räntesatser; förut fastställdes de af riksdagen. 
— 1 2 Bilaga XVIII, sid. 109.
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Âr 1805. År 1840.
Ägde mer än för uppehället behöfiigt............................................. 2 96 %■ 9'35 %

Ägde tillräckligt för sitt uppehälle.................................................... 25'74 j 62’74 »
Agde blott en del af hyad som behöfdes .........................................54'81 » 22'28 i
Måste helt och hållet försörjas af andra........................................ 16’49 » 5'63 *

Äfven om man icke tillmäter dessa siffror allt för liögt värde, 
är dock den förändring de vittna om för stor, att ej åtminstone Hkt- 
ningen måste anses vara sanningsenligt återgifven. Trots all 
slöhet och ekonomisk omogenhet, trots dryckenskap och en ofull
komlig samhällsordning, hade Sveriges folk dock arbetat, kraftigt och 
ihärdigt, också under dessa årtionden, och arbetet hade också burit 
sin frukt.

Lika fullt kan ej bestridas att utvecklingen varit i hög grad 
ensidig. Och denna ensidighet är det, som ytterst ligger till grund 
för den snart härefter inbrytande emigrationen.

På en punkt inträder dock nu under 1840-talet en viss brytning 
med detta ensidiga system: vi få ändtligen bevittna ett begynnande 
uppvaknande af våra stadsmannanäringar. För första gången, under 
den tid vår kännedom omfattar, ökades städernas folkmängd otvifvel- 
aktigt hastigare än landsbygdens. Mellan 1810 och 1850 steg landsbyg
dens inbyggarantal med 10-38 procent, men städernas med 16-07 pro
cent. Industri och handtverk, in- och utrikes handel börja alltså ändå 
till sist att göra större framsteg än jordbruket. Förut hade förhål
landet varit om vän dt. Ty på landet hade dock hvarje generation 
ökat sin jordbruksareal, äfven relatift taget; i städerna äter torde 
det ekonomiska lifvets pulsslag näppeligen hafva varit kraftigare år 
1840 än år 1810.

Orsaken till detta uppvaknande är väl delvis skråens upphäf- 
vande men ytterst också, att en motsvarande företeelse skönjes sam
tidigt på den europeiska kontinenten. Den ensidigt agrikulturella 
utveckling, som förut skildrats, hade nog haft sina motstycken också i 
flera andra länder, om än det industriella stillaståendet ej mångenstädes 
torde ha varit så skarpt accentueradt som i Sverige, åtminstone ej i 
Västeuropa. Nu begynner på den europeiska kontinenten järnvägs
byggandets tidehvarf, och härmed efter hand också industriens. Egen
domligt är, att de nya rörelserna så pass tidigt hinna visa sina verk
ningar också i vårt land. Detta ådagalägger kanske, att Sveriges 
ekonomiska isolering nu börjar nalkas sitt slut.

Från de särskilda näringsgrenarnas utveckling under 1840-talet 
må några detaljer anföras. På grund af att skiftesverket nu var till 
st,or del genomfördt, räknas också för vårt Jordbruk en ny epok 
från detta årtionde. Brukningssättet började nu ändtligen afgjordt 
förbättras; det anföres, att de gamla plogarna vid denna tid rätt 
allmänt utbyttes mot sådana af nyare (engelsk) konstruktion. Den
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starka nyodlingen fortsattes ock synes för årtiondet hafva omfattat 
ända till 375,000 hektar, alltså till och med en högre siffra än talet 
för folkökningen. Delvis på grund af den ogynnsamma årsväxten 
ökades dock spannmålsskörden icke, såsom jordarealen, med 23 %, 
utan endast med 16 %. Hufvudsakliga anledningen till denna mindre 
ökning af spannmålsskörden var dock den fortsatta utvidgningen af 
foderväxtodlingen.

Under årtiondet i fråga stadgade sig vår spannmdlsexport; dock 
uppgick den ännu i medeltal endast till ett par hundratusen deciton 
om året, eller vid pass 2 % af årsskörden. Exporten utgjordes af 
hafre och korn. — Potatisskörden ökades denna gång med 23 %, 
den minsta tillväxten för något decennium dittills af århundradet. 
Denna kultur fick ock under detta årtionde en knäck, genom det 
förut omnämnda uppträdandet af potatissjukan. Möjligen spelade 
äfven den minskade omfattningen af brännvinsbränningen en viss roll.

Ar 1840 inrättades den första (lägre) landtbruksskolan, som snart 
följdes af Here, och år 1848 Ultima landtbruksinstitut (år 1863 Al- 
narps). Den under förra årtiondet bildade Skånska hypoteksföreningen 
fick nu Here efterföljare. Ar 1846 hölls det första allmänna svenska 
landtbruksmötet. — Ar 1844 vidtogos de första statsåtgärderna för 
kreatursstammens förädling.

Eör vår Trävaruexport är 1840-talet i viss mån epokgörande. Det 
afgörande faktum är här den första verkligt betydande tullnedsätt- 
ningen å trävaror i England, år 1842. Härmed hade vår export inom 
denna bransch vunnit en marknad, nog omfattande att inom Sverige 
framkalla en trävaruindustri i egentlig mening. Genom den nya 
handelsordningen år 1846 afskaffades också en del äldre hinderliga 
inskränkningar här hemma. Nu inköptes af Göteborgsköpmän (delvis 
af engelsk börd) stora skogsområden i Värmland och Dalsland (först 
senare i Norrland), och stora vattensågar byggdes. Vår export af 
bräder och plankor, som under åren 1834/40 uppgått till endast 
243,000 kbm. årligen, steg nu till 362,000 kbm. Liksom vår järnexport 
växlade dock äfven trävaruutförseln synnerligen mycket från det ena 
året till det andra. År 1844 utskeppades 327,000 kbm., år 1846 åter 
462,000, men år 1848 igen endast 301,000.

Om vi svenskar nu haft vaken blick för framtiden, skulle genom 
trävaruexporten ha skapats en ny och lysande tid också för vår 
sjöfart. Men dessa vackra möjligheter skänktes med vanlig svensk 
bekymmerslöshet och »courtoisie» åt Norge. Endast genom att inom 
den svenska trävarutransporten vara likaberättigadt med Sverige 
själft vann Norge möjlighet att fullt göra sig till godo förmånerna 
af den engelska navigationsaktens upphäfvande. Så lades grunden 
till den senare så väldiga norska handelsflottan. År 1840 var denna 
ännu ej synnerligen mycket större än den svenska.
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Tab. 45. Utelöpande banksedlar (samtliga bankers). Tusental kronor.1

Vid slutet Tusental Vid slutet Tusental Vid slutet Tusental Vid slutet Tusental
af är kronor. af år kronor. af år kronor. af år kronor.

1834 . . . 46,752 1854 . . . 75,229 1874 . . . 104.489 1894 . . . 113,232
1835 . . . 45,589 1855 . . . 90.108 1875 . . . 96,004 1895 . . . 117.620
1836 . . . 47.303 1856 . . . 75.004 1876 . . . 91.321 1896 . . . 128,600
1837 . . . 49,341 1857 . . . 62,554 1877 . . . 77,719 1897 . . . 141.043
1838 . . . 48,857 1858 . . . 62,440 1878 . . . 72,786 1898 . . . 150.176
1839 . . . 49,812 1859 . . . 60.261 1879 . . . 80.811 1899 . . . 155,256
1840 . . . 51,051 1860 . . . 69,705 1880 . . . 89.636 1900 . . . 154,394
1841 . . . 49,103 1861 . . . 69.489 1881 . . . 86,730 1901 . . . 156,641
1842 . . . 43.117 1862 . . . 67,654 1882 . . . 89.995 1902 . . . 162,684
1843 . . . 41,167 1863 . . . 58,373 1883 . . . 88.146 1903 . . . 170,429
1844 . . . 39,756 1864 . . . 59,096 1884 . . . 90,382 1904 . . . 172,727
1845 . . . 48,021 1865 . . . 64,002 1885 . . . 88,880 1905 . . . 185.383
1846 . . . 52.191 1866 . . . 58,177 1886 . . . 90,459 1906 . . . 201.911
1847 . . . 59,589 1867 . . . 60,674 1887 . . . 89,702 1907 . , . 190.116
1848 . . . 54.826 1868 . . . 56,958 1888 . . . 100.033 1908 . . . 201.490
1S49 . . . 49,410 1869 . . . 58,901 1889 . . . 102,696 1909 . . . 201,897
1850 . . . 48,562 1870 . . . 66,063 1890 . . . 103,996 1910 . . . 206,491
1851 . . . 50,186 1871 . . . 79,582 1891 . . , 102,628 1911 . . . 218,101
1852 . . . 50,401 1872 . . . 102,607 1892 . . . 101,979 1912 . . . 228.432
1853 . . . 61,821 1873 . . . 111,939 1893 . . . 106.887

Från järnhandPeréng&ns gebit omnämnas under detta årtionde 
icke några märkligare tekniska reformer, om än en begynnande tidsen
lig koncentration skönj es i det faktum att medeltillverkningen pr mas
ugn steg frän 478 ton år 1838 till 622 ton år 1848 (pr blåsningsdygn 
från 3-17 ton till 8-96). I och för sig var dock den kvantitativa 
utvecklingen svag, till och med svagare än under 1830-talet. Från 
108,000 ton i medeltal under föregående decennium steg tackjärns
tillverkningen nu endast till 126,000 ton. Utvecklingen var för 
öfrigt mycket ojämn, och en stark tillbakagång inträffade vid årtion
dets midt. Också kom Sverige i ännu större efterhand än förut 
på världsmarknaden. År 1840 utgjorde Sveriges bidrag till tack- 
järnsproduktionen nära 4 procent, år 1850 åter knappt 3 procent.

Den svenska industrien visar spår till framåtskridande under 
detta decennium, om än svagt. Den fabriksmässiga tillverkningen 
af tändstickor begynner nu, såväl af fosforstickor (år 1843) som af 
säkerhetständstickor (år 1844). Flera märkligare industriella etablisse
ment tillkommo under denna period, såsom Kockums gjuteri och 
mekaniska verkstad i Malmö (år 1840), Göteborgs mekaniska verk
stad (1841), Bolinders verkstäder i Stockholm (1845) samt Troll
hättans gjuteri och mekaniska verkstad (Nydqvist & Holm, 1847). 
År 1846 infördes gasen såsom belysningsmedel, i Göteborg. — Under 
detta årtionde introducerades det bajerska ölet, hvarmed bryggeri- 
handteringen började hos oss öfvergå till storindustri.

1 Tabellen är benäget utarbetad af bankkamrer V. von Zeipel. Talen för riks
banken och för enskilda banker för sig meddelas under Afd. V.



STATISTISK HISTORIK. ÅREN 1841/1850. 135

Sveriges import, som under åren 1834/40 uppgått till ett värde 
af 26 millioner kronor årligen, steg nu till 33 millioner. Exporten 
ökades från 29 millioner kr. till 37 millioner. Siffrorna äro ju mi
nimala för vår tids förhållanden, och äfven tillväxten är relatift svag. 
Hela vår export under 1840-talet hade mindre värde än i våra dagar 
ensamt smörexporten, eller ensamt exporten af järnmalm, — Den 
inre handeln främjades genom den nya, friare handelsordningen, år 
1846. Sveriges segelflotta befann sig i ganska god tillväxt, men ång- 
båtsflottans tillväxt var ännu långsam, och fartygen voro små. Ar 
1841 omorganiserades våra navigationsskolor.

Om den ekonomiska utvecklingen inom landets olika delar får man såsom, 
vanligt en viss föreställning genom folkökningen. Inom hvart och ett af Sveriges 
län utgjorde denna 1841/50flåMAgen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Västerbottens . . . 21-46 Blekinge . . . . . 11-81 Jönköpings . . . . 8-27
Norrbottens . . . . 17-68 Kronobergs . . . . 11-77 Östergötlands . . 7-41
Y ästernorrlands . . 14-73 Hallands . . . . . 10-77 Gottlands . . . . . 6-90
Kristianstads . . . 13-38 Stockholms stad . . 10-09 Uppsala . . . . . . 4-62
Malmöhus . . . , 13-32 Skaraborgs . . . . 9-94 Västmanlands . . . 4-44
.1 ämtlands . . . . 13-28 Örebro .... . . 9-60 Södermanlands . . . 4-41
G-öteb. o. Bohus . . 12-84 Kopparbergs . . . 9-23 Stockholms län . . . 3-88
Värmlands . . . . 12-63 Kalmar .... . . 9-09
Älfsborgs . . . . . 11-85 Gäfleborgs . . . . 9-00 Hela riket . . . . 10-39

Bland de sex första länen återfinna vi nu samtliga de fyra öfre Norrlands- 
länen, som här förete en lycklig reaktion, yttrande sig framför allt i en kraf
tig nedsättning af dödstalen, jämfördt med närmast föregående årtiondes nödår. 
Nu förevarande decennium är den sista och kanske lyckligaste tiden för det 
gamla Norrland. — Instuckna bland Norrlandslänen finna vi bägge de skånska 
länen, hvilka under detta årtionde nådde sitt maximum af folkökning; vid 
denna tid ansågs, att jordstyckningen i Skåne hunnit till öfverdrift. — Gäfleborgs 
län står äfven nu under medelmåttan. I sista rummen finna vi såsom vanligt 
de fyra Mälarlänen, och under riksmedeltalet står ännu Stockholms stad.

Jämför man födelseöfverskottet med den i verkligheten förefunna folkök
ningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas länen här från maxi
mum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af utflyttningsöfverskott (—), 
blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Stockholms stad 4- 15-61 Västerbottens . . + 0-48 Uppsala . . . . — 1-17
Göteborgs o. Boh. + 2-76 Malmöhus . . . + 0-06 Skaraborgs . . . — 1-18
Gottlands . . . + 0-94 Älfsborgs . . . . — 0-09 Kronobergs . . . — 1-86
Hallands .... + 0-90 Kristianstads . . — 0-31 Örebro .... . — 2-28
Västernorrlands . + 0-89 Gäfleborgs . . . — 0-51 Västmanlands . . — 2-33
Norrbottens . . . + 0-83 Kopparbergs . . — 0-80 Södermanlands . — 2-86
Blekinge . . . . + 0-78 Östergötlands . . — 0-86 Jönköpings . . . — 3-31
Jämtlands . . . + 0-68 Kalmar .... . — 0-91
Stockholms län . + 0-51 Värmlands . . . — 0-92 Hela riket . . — 012

Samtliga de fyra öfre Norrlandslänen förete nu öfverskott af inflyttningar, 
— åter en reaktion mot 1830-talet. Till och med Västerbottens län finna vi 
för en gångs skull på den positiva sidan; här har annars nästan alltid rådt 
någon utflyttning, — väl i samband med det abnormt stora födelseöfverskottet.
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I det föregående är redan nämndt, att detta årtionde är det första med 
en nutidsmässig folkökning i våra stäcler. I Stockholm var dock tillväxten 
fortfarande ringa, om än större än under föregående tider alltsedan 1750- 
talet. Af öfriga något större städer utmärktes af stark folkökning under nu 
förevarande årtionde: Malmö, Norrköping, Hälsingborg, Uppsala och Sunds
vall, i hvilka alla tillväxten öfversteg 25 promille årligen. — Vid 1840-talets 
slut ägde Sverige liksom vid dess början fem städer med öfver tio tusen inb., 
nämligen Stockholm med 93,000 inb., Göteborg (med Majorna) 34,000, 
Norrköping 17,000, Karlskrona 14,000 och Malmö 13,000.

På det kulturella området äro åtskilliga betydelsefulla fakta 
att inregistrera från denna tid. Ar 1845 erhöllo kvinnorna i lik a 
arfsräth med männen, — kvinnorörelsens första stora triumf inom 
Sveriges moderna lagstiftning, — en reform som blifvit af stor 
betydelse också i vår ekonomiska historia. Från denna tid är det- 
vi ha att räkna med den stora mängden af öfverintecknade gårdar 
efter arfskiftena. — Ar 1842 organiserades för första gången folk
undervisningen, genom den stadga som påbjöd, att i hvarje socken 
skulle finnas åtminstone en folkskola. Den väekeise till eftertanke 
och till nya lifsbehof, som efter hand blef den ordnade folkunder
visningens frukt, har varit af grundläggande betydelse också för 
emigr ationsf rågan.

På det religiösa området växte lifaktigheten starkt. Ungefär 
från denna tid kan man räkna den »nyevangeliska» riktningens upp
komst, med K. O. Rosenius. De religiösa rörelserna ha, efter hand, 
fått stor betydelse också för vårt ekonomiska lif. De skapade ett 
nyktert, arbetsamt och sparsamt släkte, inom hvars leder snart spridde 
sig en ganska hög. grad af välmåga. Från dessa förtänksamma och 
företagsamma kretsar ha utgått flera af vårt lands mest framgångs
rika affärsmän. De religiösa rörelserna utgöra en sida af vårt folks 
uppvaknande ur den gamla slöa tanklösheten, ett uppvaknande som 
kan sägas vara mottot för vår hela historia under de båda senaste 
mansåldrarna. Det har efter hand gjort sig gällande på det ena om
rådet efter det andra, — sist, och ännu ej genomfördt, på det eko
nomiska.

Afven af begynnande sociala synpunkter märkas spår vid denna 
tid. I viss mån kan ju hit räknas vår första allmänna fattigvårds- 
stadga (år 1847). Af mera modern anstrykning är arbetarebostadsrö- 
r:elsen i Göteborg. På sätt och vis kan räknas hit också grundandet af 
Tekniska skolan i Stockholm (år 1844), hvilken under sitt tidigare 
skede1 var en i hög grad demokratisk inrättning. —- Sparbanksrörelsen 
gjorde stora framsteg vid denna tid i Malmöhus län. Yid år
tiondets slut begynte detta slags bankverksamhet utsträckas äfven 
till våra nordligaste län, där den dittills saknats.

Om det dagliga lifvet vid denna tid, särskildt om arbetsförhål
landena, lämnas åtskilliga upplysningar i Emigrationsutredningens
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Bilaga VII, där många af våra första utvandrare skildra sina ungdoms
minnen. Den dagliga arbetstiden var oerhördt lång, lärotiden inom 
yrkena lång och trälbunden, kosten ofta klen och otillräcklig och 
bemötandet från öfverordnade ej sällan långt ifrån humant. Man 
bör dock komma ihåg, att dessa skildringar härröra från personer, 
som af svåra förhållanden tvungos att utvandra, •— ty utan verkligt 
tvång utvandrade man icke så ofta under emigrationens första tid. 
Sannolikt är det också just de emigranter, som starkast känt skill
naden mellan det nya och det gamla, som i första rummet funnit 
sig uppfordrade att gifva offentlighet åt sina intryck.

I samhällsskildringar från denna tid (Blanche och andra) förvånas 
man öfver den stora roll som förbrytelser och brottmålshistorier synas 
ha spelat i samtidens lif. Tyvärr är detta på visst sätt endast en 
afspegling af verkliga förhållandet. För intet annat årtionde kän
ner vår kriminalstatistik ett så utomordentligt stort antal gröfre 
förbrytelser. Saken är så mycket egendomligare, om man erinrar 
sig, att dryckenskapen otvifvelaktigt nu åtminstone i någon mån 
befann sig på återgång. Möjligen står det sorgliga förhållandet i 
samband med den förut påpekade starka öfvertaligheten vid denna 
tid inom. ungdoms- och mannaåldrarnas befolkning. Det är ju i viss 
mån förklarligt, om den sålunda skärpta »kampen för tillvaron» gif- 
vit sig ett utslag också inom brottmålsstatistiken, i all synnerhet 
om man erinrar sig, att landets ekonomiska tillstånd under en stor 
del af denna tid långt ifrån var godt.

En annan följd af den ogifta befolkningens stora öfvertalighet 
var en stark stegring af antalet födelser utom äktenskapet. Aren 
1831/40 hade antalet föderskor med oäkta barn utgjort 66,756; nu 
steg det till 92,404, eller med ej mindre än 38 procent. Visserligen 
kunna dessa tal ändock icke sägas uttrycka någon försämring af 
det moraliska tillståndet, ty räknadt på hvar je tusental ogifta kvinnor 
var frekvensen föga större under det senare årtiondet än under det 
förra. Men för samhället var en dylik enorm tillväxt af de oäkta 
födelsernas antal naturligtvis en stor tunga, både i fattigvårdshän- 
seende och från synpunkten af dessa barns eget och deras mödrars 
alltför ofta beklagansvärda öde.

Ljus och skuggor blanda sig alltså på ett egendomligt sätt i 
1840-talets historia, ett årtionde, som i flera hänseenden är för vårt 
land af en särskild betydelse. Omkring år 1840 afslutas den förra af de 
båda hälfter, i hvilka perioden från 1809 till 1865 i vår historia sönder
faller. Skiftet var nu i full gång och omskapade efter hand vårt jordbruk. 
Våra stadsmannanäringar börja vakna upp ur sin förnedrande dödssömn. 
I det politiska lifvet bildar 1840 års riksdag epok, — den politiska men
löshetens tid är förbi. Departementalstadgan af samma år omgestal-



138 EMIGRATION SÜ.TRE DNIN GEN. BETÄNKANDE.

Tab. 46. Prisnivån i Sverige, åren 1876—1910.1

År. År. År. År.Procent. Procent. Procent. Procent.

1876 . . . 121 1885 . . . 104 1894. . . 97 1903 . . • 120
1877 . . , 123 1886 . . . 96 1895 . . . 99 1904 . . . 121
1878 . . . 114 1887 . . . 88 1896 . . . 101 1905 . . . 124
1879 . . . 107 1888 . . . 92 1897 . . . 106 1906 . . . 130
1880 . . . 117 1889 . . • 96 1898 . . . 111 1907 . . . 135
1881 . . . 117 1890 . . . 100 1899 . . . 116 1908 . . . 138
1882 . . . 116 1891 . . . 106 1900. . . 120 1909 . . . 137
1883 . . . 114 1892 . . . 103 1901 . . . 121 1910 . . . 136
1884 . . . 109 1893 . . . 100 1902 . . . 119

tar vår högsta förvaltning. Äfven i lefnadssätt och lifsuppfattning 
märkas betydande förändringar. Den gamla, mycket höga gifter- 
målsfrekvensen, ett vittnesbörd om primitiva förhållanden och små 
lefnadsanspråk, är nu definitift förbi. Den nya folkskolestadgan gör 
epok på sitt område och genomför efter hand stora förändringar i de 
lägre folkklassernas lifsuppfattning. Den slöa omedvetenheten börjar 
gifva vika; man börjar »tänka litet mera på hvad man gör.» Bränn- 
vinsmissbruket går tillbaka; de religiösa rörelserna vinna terräng, 
likaså kvinnornas frigörelse. Skandinavismens irrbloss förde Sverige 
åtminstone till ett aktpågifvande af de politiska frågorna också' 
utanför det egna landet. I alla dessa hänseenden bildar 1840-talet 
begynnelsen till en ny tid. Det är ett intressant tidsskede, men svår
begripligt, — detta sista i synnerhet i ekonomiskt hänseende, där 
omändringar synas kafva försiggått, om hvilka man kanske ännu icke 
vunnit någon full öfverblick.

I vissa hänseenden härskade ännu vid denna tid gamla föreställ
ningar, som nu äro glömda. Skulle man vilja tro i våra dagar, att 
ännu år 1843 Israel Hwasser ansåg sig böra i ett akademiskt tal 
varna vårt folk för — krigslystnaden och de »i djupet af vårt folk
lynne glödande» hämndkänslorna mot Ryssland! Öfver hufvud hyste 
man ännu en öfverdrifven föreställning om Sveriges politiska bety
delse, en föreställning som ytterligare närdes af skandinavismen. 
Sverige trodde sig ännu kunna spela en viktig politisk roll i Europa. 
Däremot var det oss så godt som fördoldt, att vi borde utgöra en 
integrerande del af det ekonomiskt verksamma Europa. 1 detta hän
seende vaknade vi till medvetande först under nästa decennium.

1 Efter I. Elodström, Sveriges nationalförmögenhet, Stockholm 1912. Talen afse 
födoämnes- och hyrespriserna, hvarvid medeltalen för 1886/1895 satts = 100. Jfr 
vidare anf. arb., kap. 16.
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Åren 1851/1860.

Sveriges folkmängd vid 1850 års utgång uppgifves till 3,182,541 
personer. För 1860 års slut ha vi beräknat den till 3,856,107 perso
ner. Tillväxten under årtiondet skulle alltså hafva utgjort 373,566, 
— en af de högsta siffror som förekommit i vårt land. I motsats 
till det allmänna föreställningssättet, som gärna ser 1850-talet i en 
viss återglans af de Gripenstedtska »blomstermålningarna», var den 
relativa tillväxten dock något lägre än under det annars ringaktade 
1840-talet, och ännu mera underlägsen folkökningen under årtiondet 
mellan 1820 och 1830.

Att 1850-talet inom folkökningsstatistiken framträder mindre 
förmånligt än man skulle vänta, beror i själfva verket på en om
ständighet, som knappast har med de ekonomiska konjunkturerna 
att göra, nämligen en oväntad höjning af dödligheten. Häraf åstad
koms, att föilelseöfverskottet stannade vid 404,141 individer, — vis
serligen ett i och för sig mycket högt tal men dock icke fullt mot
svarande den synnerligen starka tillväxten af antalet födde.

Härtill kommer så den omständigheten, att vi nu begynna 
nalkas den stora utvandring sperioden i vår historia. Under 1840- 
talet hade vår nettoförlust i detta fall stannat vid 4,061 personer; 
för 1850-talet kan den beräknas till 30,575. Både absolut och rela- 
tift taget är denna siffra redan den högsta dittills kända. Denna 
betydande utflyttning kan emellertid i sin ordning icke heller egent
ligen skrifvas på räkningen af ogynnsamma konjunkturer i vårt land, 
utan den framkallades nog af upptäckten af de stora guldfälten, som 
nu lockade till sig skaror af människor från hela världen, -— samt 
af en omständighet af för oss ännu mera vidtgående betydelse: att 
vårt land nu börjar träda ut ur sin gammalmodiga isolering och 
småningom intager sin plats inom världssamfärdseln och världs- 
konkurrensen. Det är naturligt att härvid skulle hos oss utlösas 
mycken magasinerad utflyttningshåg. När dammarna kort därefter 
brötos både inifrån och utifrån, strömmade floden snart öfver alla 
bräddar.

Vid slutet, af hvarje år för sig af tidrymden 1850—1860 utgjorde Sveri
ges folkmängd, delvis efter ungefärlig beräkning:

År 1850 . . . 
» 1851 . . .
» 1852 . . .
i 1853 . . .

» 1854 . . .
» 1855 . . .

3,482.541
3,519.175
3,541,600
3,563,723
3,605,572
3,641.011

År 1856 . . . .
» 1857 . . . .
» 1858 . . . .
» 1859 . . . .
» 1860 . . . .

3,674.215
3,688411
3,735,810
3.791,143
3,856,107
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Tab. 47. Real-lönerna för vissa arbetare; indextal för åren 1876—1910.1

År.
Landt
arbe
tare.

Stblms
stads
arbe
tare.

1876 . . . 93 71
1877 . . . 90 70
1878 . . . 82 70
1879 . . . 81 74
18S0 . . . 74 68
1881 . . . 77 73
1882 . . . 84 73
1883 . . . 87 75
1884 . . . 93 78
1885 . . . 96 93
1886 . . . 98 101
1887 . . . 100 108

År.
Landt
arbe
tare.

Sthlms
stads
arbe
tare.

1888 . . . 101 103
1889 . . . 99 101
1890. . . 99 102
1891 . . . 98 96
1892 . . . 103 99
1893 . . . 107 102
1894 . . . 110 105
1895 . . . 108 107
1896 . . . 109 105
1897 . . . 108 111
1898 . . . 114 118
1899 . . . 120 115

År.
Landt
arbe
tare.

Sthlms
stads
arbe
tare.

1900 . . . 119 ,119
1901 . . . 117 118
1902 . . . 117 120
1903 . . . 118 122
1904 . . . 118 121
1905 . . . 118 134
1906 . . . 122 128
1907 . . . 127 130
1908 . . . 128 128
1909 . •. . 130 131
1910 . , . 131 132

Den första femårsperioden ökade alltså vårt lands invånareantal med 
158,000 människor, den senare med ej mindre än 215,000. Högst var folk
ökningen under decenniets tre sista år, som bilda ett märkvärdigt motstycke 
till förhållandena en mansålder tillbaka, under åren 1823—1825. År 1858 
växte Sveriges folkmängd med 47,000 personer, år 1859 med 55,000 och 
år 1860 med 65,000 personer. Denna sista siffra betecknar maximum af 
svensk folkökning såväl under flydda tider som sedan dess gångna.

Den exceptionellt låga folkökningen året 1857, endast 14,000 personer, 
är en tillfällighet, framkallad af de fruktansvärda farsotshärjningarna detta 
år, i synnerhet af rödsot, hvarom mera här nedan.

Med 1850-talet äga vi för första gången direkta uppgifter om utvand
ringens storlek. Som desamma dock äro mycket ofullständiga, återgifva vi 
i stället våra beräknade tal och välja härvid ej bruttoutvandringen utan netto
förlusten, alltså utvandringens öfverskott öfver invandringen. Detta öfvershott 
utgjorde, i ungefärliga tal;
Ar 1851................... 1,925

» 1852................  5,790
> 1853................... 5,237
» 1854. ..... 7,412

Ar 1855. . . . . . 1,899
» 1856. . . . . . 2,260
» 1857. . . . . . 3,662
» 1858. . . . . . 1,142

Ar 1859 ................ 552
» 1860 ................ 696

Summa 80,575

De höga siffrorna för årtiondets första år sammanhänga utan tvifvel med 
att upptäckten af Kaliforniens och Australiens guldgrufvor då ännu var ny. 
Att så är, framgår bland annat däraf, att maximum faller på 1854; detta år 
är nämligen annars i vår ekonomiska historia ett af de lyckosammaste under 
hela århundradet.

1 Efter I. Plodström, Sveriges nationalförmögenhet. Jfr därstädes kap. 16. Talen 
afse för landtarbetare markegängspriserna å mansdagsverke, för »Stockholms stads ar
betare» timlönerna (före 1885 approximativa) för timmermän, murare och grofarbetare i 
stadens tjänst, jämlikt anteckningar af O. Dalkvist; i bägge fallen äro talen uttryckta. 
i|af medeltalen för 1886/95 samt reducerade med hjälp af talen i Tab. 46 så att in
flytandet af växlingarna i lefnadspriserna eliminerats. Om alltså markegångspriset å 
mansdagsverke t. ex. år 1876 utgjorde T56 kr., blir nominallönens index för .landtar
betare detta år 113 (ty genomsnittet för 1886/95 är T38 kr.). Men då prisnivån samma 
år^var hög (121, enligt Tab. 46), måste reallönens index bli lägre än nominallönens, eller 
113:121 = 0'93 eller 93 proeent. Sistnämnda siffra är det alltså som återfinnes i Tab. 
47 här ofvan.
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Jämföra vi, såsom förut, Sveriges folkmängd med folkmängden 
inom vår världsdel i dess helhet, blifver resultatet för denna tidrymd
följande:

År.
Folkmängd. 

Europa. Sverige.
Sverige 

i promille.
1850 .... 266,228,000 3,482,541
1855 .... 271,976,000 3,641,011
1860 .... 282,893,000 0,856,107

13-08 %o 
13-89 »
13-63 »

Detta är det femte decenniet i rad, hvarunder Sveriges folkmängd 
växte hastigare än Europas i gemen. I allt hade vi på dessa femtio 
år, från 1810 till 1860, höjt oss från 12-os promille af Europas be
folkning till 18-63 promille. Hade 1810 års lägre proportion ägt 
bestånd ännu, skulle Sverige år 1860 hafva haft endast 3,417,000 inb. 
i stället för i verkligheten 3,856,000. Vi hade alltså på detta sätt 
vunnit ej långt från en half million människor. I sjalfva verket 
fortfor vår öfverlägsna tillväxt ända fram till år 1866, ocli då var 
den half va millionen mer än fylld.

Eör världsekonomien är 1850-talet en epokgörande tid, genom 
den nya era, som nu inträder inom guldproduktionen. Ännu under 
1830-talet hade den årliga tillkomsten af nytt guld representerat ett 
värde af endast 70 millioner francs, hvilket till och med var w/(/»/n"j 
än under den aflägsna tidrymden mellan 1740 och 1780. För 1850- 
talet är den årliga guldproduktionens värde 691 millioner francs.

Äfven silfverproduktionen, — hvars betydelse vid denna tid var 
större än nu, emedan silfret då ännu i stor skala tjänstgjorde såsom 
mvntmetall, — ökades i någon mån vid denna tid. Under 1840-talet 
hade den haft ett värde af 170 millioner francs årligen; nu steg 
siffran till 201 millioner.

I och med den väldiga ökningen af guldproduktionen inleder år
tiondet mellan 1850 och 1860 den nyaste tiden i världsekonomiens 
historia. Den period, som tog sin början med Amerikas upptäckt, 
afslutas omkring år 1850; med upptäckten af Californiens och 
Australiens guld begynner den period, inom hvilken vi ännu lefva.

Detta faktum förbises ofta, därför att man glömmer de kvanti
tativa synpunkterna inom världsekonomien. En epokgörande tillväxt 
af kapital och omsättningsmedel möjliggör en väldig utvidgning af 
det ekonomiska lifvets dimensioner, och där dessa dimensioner växa, 
där vidgas kulturlifvet snart i fråga om alla sina yttringar, låt vara 
till en början endast numerärt och kvantitatift. Härigenom skapas 
så de yttre förutsättningarna äfven för kvalitativa omskapelser på 
en mängd områden, ekonomiska såväl som andra.1

1 Huru allt detta skall närmare förklaras, är en uppgift för nationalekonomien. 
Statistiken endast konstaterar faktum.
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Hvad som först vidgas under nu anförda förhållanden är före
tagsamheten, Spekulationen. Med 1850-talet är den gamla torftigheten 
och oföretagsamheten förbi. Det ekonomiska lifvets yttringar blifva 
väldiga, världsöfversspinnande. Ett indicium, litet men dock bety
delsefullt, må här anföras. Under 1850-talet begynner på en gång 
järnvägshyggandet inom Asien, Afrika, Sydamerika och Australien. 
Förut hade det varit inskränkt nästan endast till Västeuropa och 
Förenta Staterna. All ekonomisk verksamhet växer från denna tid, 
i proportioner om hvilka man förut icke haft en föreställning.

Annu under de första åren af 1850-talet påträffas dock icke 
många spår af den nya guldflodens lifgifvande verkan. I mycket 
förklaras detta af den politiska reaktionen. De öfverspända för
hoppningarna från 1848 voro nu grusade, och besvikenheten och för
trycket lade sin tyngd också öfver det ekonomiska lifvet. Därtill 
kommo nya härjningar af koleran, samt till sist Krimkriget. Dettas 
lyckliga förlopp bidrog emellertid i hög grad att sätta lif i speku
lationen. Med senare hälften af 1850-talet inledes den glanstid, som 
sedan fortgick under 1860-talet och, efter ett afbrott för det stora 
kriget, nådde sin höjdpunkt under 1870-talets förra hälft. Börs
kriserna år 1857 hade endast en öfvergående verkan, — åter ett 
vittnesbörd om den höjda guldtillgångens läkekraftiga betydelse.

Världskapitalet, som sökte sig verksamhetsfält inom jordens 
aflägsnaste länder, kastade nu sina blickar äfven på Sverige. Sve
rige, som i årtionden ej vågat upptaga ett statslån, öfvertalades nu 
också att låna några tiotal millioner och att ändtligen börja bygga 
järnvägar. Från nu är Sveriges ekonomiska isolering bruten. Hela 
andan inom vårt näringslif är snart en annan. Den Gripenstedtska 
vidtsväfvande optimismen skulle varit otänkbar ännu ett årtionde 
tidigare. Den stora guldfloden hade begynt att omskapa äfven 
vårt aflägsna land.

Man kan nära nog nämna årtalet för Sveriges uppvaknande till 
medvetande om sin samhörighet med det ekonomiska väridslifvet. 
Vid den första världsutställningen, år 1851 i London, visade Sverige 
en oerhörd försumlighet och gjorde rent fiasko. Hemkommande 
svenskar voro fyllda af harm och sorg och hvilade ej förr än de fått 
nationen att inse sin ställning, sina möjligheter och sina förpliktelser. 
Och vid den andra världsutställningen, år 1855 i Paris, uppträdde 
Sverige med heder.

Det ekonomiska tillståndet i Sverige under 1850-talet var öfver- 
vägande mycket gynnsamt. Konjunkturerna å världsmarknaden för 
våra hufvudprodukter voro bättre än någonsin förut, och årsväxten 
var oftast fördelaktig. Alla dessa förhållanden afspeglas tydligt i 
vår befolkningsstatistik. Till följd af att de öfvertaliga kullarna 
nu hunnit den ålder, i hvilken de flesta äktenskap ingås, steg gifter-
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målsfrekvensen synnerligen starkt, i synnerhet mot årtiondets slnt. 
Likväl bör framhållas, att de nya äktenskapens antal, om än ovanligt 
stort i förhållande till folkmängden i dess helhet, dock var endast 
medelmåttigt, knappt det, i förhållande till antalet äktenskapslediga. 
Något återvändande till äldre tiders äktenskapsfrekvens förekom icke. 
— Med det lika fullt starkt ökade antalet af nya giften följde en 
stark höjning också af födelsetalet, som under årtiondets senare år 
nådde en höjd utan motstycke sedan 1820-talet. Äfven fruktsamheten 
var mycket hög, i synnerhet inom de mera framskridna åldrarna.

Under 1840-talet hade folkmängden i städerna begynt växa has
tigare än på landsbygden; under 1850-talet skärptes detta förhållande 
ytterligare, så att våra städer sällan ökat sitt inbyggareantal så 
kraftigt som nu skedde. Men ännu var stadsbefolkningen i sin helhet 
obetydlig, och landsbygdens näringar fingo alltså fortfarande upp
bära hufvudparten af folkökningen. Om än alltså industri och handel 
förkofrade sig ganska raskt under 1850-talet, är det dock jordbrukets 
utveckling som äfven nu i främsta rummet kommer i betraktande. 
Denna utveckling fortgick med ökad styrka, men väsentligen i de 
gamla hjulspåren. De själfständiga jordbrukens antal ökades fort
farande långsamt, men torpare-, statare- och backstuguklasserna så 
mycket raskare. Torparnas antal nådde nu sitt maximum, — i 
rundt tal 100,000 (hufvud-)personer; under nästa årtionde begynner den 
stora tillbakagången. Backstugu- och inhyseshjonens antal nådde år 
1855 likaledes till omkring 100,000 hufvudpersoner. Antalet hemma
söner och drängar började däremot redan under detta årtionde att min
skas. I själfva verket daterar sig från denna tid begynnelsen till mera 
moderna förhållandena i detta hänseende. De gamla, stora hushållen 
började mångenstädes upplösas. I jordbrukarehemmen begynte hus
modern sträfva emot att kosthålla manliga tjänare; en allt större del 
af arbetet lämnades åt drängar i egen kost eller åt tillfälliga dag
lönare. En del af de kvinnliga arbetena i ladugården begynte redan 
nu mångenstädes öfvertagas af män.

Af de allmänna förhållandena å världsmarknaden åstadkoms 
äfven hos oss en stark prisstegring å så godt som alla varor. I det 
fallet bildar 1850-talet epok. De gamla, anspråkslösa priserna från 
naturahushållningens dagar äro nu förbi. Hädanefter är Sverige 
äfven i detta fall i viss mån ett uttryck för förhållandena å världs
marknaden.1

En liknande stegring förete arbetslönerna, som under 1830- och 
1840-talen varit i det närmaste stationära. Synnerligen stark var

1 Nationalekonomerna, som sällan vilja medgifva guldproduktionens betydelse för 
det ekonomiska lifvets kvantitativa utveckling i det hela, erkänna oftare dess betydelse 
för varupriserna. I detta hänseende kanske dess inflytande stundom till och med öfver- 
skattas. Prisstegringen på världsmarknaden under 1850- och 1860-talen är åtskilligt 
mindre stark än som af den oerhördt ökade guldtillgången möjligen kunde väntas.
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förhöjningen under åren 1855—1857. Sedan följde en viss återgång, 
i samband med sistnämnda års penningkris. Dock voro ännu 1860 
års löner långt högre än 1854 års.

Om växande välstånd och höjd lefnadsstandard i vårt land vitt
nar den starkt ökade förbrukningen vid denna tid af de flesta stora 
konsumtionsartiklar, såsom hvete, råg, potatis, kaffe m. fl. Däremot 
gick brännvinsförbrukningen mycket tillbaka, i samband med den 
kraftiga nykterhetsrörelsen och det slutliga afskaffandet af hus- 
behofsbränningen år 1855..

Det svenska Jordbruket hade en mycket gynnsam tid under 
1850-talet. Nyodlingarna nådde sin höjdpunkt; det vill synas som 
om de omfattat ej mindre än 475,000 hektar. De höga spannmåls
prisen å världsmarknaden gjorde att man i synnerhet kastade sig 
på denna gren af produktionen. Hela spannmålsarealen synes mellan 
1850 och 1860 ha ökats med ej mindre än 26 %, och särskildt haffe
arealen med öfver 75 Äfven potatisodlingens omfattning ökades 
med öfver 50 /, om man får tro på tillgängliga siffror. Däremot 
vill det synas som om foderväxtodlingen skulle ha gjort mindre 
framsteg än under 1840-talet, väl då af det skäl att det nu lönade 
sig bättre än någonsin förr att odla spannmål. Yid denna tid börjar 
också florera den öfverdrifna hafreodlingen i vissa provinser, t. ex. 
Dalsland, hvilken sedan å så många håll utöfvade en olycklig in
verkan på jordbrukets utveckling.

Skördarnas utfall var under 1850-talet i regeln ganska gynnsamt. 
Något svaga voro endast åren 1851, 1853 och 1856. Såsom ett verk
ligt »kronår» betraktades i flere landsdelar året 1858.

Hela spannmålsskörden uppgick till 15 millioner deciton i år
ligt medeltal, och skörden pr inb. steg till 410 kg., mot endast 
358 kg. under förra årtiondet, — den största stegring som vår jord
bruksstatistik känner. Exporten var ganska betydlig af samtliga 
hufvudsädesslagen (hvete, råg, korn och hafre); vårt land hade ännu 
icke begynt att i större skala importera brödsäd, såsom sedermera efter 
hand blifvit händelsen. — Brukning ssättet gjorde tydliga framsteg. 
Äfven på bondgårdarna började nu det gamla två- och treskiftesbruket 
ganska allmänt öfvergifvas, åtminstone i mellersta och södra Sverige. 
Äkerns igenläggande till foderväxter, i regelbundet skifte, blef allt 
vanligare, om än, såsom redan anmärkts, framstegen härutinnan, till 
följd af den förledande inverkan af spannmålsodlingens exceptionella 
räntabilitet, kanske icke voro fullt så stora som under 1840-talet.

Boskapsskötselns framsteg voro fortfarande långt svagare än det 
egentliga åkerbrukets, och införselsöfverskottet af ladugårdsalster var 
ännu betydligt. Svinskötseln torde rent af ha gått tillbaka. Dock 
arbetades ifrigare än förr för kreatursstammens förädling. Äfven till 
arbetshästarna sträckte man nu dessa sina omsorger; den svenska
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Tab. 48. Produktionen af Guld (och silfver), i samtliga länder. 
Värde i millioner francs.1

Ar. Guld.
Guld
och

silfver.
År. Guld.

Guld
och

silfver.
År. Guld.

Ärligen
1493/20 . . 19'98 35-02 1853 . . 859'70 1,058-00 1883 . • 534-22
1521/44 . . 2466 52-26 1854 . . 704-90 903-00 1884 . . 558-78
1545/60 . . 29-31 124-35 1855 . . 746-91 945-00 1885 . . 595É54
1561/80 . . 23-56 113-41 1856 . . 801-36 l,005oo 1886 . . 574-72
1581/00 . . 25-42 147-74 1857 . . 723-97 928-00 1887 . . 573-44
1601/20 . . 29-35 148-18 1858 . . 677-26 881-00 1888 . . 596-88
1621/40 . . 28-59 12542 1859 . . 678-35 882-00 1889 . . 642-60
1641/60 . . 30-21 117-39 1860 . . 593-63 797-00 1890 . . 643-69
1661/80 . . 31-89 109-40 1861 . . 645-52 870-50 1891 . . 669-31

: 1681/00 . . 37-08 115-72 1862 . . 611-64 841-41 1892 . . 736-4?
1701/20 . . 44-16 124-53 1863 . . 607-00 854-62 1893 . . 822-17
1721/40 . . 65-72 164-03 1864 . . 64104 903-60 1894 . . 953-82
1741/60 . . 84-77 209-53 1865 . . 681-88 947-01 1895 . . 1,042-34
1761/80 . . 71-32 224-06 1866 . . 742-38 1.040-64 1896 . . 1,049-97
1781/00 . . 61-27 261-70 1867 . . 637-55 952-92 1897 . . 1.238-62
1801/10 . . 61-24 258-85 1868 . . 672-49 964-59 1898 . . 1,497-75
1811/20 . . 39-42 159-47 1869 . . 651-03 927-42 1899 . . 1,614-68
1821/30 . . 48-97 149-37 1870 . . 655-33 955-57 1900 . . 1,337-37
1831/40 . . 69-88 200-50 1871 . . 65326 1901 . . 1.379-79
1841/508 . 188-61 358-74 1872 . . 608-02 1902 . . 1,546-58
1851/60 . . 690-85 891-80 1873 . . 586-27 1903 . . 1,713-65
1861/70 . . 654-59 925-83 1874 . . 552-19 1904 . . 1,826'2 5
1871/80 . . 596-44 1875 . . 595-26 1905 . . 1,991-62
1881/90 . . 583’6 7 1876 . . 557 53 1906 . . 2,133-69
1891/00 . . 1,096-25 1877 . . 612-90 1907 . . 2,140-29
1901/10 . . 1,97373 1878 . . 639-78 1908 . . 2,295-09

1879 . . 586-02 1909 . . 2,353-69
1880 . . 573-12 1910 . . 2,356-60

1851 . . . 393-72 592-00 1881 . . 565-87 1911 . . 2,422-96
1852 . . . 728-67 927-00 1882 . . 560-93 19122 * * * . 2,500-00

hästen befanns för liten och vek för de nya åkerbruksredskapen och 
jordens djupare bruk. Mejerihan dteringen började tilldraga sig något 
större uppmärksamhet. År 1853 begynte man i Skåne och Göteborg 
arbeta för kreatursexport till Danmark och England.

Trävarurörelsen och trävaruexporten fortgin go raskt på den 
redan under 1840-talet inslagna banan; under nu förevarande årtionde 
.skapades de former, under hvilka den moderna utvecklingen sedan 
försiggått i vårt land. Exporten af bräder och plankor, som åren 
1841/50 utgjort 362,000 kubikmeter årligen och ännu år 1850 blott 
429,000 kbm., steg åren 1855 och 1856 till öfver 1 million. De föl
jande åren medförde dock ett brådstörtadt fall, ända ned till 587,000 
kbm. år 1858. Till 1 million kbm. igen nåddes först år 1863.

1 För åren 1493—1885 efter Ad. Soetbeer o. a., för åren 1886—1906 efter Aper
çus statistiques internationaux, för åren 1907—1912 efter Statistisches Jahrbuch des 
Deutschen ßeichs o. a. Ett kilogram guld = 3,444'44 francs (eller 2,480-00 kronor). —
2 Preliminära siffror; detsamma gäller äfven en del af talen för 1909—1911. — 8 Till
växten i guldproduktionen faller på decenniets sista år, efter upptäckten af de califor-
.niska lagren.

10—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Orsakerna till trävarurörelsens uppsving voro i första rummet 
de väsentliga tullnedsättningarna i England år 1851. Inom Sverige 
afskaffades exporttullarna (till större delen) år 1857. Hela trävaru
industrien revolutionerades genom anläggningen af ångsågar (den 
första, år 1851, vid Vifsta); dessa kunde nämligen läggas vid hafvet; 
de behöfde ej, såsom de gamla vattensågarna, ligga vid vattenfallen, 
alltså långt in i landet. I anslutning härtill började transporten ske 
med ångare, i stället för de gamla segelfartygen, »som hunno med 
högst två resor om året till England och Frankrike och behöfde ett 
år för en resa fram och åter till Medelhafvet». Fortfarande gynna
des dock de norslca fartygen och omintetgjordes härmed uppkomsten 
af en tillräckligt betydande svenslc handelsflotta.

Till uppblomstringen af trävaruindustrien bidrog också den nya 
lagstiftningen om aktiebolag (1848), en associationsform som, såsom 
bekant, snart biel' synnerligen populär i Sverige.

Äfven inom Bergsbruket är denna tid betydelsefull. I tekniskt 
afseende märkes i främsta rummet bessemermetodens utveckling till 
praktisk användbarhet (1858), af G. F. Göransson och hans ingeniörer, 
sedan Bessemer själf redan begynt misströsta. Med äkta svensk 
sorglöshet och grandezza tog Göransson icke patent på sin uppfin
ning! Hvem vet om ej annars nu skulle skapats ett nytt stöd för
vår gamla järnhandtering, som alltfort distanserades af de stora 
ländernas massproduktion. Men ekonomisk omtanke och beräkning 
äro nu en gång för alla icke något utmärkande drag för oss svenskar. 
Vincere scis . . .

Kvantitatift var utvecklingen i själfva verket icke heller nu 
mycket kraftig inom det svenska bergsbruket. Tackjärnstillverk
ningen, 163,000 ton årligen, höjde sig knappt med 30 % öfver 1840- 
talets genomsnitt, — en obetydlighet under världskonj unkturer så 
lysande som dessa. I viss mån gafs en ersättning genom de osed
vanligt höga priser, till hvilka vår lilla export kunde afyttras. — I 
motsats mot trävaruexporten var tackjärnstillverkningen underkastad 
jämförelsevis mindre växlingar. Maximum nåddes väl äfven här vid 
årtiondets midt (1855), men 1860 års siffra är i det närmaste lika hög.

Den svenska Industrien gjorde åtskilliga framsteg under 1850- 
talet, men den totala omfattningen var fortfarande minimal. Hela 
värdet af tillverkningen nådde icke utöfver hvad som i våra dagar 
kan presteras af ett enda större etablissement i Tyskland eller 
Amerika. Ännu ägde alltså ingen som helst jämförlighet rum mellan 
industrien och jordbruket inom Sveriges näringslif, något som man 
ofta förgäter.1 — Af speciella fakta från denna tid må framhållas

1 Huru ringa betydelse stadsmannanäringarna ännu ägde för värt land, visar sig 
tydligt af 1857 års kris. I vår befolkningsstatistiks rikssiffror har denna knappt efter
lämnat ett spär. Så mycket mera betydde ännu vid denna tid årsväxtens utfall.
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grundandet af det första träsliperiet för tillverkning af mekanisk 
trämassa (1857), grundläggningen af Södra Varfvet i Stockholm (1853), 
ansatserna till porslinsfabrikernas modernisering m. m. Inom den 
industriella lagstiftningen må erinras om den nya patentlagen af år 
1856, och från yrkesundervisningens gebit om de nya. »tekniska 
elementarskolorna».

För Sveriges Utrikes handel betecknar 1850-talet det första 
stora uppsvinget. Från 37 millioner kr. år 1850 steg exporten till 96 
millioner år 1855; sistnämnda år betecknar öfver hufvud toppunkten 
af våra förbindelser med utlandet vid denna tid, både hvad angår 
omsättningens mängd och fördelaktiga priser. Penningkrisen 1857 
åstadkom ett betydande bakslag: år 1858 var exporten nere vid 
59 mill. kr. igen. Ar 1860 hade den hunnit återgå till 87 millioner.
— Öfver hufvud synas nu, till följd af trävaruexportens ökade be
tydelse, förbindelserna med England börja i någon mån ställa de 
tyska i skuggan, hvilket innebar en ny frigörelse från »Hansaväldet»,
— denna gång representerade af Hamburg. Vart intima beroende af 
sistnämnda stora penningemetropol framträdde tydligt vid »gross- 
handelskrisen» år 1857. Eget är att se, huru så godt som hela vår 
historia är fylld af dylik ekonomisk underdånighet, än under den ena 
makten, än under den andra. När Sverige en gång tillkämpat sig 
vederbörlig ekonomisk själfständighet, skall ock en af de väsentligaste 
orsakerna till emigrationen vara förbi.

Sjöfarten hade en relatift gynnsam tid under detta årtionde, ■— 
den sista under de gamld:,förhållandenas egid. Ännu var den svenska 
flaggan icke undanträngd från de afiägsnare hafven, såsom ett eller 
annat decennium senare hunnit blifva händelsen. Segelfartygens 
utbytande mot ångare var nu i full gång öfver hela världen, men i 
det fallet följde Sverige endast långsamt med. — I öfrigt må erinras 
om Öresundstullens aflösning, år 1857.

För Samfärdseln är 1850-talet epokgörande. Yi erinra om 
den första telegrafledningen (1853), de första järnvägarna samt in
förandet af det likformiga postportot (1855).

Imom affärslifvet i öfrigt märkes grundandet af Stockholms en
skilda bank (1856), som gör epok i vårt bankväsende, samt af för
säkringsbolaget Skandia (1855), som blifvit banbrytande för den 
på vetenskapliga grunder fotade lifförsäkringen i vårt land.

För den ekonomiska utvecklingen inom landets olika delar må såsom 
vanligt folkökningstalen utgöra en exponent. Inom kvart och ett af Sveriges 
lån utgjorde folkökningen åren 1851/60, årligen i promille af medelfolk
mängden (se nästa sida):1

1 Länsgränserna äro här och i det följande evalverade till den indelning, som 
var gällande vid slutet af är 1900, hvilket föranleder smärre olikheter mot Bilaga Y, 
Tab. 31.
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Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms stad . . 20-15 Malmöhus . . . . . 11-76 Kalmar .... . . 9-07
Västerbottens . . . 18-43 Värmlands . . . 10-92 Östergötlands . . . 8-05
VSjfteniorrlands . . 16-11 Kronobergs . . . . 10-72 Västmanlands . . . 6-59
Norrbottens . . . . 15-96 Skaraborgs . . . . 10-66 Stockholms län . . 5'47
Jämtlands .... . 15-93 Kristianstads . . . 9-92 Södermanlands . . . 5-36
Göteborgs o. Boh. . 13-38 Örebro . . . . . . 9-76 Jönköpings . . . . 4-45
Hallands .... . 12-58 Konnarbergs . . . . 9'72 Uppsala .... . . 3-49
Gäfleborgs .... . 12-55 Älfsborgs . . . . . 9-15
Gottlands .... . 11-78 Blekinge . . . . . 9-08 Hela riket . . . . . 10-26

För första gången sedan vår befolkningsstatistiks begynnelse finna vi
Stockholms stad i täten, — ett betecknande drag! Att de fyra öfre Norrlands- 
länen sedan intaga hedersplatserna, är däremot i öfverensstämmelse med 
sedvanlig ordning. Nytt är åter att kort efter dem finna äfven det sydligaste 
Norrlandslänet, eller Gäfleborgs, som alltså nu ansluter sig till det öfriga 
Norrland. Man märker, att sågverksindustriens tid är kommen.

Siffran för Göteborgs och Bohus län här ofvan är egentligen något för 
hög, såsom delvis, beroende å korrektioner år 1860 i staden Göteborgs förut 
för lagt upptagna folkmängd. I viss mån gäller detta också om staden 
Stockholm. Ovanligt stark var, af okänd anledning, folkökningen vid denna tid 
i Halland. — Sist i ordningen följa såsom vanligt de fyra Mälarelänen. Att 
bland dem möter också Jönköpings län är däremot ett undantagsfall, beroende 
å den oerhörda rödsotsepidemien därstädes år 1857.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefmina folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
fiyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden':1

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms stad . + 26-17 Hallands . . . . — 0 5 i Kristianstads . . — 2-59
Göteborgs o. Boh. + 3-08 Norrbottens . . . — 0-76 V ärmlands . . . — 2-77
Gäfleborgs . . . + 2-29 Uppsala . . . . — 0-90 Södermanlands . — 3*81
Jämtlands . . . + 1-88 Blekinge . . . . — 1*81 Älfsborgs . . . . — 0-34
Gottlands .... + 1*85 Kopparbergs . . — 1 32 Örebro . . . . . - 3-76
Stockholms län . + 1-67 Östergötlands . . — 1-58 Kronobergs . . . — 4-23
Yästernorrlands . + 1-38 Malmöhus . . . — 1-77 Jönköpings . . . — 6 55
Västmanlands . . 4- 0-57 Skaraborgs . . . — 1-89
Västerbottens . . — 0-41 Kalmar .... . — 2-38 Hela riket . . . — 0-84

Dessa tal varsla i mycket om följande tider. Södra Norrland uppträder 
med en icke obetydlig inflyttning, — skogshandeln och sågverksrörelsen äro 
ju också redan i full gång. Sist i länsföljden samla sig bl. a. Jönköpings, 
Kronobergs, Älfsborgs och Värmlands län, — de blifvande stora utvandrings- 
bygderna, som ännu så länge hufvudsakligen uppträda med utflyttning till 
inländska orter. — Om Göteborgs och Bohus län samt Stockholms stad, se 
här ofvan.

Ovanligt stark var under detta årtionde den relativa folkökningen i en 
hel del af våra stadssamhällen, — ett faktum som man dock är i fara att 
öfverskatta, om man ej erinrar sig, huru ytterligt små våra städer i själfva 
verket ännu vid denna tid voro. Ännu år 1860 hade endast sex af dem mer 
än tiotusen inb.: Stockholm, med 112,000, Göteborg (med Majorna) 46,000,

1 Se anm. à föregående sida.
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Tab. 49. Ingångna Giftermål i Nordvästeuropa, årl. på 1,000 inb.1

År.
Gifter
mål s-
tal.

År.
Gifter- 
m åls
tal.

År.
Gifter-
måjfl
tal.

År.
Gifter-
måls-
tal.

1816/20 . . 8-00 1843 . . . 7-68 1866 . . . 7-68 1889 . . . 7-40
1821/25 . . 7-80 1844 . . . 7-69 1867 . . . 8'28 1890 . . . 7-48
1836/30 . . 7-80 1845 . . . 7'69 1868 . . . 8-02 1891 . . . 7-53
1831/35 . . 7-75 1846 . . . 7-52 1869 . . . 8-46 1892 . . . 7'48
1836/40 . . 7'65 1847 . . . 693 1870 . . . 7-81 1893 . . . 7-40
1841/45 . . 7'69 1848 . . . 7-32 1871 . . . - '!< 1894 . . . 7-49
1846/50 . . 7-54 1849 . . . 7-77 1872 . . . 8-99 1895 . . . 7-56
1851/55 . . 7-51 1850 . . . 8'15 1873 . . . 8-98 1896 . . . 7-79
1856/60 . . 7-84 1851 . . . 8-02 1874 . . . 8'58 1897 . . . 7-91
1861/65 . . 7-92 1852 . . . 7-62 1875 . . . 8'35 1898 . . . 7-97
1866/70 . . 8-05 1853 . . . 7'65 1876 . . . 806 1899 . . . 8-05
1871/75 . . 8'59 1654 . . . 7*25 1877 . . . 7-62 1900 . . . 7'99
1876/80 . . 7-48 1855 . . . 7-02 1878 . . . 7-36 1901 . . . 7'85
1881/85 . . 7-38 1856 . . . 7-55 1879 . . . 7-18 1902 . . . 7*65
1886/90 . . 7-84 1857 . . . 7'93 1880 . . . 7-20 1903 . . . 7-59
1891/95 . . 7-49 1858 . . , 8 0.0 1881 . . . 7-26 1904 . . . 7'61
1896/00 . . 7-94 1859 . . . 7'77 1882 . . . 7-41 1905 . . . 7-61
1901/05 . . 7-66 1860 . . . 7'92 1883 • . . 7-40 1906 . . . 7-76
1906/10 . . 7-58 1861 . . . 7-60 1884 . . . 7'46 1907 . . . 7-77

1862 . . . 7-76 1885 . . . 7-36 1908 . . . 7-67
1863 . . . 7-99 1886 . . . 7-30 1909 . . . 7-40

1841 . . . 7-76 1864 . . . 7-98 1887 . . . 7-27 1910 . . . 7-40
1842 . . . 7-70 1865 . . . 8'27 1888 . . . 7'28

Norrköping 20,000, Malmö 19,000, Karlskrona 15,000 och Gäfle 11,000. 
Malmö var alltså ännu icke större än i våra dagar t. ex. Halmstad.

Med hänsyn till de blomstrande ekonomiska förhållandena i vårt 
land under 1850-talet är det ganska eget, att denna tid intager en 
så ogynnsam ställning inom vår dödlighetsstatistik. Alltsedan fredens 
återställande är 1850-talet i själfva verket det enda årtionde, som 
härutinnan medfört en försämring, jämfördt med närmast föregående 
decennium. De yttre orsakerna voro en ovanlig frekvens af farsoter, 
dels allmänna sådana, såsom rödsoten och koleran, dels speciellt 
farsoter som företrädesvis drabbade barnaåldrarna. Hvarpå detta 
beror, är naturligtvis för oss omöjligt att afgöra. Egendomligt är, 
att sedan smittkopporna nu varit så godt som försvunna under vid 
pass en mansålder, så uppträda nu, alltså i nästa generation, nya 
farsoter, som hemsöka i främsta rummet samma åldersklasser som 
förut smittkopporna. De epidemier, som taga sin början vid denna 
tid, sträcka sin tillvaro ända till långt inpå 1880-talet.

1 Med Nordvästeuropa förstås de skandinaviska länderna och Finland, Brittiska 
öarna, Nederländerna, Belgien, Tyska riket, Västra Österrike och Schweiz. Talen för 
åren 1816/40 afse hela Västeuropa, alltså utom ofvanstående länder äfven Frankrike, 
Italien, Spanien och Portugal, men resultatet torde ej härigenom nämnvärdt förändras. 
Erinras må, att tabellen äfven inbegriper omgiftena; dessas minskade frekvens (på 
grund af minskad dödlighet samt af andra skäl) förklarar delvis, hvarför de senaste 
årens tal äro något låga, jämfördt med under äldre tider. Dock förklaras ej häraf hela 
differensen. — Talen för åren 1907—1910 äro delvis blott ungefärliga.
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Sveriges politiska historia under denna tidrymd behärskas af 
frågan om riksdagens modernisering. Att man nu oemotståndligt 
drefs mot en reform af vårt representationssätt, är välbekant. Mind
re kändt torde vara, att härtill kraftigt bidrogo själfva befolknings
förhållandena. I tabellverkets folkmängdssiffror från denna tid åter- 
gifvas alltid siffrorna för de särskilda »stånd och klasser», i hvilka 
vårt samhälle naturligen sönderföll. Den sista af dessa klasser 
kallades helt enkelt »Alla andra», och bland dem ingingo alltså de, 
som stodo utanför den tidens »ständer» och därmed äfven utanför 
representationsrätten vid riksdagen. Tab. 16 visar, att dessa »alla 
andra» år 1830 utgjorde 556,000 personer; år 1855 hade siffran vuxit 
till 1,071,000. Ar 1830 voro alltså 19 procent af befolkningen ore
presenterade, år 1855 åter 29 procent. Äfven detta märkvärdiga 
resultat torde vara en följd af den starka tillväxten inom först 
ungdomsåldrarnas och sedan mannaålderns befolkning. Liksom dessa 
väldiga skaror af nya medborgare under 1840-talet sprängt de gamla 
skråen, så sprängde de nu också den gamla ståndsförfattningen.

Det kulturella lifvet företer åtskilliga tilltalande drag under 
denna tid, delvis i samband med den entusiasm som ovillkorligen 
framkallades af de stora världshändelserna och af den ovana känslan 
af ekonomisk tillförsikt och styrka, — i vår historia ett sällsynt 
fall. Den råa, obehärskade och tanklösa lifsnjutningen, som äfven 
hos de bildade klasserna alltför ofta karaktäriserat föregående ti
der, fortfor att i någon mån gifva rum för mera ideella intressen. 
Den starka politiska lifaktigheten gjorde sitt till, i samband med 
de allmänna förhoppningarna om bättre tider för vårt land genom 
den efterlängtade representationsreformen. Likaså bidrog det lif- 
ligare intresset för främmande folks öden, •— huru barnsligt och 
bombastiskt detta intresse än mången gång kom att yttra sig. De 
religiösa rörelserna utvecklade sig allt kraftigare; under detta år
tionde grundades Evangeliska fosterlandsstiftelsen, år 1856. De 
skandalösa förföljelserna mot fredliga medborgare, som samlades till 
enskild uppbyggelse, väckte till sist en så allmän harm, att år 1858 
genomdrefs det gamla konventikelplakatets afskaffande. — Fångvården 
undergick en genomgripande reform, begynd redan under 1840-talet.

Åren 1861 1870.

Folkmängden vid 1860 års utgång har af oss beräknats till 3,856,107 
personer. Vid 1870 års slut utgjorde den 4,168,525. Tillväxten upp
gick alltså till 312,418 personer, hvilket är mindre än för k varje 
annat årtionde mellan 1840 och 1910, med undantag blott för det 
enastående ogynnsamma 1880-talet. Folkökningens ringhet åren
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1861/70 kom till stånd i trots af att födelseöfverskottet — upp
gående till 458,745 individer — icke blott absolut utan äfven relatift 
var det bögsta dittills kända. Skillnaden mellan detta födelseöfver- 
skott och den ofvan angifna folkökningen vittnar om, att vi nu på 
allvar äro inne i det tidehvarf, som får kallas den stora utvandrings- 
perioden. Årtiondet medförde en nettoförlust genom utflyttning, 
uppgående till ej mindre än 146,327 personer, eller nära nog fem 
gånger det förut uppnådda maximum.

Vid slutet af hvarje år för sig af denna tidrymd utgjorde Sveriges 
folkmängd, delvis enligt ungefärlig beräkning:

År 1860 ......................... 3,856,107
» 1861 ........................  3,908,180
» 1862 ........................  3,952,385
» 1863 ........................  4,005,700
» 1864 ........................  4,053,580
» 1865 ........................  4,100,649

År 1866 ........................ 4,146,361
> 1867 ........................  4,181.967
» 1868 ................ ... . 4,176,820
> 1869 ........................  4,155,040
» 1870 ........................ 4,168,525

De sex första årens tillväxt är icke blott stor utan äfven ovanligt jämn; 
«den växlar endast mellan 53,000 personer år 1863 och 44,000 år 1862. 
Drån 1857 till 1866 växte Sveriges folkmängd med 51,000 personer i årligt 
medeltal. — Folkminskning, den enda i vår historia efter krigsåren vid 
seklets början, inträffade åren 1868 och 1869; den uppgick under förstnämnda 
år till 5,000, men under år 1869 till 22,000 personer.

Iab. 4, sid. 61, visar att den starka skillnaden i folkökning mellan 
.årtiondets förra och senare år till ganska betydlig del beror på en skillnad 
redan i födelseöfverskotten, hvilka efter 1866, 1867 och 1868 års svaga 
skördar eller missväxter nedsjönko till belopp, som vi icke på länge mött i 
vår befolknings historia. Men hufvudanledningen var dock den nu för första 
gången i vårt land uppträdande massutv andring en. Efter ungefärliga afdrag 
för en uppskattningsvis beräknad invandring utgjorde netto förlusten hvarje år 
på grund af utvandringens öfverskott:
Ar 1861 ................... 2,732

» 1862................... 3,029
» 1863................... 3,737
■> 1864................... 6,187

År 1865 ................  7,996
> 1866 ................  8.611
» 1867 ................. 11,154
» 1868 ................. 32,295

År 1869................ 46,6ß2
» 1870................ 23,904

Summa 146,327

De sex första årens tal hinna icke, eller öfverstiga blott obetydligt, det 
maximum, som nåddes redan under 1850-talet. Aren 1868, 1869 och 1870 
äro däremot alldeles utan motstycken i vår föregående historia.

Jämförelsen med Europas folkmängdsförkållanden utfaller denna 
gång på följande sätt:

År.
Folkmängd. 

Europa. Sverige.
Sverige 

i promille.
1860 .... 282.893,000 3,856,107
1865 .... 295,542,000 4.100,649
1870 .... 305,399,000 4,168,525

13-63 0 oo 
13-88 » 
13-65 »

Under förra delen af 1860-talet fortgick folkökningen i Sverige 
med osedvanlig styrka. Under den senare delen åter bröts denna 
helt och hållet, och för första gången på årtionden sjönko vi ned 
■under genomsnittstillväxten för Europa.
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Tab. 50. Tackjärnstillverkningen i samtliga länder. Tusental ton.1

Tusen- Tusen- Tusen- Tusen-
År. tal År. tal År. tal Ar. tal

ton. ton. ton. ton.

1800. . 840 1865 . . 9,450 1881 . . 19,819 1897 . . 33,464
1820 . . 1,650 1866 . . 9,656 1882 . . 21,555 1898 . . 36,455
1840 . . 3,300 1867 . . 10,062 1883 . . 21,756 1899 . . 40,880
1850 . . 4,825 1868 . . 10,706 1884 . . 20,464 1900 . . 41,360

1869 . . 11,950 1885 . . 19,842 1901 . . 41,426
1854 . . 6,000 1870 . . 12,260 1886 . . 20,813 1902 . . 44,852
1855 . . 6,350 1871 . . 12,852 1887 . . 22,820 1903. . 47,324
1856 . . 7,000 1872 . . 14.843 1888 . . 24,031 1.904 . . 46,133
1857 . . 7,100 1873 . . 15,125 1889 . . 25,887 1905 . . 54,299
1858 . . 6,700 1874 . . 13,916 1890 . . 27,870 1906 . . 59,624
1859 . . 7,000 1875 . . 14,119 1891 . . 26,171 1907 . . 60,965
1860 . . 7,360 1876 . . 13,862 1892 . . 26,917 19081 2 . 48,765
1861 . . 7,220 1877 . . 14,193 1893 . . 25,263 19092 . 61,175
1862 . . 7,800 1878. . 14,536 1894 . . 26,032 1910 . . 66,329
1863 . . 8,750 1879 . . 14,411 1895 . . 29,369 1911 . . 64,000
1864. . 9,470 1880 . . 18,584 1896 . . 31,289 1912 . . 72,000

Om de allmänna konjunkturerna under detta årtionde å världs
marknaden, må kär lämnas några sporadiska data. Guldproduktionen 
uppgick i genomsnitt till ett värde af 655 millioner francs, mot under 
1850-talet 691 millioner. En liten sänkning ägde alltså rum, men 
om man erinrar sig att genomsnittet ännu för 1830-talet var 70 mil
lioner, finner man i alla fäll den oerhörda skillnaden mot fordom. Af. 
guld och silfver sammanlagda vunnos under 1850-talet 892 millioner 
francs årligen, men under 1860-talet 926 millioner.

Årtiondet mellan 1860 och 1870 fortsätter sålunda 1850-talets. 
traditioner och bildar i det hela en tid af lysande ekonomiska kon
junkturer, åtföljda af ökad företagsamhet och stark spekulation, af 
ekonomisk optimism och stegrad lifsnjutning; det är andra kejsar
dömets och Suezkanalens, Offenbachs och Baden-Badens tidehvarf.. 
Järn vägsbyggandet fortgick nu med stor styrka i alla världsdelar, 
de stora oceanångarnas tid begynner, telegrafkablarna utsträckas 
under världshafven, frihandeln triumferar, och världsutställningen i 
Paris 1867 gaf den mest glänsande bild af mänsklig kultur som 
dittills kunnat uppvisas. Också den politiska reaktionen var nu i 
flera länder mindre tryckande än förr. Italienarna utkämpade sin 
frihetskamp, under hela världens jublande bifall, och Tysklands enhet 
förbereddes.

I Sverige äro vi lätt frestade att öfverse allt detta, därför att 
flera af dessa år för oss utgjorde en tryckt tid. Detsamma var, af

1 Efter den officiella svenska bergverksstatistiken samt Aperçus statistiques inter
nationaux. Talen för åren 1910—1912 äro delvis endast preliminära. — 2 Den stora
nedgången år 1908 faller till vid pass 80 % på Förenta Staterna, likaså återuppgången 
år 1909.
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Tab. 51. Öppnade nya Järnvägar, i samtliga länder, åren 1825—1910.1

År. Kilo
meter. Ar. Kilo

meter. Ar. Kilo
meter. År. Kilo

meter.

1825/30 175 1842 . . 1,811 1865 . . 7,609 1888 . . 24,559
1831/40 7,681 1843 . . 1,814 1866 . . 10,291 1889 . . 21,006
1841/50 30,542 1844 . . 1.300 1867 . . 9,431 1890 . . 20,508
1851/60 68,473 1845 . . 1,853 1868 . . 11,833 1891 . . 20,986
1861/70 103,195 1846 . . 3.426 1869 . . 14,215 1892 . . 19,022
1871/80 161,781 1847 . . 4,375 1870 . . 19,545 1893 . . 16,119
1881/90 242,900 1848 . . 3,874 1871 . . 22.304 1894 . . 16,351
1891/00 185,373 1849 . . 4,999 1872 . . 17,796 1895 . . 13,690
1901/10 234,920 1850 . . 4,601 1873 . . 18,193 1896 . . 16,133

1851 . . 5,645 1874 . . 13,908 1897 . . 19,111
1852 . . 5,115 1875 . . 13,301 1898 . . 20,023

1830. . 114 1853 . . 6,175 1876 . . 14,073 1899 . . 23,031
1831 . . 139 1854 . . 5,005 1877 . . 12,788 1900. . 20.907
1832 . . 242 1855 . . 6,191 1878 . . 13,822 1901 . . 22,317
1833 . . 243 1856 . . 9,475 1879 . . 17,297 1902 . . 20,411
1834 . . 463 1857 . . 7,932 1880 . . 18,299 1903 . . 24,487
1835 . . 805 1858 . . 8,633 1881 . . 25.088 1904 . . 21,078
1836 . . 312 1859 . . 7,185 1882 . . 29,429 1905 . . 22,315
1887 . . 598 1860 . . 7.117 1883 . . 23,739 1906 . . 29,340
1838 . . 1,994 1861 . . 6,216 1884 . . 21.421 1907. . 22,057
1839 . . 1,182 1862 . . 8,782 1885 . . 16,734 1908 . . 26,891
1840 . . 1,703 1863 . . 8,851 1886 . . 25,057 1909 . . 22.922
1841 . . 2,489 1864 . . 6,422 1887 . . 35,359 1910 . . 23,102

skiftande anledningar, händelsen äfven i våra närmaste grannländer, 
Norge, Danmark och Finland.

Från den allmänna karaktäristiken här ofvan få undantagas de 
båda första åren af decenniet, under hvilka världens ekonomiska lif 
rubbades genom det amerikanska inbördeskriget och den häraf för
orsakade »bomullshungern» i England. Yid årtiondets midt medfördes 
nya lidanden af krig och koleran. Den under 1850-talet stegrade 
emigrationen lade sig ej heller till ro; att medelintensiteten sjönk 
från 130 årligen pr hundratusen inb. under 1850-talet till 119 under 
1860-talet, för Europa i dess helhet, är egentligen att tillskrifva 
afbrottet genom inbördeskriget i Förenta Staterna. Utvandrings- 
febern eröfrade nya områden i Europa; till dem höra samtliga de 
fyra nordiska länderna.

Inför den nu begynnande stora utvandringen i vårt land må vi 
som hastigast söka gifva en återblick på Sveriges ekonomiska ut
veckling alltsedan midten af 1700-talet. Ända till omkring 1840 
finna vi stadsmannanäringarna förete en bedröfligt långsam förkof- 
ran, och äfven vår enda storindustri, eller bergshandteringen, som 
var förlagd till landsbygden, hade i stort sedt mest stagnerat. Minst 
fyra femtedelar af vårt lands folkökning hade under detta långa 
tidsskede fått uppbäras af jordbruket. Under 1840- och 1850-talen

1 För åren 1825—1905 efter Aperçus statistiques internationaux; för åren 1906—1910 
efter Archiv für Eisenbahnwesen.
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Tab. 52. Vârldshandièlns omfattning, åren 1800—1911. 
I millioner kronor.1

År. Millioner År. Millioner År. Millioner
kronor. kronor. kronor.

1800 ................ 5,370 1872 ................ 53,608 1892 ................ 62,854
1820 ..... 6,063 1873 ................ 54,314 1893 ................ 62,274
1830 ................ 7,236 1874 ................ 52.415 1894 ................ 61,836
1840 ................ 10,188 1875 ................ 51,526 1895 ................ 62,921
1850 ................ 14,793 1876 ................ 52,474 1896 ................ 65,710
1860 ................ 27,268 1877 ................ 52.408 1897 ................ 68.610

Årligen: 
1861/70 2 . . . 
1871/80 . . . 
1881/90 . . . 
1891/00 . . . 
1901/10 . . .

1878 ................ 53,934 1898 ................ 71,858
37.300
53,435
59,904
67,983

102,527

1879 ................
1880 ................
1881................
1882 ................
1883 ................
1884 ................

55,027
58,826
59,351
61,881
62,551
59.999

1899 ................
1900 ................
1901 ................
1902 ................
1903 ................
1904 • . . . .

77,162
80,416
80,833
84.188
891878
92,850

1885 ................ 55,056 1905 ................ 99,649
1866 ................ 38,993 1886 ................ 54,976 1906 ................ 109,495
1867 ................ 39,781 1887 ................ 56,818 1907 ................ 116.649
1868 ................ 41,573 1888 ................ 59.196 1908 ................ 108,084
1869 ................ 43,566 1889 ................ 63,552 1909 ................ 116,975
1870 ................ 43,573 1890 ................ 65,663 1910 8 . . . . 126,673
1871................ 49,813 1891................ 66,185 1911 3 * * * .: 133,350

hade de industriella och kommersiella näringsgrenarna visserligen 
begynt vakna upp ur den långa sömnen, men allt rörde sig ännu inom 
de mest oansenliga mått, och ännu vid början af 1860-talet föllo tre 
fjärdedelar af folkökningen på jordbrukets lott att bära.

Inom jordbruket hade en högst beaktansvärd "kvantitativ utveck
ling ägt rum under den långa tiden sedan 1750. Blomman af vårt 
folks energi hade under mer än hundra år nedlagts på landets upp
odling, och resultatet hade varit storartadt. Ar 1860 var den svenska 
åkerjorden mer än fjurfaldigad, från 1750 räknadt, och på hvarje inb. 
kom en nära dubbelt större åkerareal än då. Landets förmögen
het hade otvifvelaktigt vuxit betydligt, och äfven jordens skötsel 
hade i någon mån förbättrats; inom boskapsskötseln däremot hade 
framstegen varit nästan inga, — i vissa fall till och med ersatta af 
tillbakagång.

Inom jordbruksbefolkningen själf hade utvecklingen i flera hän
seenden varit ogynnsam. Enligt N. AYohlins, delvis för Emigra- 
tionsutredningen verkställda undersökningar hade den egentliga, 
jordägande allmogebefolkningen ökats ganska svagt i antal, och 
likväl hade äfven inom denna grupp i många delar af landet, på

1 Talen, som utgöra Summan af import och export för samtliga länder ocli
stödja sig pâ en mängd källor, äro ätergifna efter en artikel af A. N. Kiær i norsk
Statskokonomisk Tidsskrift 1912, med redaktion frän reichsmark till kronor. Talen
för åren 1800—1850 anses möjligen vara något för låga; den serie, ur hvilken de häm
tats, har nämligen för året 1860 siffran 26,474, i stället för den här upptagna, med de
följande årens tal jämförliga siffran 27,268. — 2 Ungefärligt tal. — 3 Preliminära tal.
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grund af långt drifven jordstyckning, ett lägre skikt af jordbrukare 
uppstått, som ej längre kunde räknas såsom »besutne», för att an
vända det gamla ilttrycket, och som vid hvarje kalamitet inom 
årsväxt eller arbetsförtjänst stodo vid nödens gräns. Men framför 
allt hade tillväxten fallit på och delvis nyskapat »de beroende all
mogeelementen»: backstugu- och inhysesfolk, lösa daglönare, drängar 
och pigor, statare, stattorpare, husmän, jordtorpare, brukare och 
arrendatorer. Om än en ökning af flera af dessa grupper varit fullt 
befogad, på grund af jordbrukets ökade behof af arbetskrafter, så 
lider dock intet tvifvel att tiJlväxten varit alltför stark och att 
härigenom skapats ännu ett stort befolkningslager i en ytterst osä
ker och prekär ekonomisk ställning.

Med andra ord: det kan ej förnekas, att Sveriges landsbygd om
kring år 1865 var öfverbefolkad, — i förhållande till den dåvarande 
utvecklingen af landets resurser. Öfverbefolkningen hade icke åstad
kommits af för hög äktenskapsfrekvens, — tvärtom hade denna 
de senaste trettio åren, jämfördt med de äktenskapslediges antal, 
varit ganska låg. Orsakerna voro dels, att den inom jordbruket 
vunna förmögenhetsökningen blifvit ojämnt fördelad, dels, och fram
för allt, att landets industriella och kommersiella utveckling under 
långa tider så godt som helt och hållet försummats.

När här talas om »öfverbefolkning», får naturligtvis fasthållas, 
att det sker från svensk synpunkt. Att inom flertalet af Europas 
länder de »beroende» samhällsklassernas ställning vid denna tid var 
ännu sämre än hos oss, lider intet tvifvel; såsom bevis må i detta 
sammanhang endast anföras Sveriges redan nu fenomenalt gynnsamma 
dödssiffror. Men förhållanden, som i de flesta andra länder icke 
skulle ledt till utvandring, gjorde det dock i vårt land, till följd af 
de anspråk på en människovärdig ställning, som alltid varit för 
vårt folk karaktäristiska och som nu vunnit ytterligare i styrka 
genom den förbättrade folkundervisningen. Kommer så härtill, att 
vårt folks af gammalt äfventyrsälskande och lyckofrestande lynne 
gjorde svensken vida mindre betänksam i detta fall än inånga andra, 
samt slutligen att de numera regelbundna ångbåtsförbindelserna 
öfver världshafvet gjorde den långa färden ojämförligt både billigare 
och säkrare än förr, så torde ock tillräckligt vara anfördt för att 
åtminstone i någon mån förklara den stora emigrationsrörelsens in
brytande hos oss vid midten af 1860-talet. Den erforderliga första, 
yttre stöten gafs af de då infallande missväxterna.

Vi återgå till vårt lands ekonomiska utveckling under nu 
förevarande årtionde. För Sverige hade 1850-talet inneburit en 
brytning med vår gamla isolering och en begynnande anslutning- 
till det internationella ekonomiska lifvet. Under 1860-talet fort
sattes denna utveckling och kan, formellt taget, sägas vid denna tid



156 EMIGRATIONSUTKEDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tato. 33. Sauerbecks Prisindex, åren 1818—1912}

År. Index. År. Index. År. Index. År. Index. Ar. Index.

1818 . . 142 1837 . . 94 1856 . . 101 1875 . . 96 1894 . . 63
1819 . . 121 1838 . . 99 1857 . . 105 1876 . . 95 1895 . . 62
1820 . . 112 1839 . . 103 1858 . . 91 1877 . . 94 1896 . . 61
1821 . . 106 1840 . . 103 1859 . . 94 1878 . . 87 1897 . . 62
1822 . . 101 1841 . . 100 1860 . . 99 1879 . . 83 1898 . . 64
1823 . . 103 1842 . . 91 1861 . . 98 1880 . . 88 1899 . . 68
1824 . . 106 1843 . . 83 1862 . . 101 1881 . . 85 1900. . 75
1825 . . 117 1844 . . ■ 84 1863 . . 103 1882 . . 84 1901 . . 70
1826 . . 100 1845 . . 87 1864 . . 105 1883 . . 82 1902 . . 69
1827 . . 97 1846 . . 89 1865 . . 101 1884 . . 76 1903 . . 69
1828 . . 97 1847 . . 95 1866 . . 102 1885 . . 72 1904 . . 70
1829 . . 93 1848 . . 78 1867 . . 100 1886 . . 69 1905 . . 72
1830 . . 91 1849 . . 74 1868 . . 99 1887 . . 68 1906 . . 77
1831 . . 92 1850 . . 77 1869 . . 98 1888 . . 70 1907 . . 80
1832 . . 89 1851 . . 75 1870 . . 96 1889 . . 72 1908 . . 73
1833 . . 91 1852 . . 78 1871 . . 100 1890 . . 72 1909 . . 74
1834 . . 90 1853 . . 95 1872 . . 109 1891 . . 72 1910 . . 78
1835 . . 92 1854 . . 102 1873 . . 111 1892 . . 68 1911 . . 80
1836 . . 102 1855 . . 101 1874 . . 102 1893 . . 68 1912 . . 85

hinna sin fullbordan. Ett slags officiell bekräftelse fann den nya 
situationen i franska handelstraktaten af 1865, genom hvilken Sverige 
definitift beträdde frihandelns väg.

Ett sista uttryck för den gamla isoleringen företer dock 1860- 
talet därutinnan, att äfven nu de ekonomiska konjunkturerna hufvud- 
sakligen bestämdes af årsväxtens utfall inom landet själft. Men 
detta är också sista gången. Efter 1870 sammanfalla äfven hos oss 
det ekonomiska lifvets växlingar i stort sedt med växlingarna å 
världsmarknaden.

Trots många ogynnsamma yttre omständigheter fortsattes under 
1860-talet vårt lands industrialisering, — med större styrka till och 
med än under 1850-talet. Orsakerna härtill voro den växande in
ternationella samfärdseln, vidare det nu med kraft bedrifna järnvägs- 
byggandet samt slutligen också jordbruksnäringens öppet framträ
dande oförmåga att längre gifva uppehälle åt landets växande 
befolkning. Jordbrukets ensidiga och därför otillräckliga utveckling

1 Efter de sedvanliga, numera årliga meddelandena i Journal of the Royal Sta
tistical Society. Talen angifva varuprisen i England, på det sätt att genomsnitten för 
de elfva åren 1867/1877 i hvarje fall satts = 100. För åren 1818/1845 äro desamma 
beräknade på grund af ett mindre antal varor än för senare år (nämligen 81 under förra 
perioden, sedermera 45); därjämte influeras de af då gällande, delvis protektionistiska 
lagstiftning. De mycket höga talen för åren 1818/1820 synas innebära, att följderna 
af det napoleonska »kontinentalsystemets, som i vissa fall uppdrefvo priserna i England 
till onaturlig höjd, först efter år 1820 varit helt och hållet öfvervunna. — För äldre 
tider gifva dessa tal naturligtvis ingen föreställning om priserna inom Sverige, men de 
representera i viss mån hvad som kunde påräknas vid vår export och hvad som kräfdes 
för importvarorna. Äfven för senare år ha talen i främsta rummet denna betydelse, men 
numera äro prisväxlingarna å den svenska och den engelska marknaden tämligen jämn
löpande.
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under föregående mansåldrar sätter nu sin frukt i emigrationen. 
Efter denna tid sjunker folkökningen i våra jordbruksdistrikt mer 
och mer tillbaka och öfvergår efter 1880 till folkminskning. Det 
blir efterhand uppenbart, att industrien måste bereda sig att öfver- 
taga den roll inom vårt näringslif, som jordbruket ej längre är 
i stånd att fylla. Erån denna tid är det allt mera i våra indu
stribygder som folkökningen i Sverige koncentreras.

Inom jordbruksbefolkningen själf begynner nu också reaktionen 
mot den föregående ojämna utvecklingen. Torpare-, baekstugu- och 
inhysesklasserna, som så länge och så kraftigt stegrat sin numerär, 
börja nu gå tillbaka i antal, — genom inflyttning till industriplatser 
och städer och genom emigration till främmande land. Däremot 
inträder snarast en skärpning af tillväxten inom den egentliga hem
mansägareklassen, som förut vuxit endast långsamt. Till denna 
stegring af jordbrukens antal har bidragit, att från och med 1881 
rätten till klyfning af hemmanen varit så godt som obegränsad.

Jordbrukets betryck under 1860-talet, liksom den begynnande 
insikten att utvecklingen kommit på afvägar, ledde till inskränk
ningar i den förr så starka nyodlingen. Mot vid pass 475,000 hektar 
under 1850-talet synes denna nu endast ha hunnit till 330,000 hektar. 
Bägge dessa siffror äro mycket osäkra, men att en nedgång skett, 
torde icke kunna betviflas. Redan en nyodling af 330,000 hektar 
på ett enda årtionde innebär för öfrigt en högst aktningsvärd pres
tation, som icke sedan dess har ytterligare uppnåtts. Det svenska 
jordbrukets förmåga af yttre expansion har sedan denna tid alltjämt 
blifvit mindre, ett förhållande som fortgår ännu i dag.

Årtiondet mellan 1860 och 1870 är bekant för sina många svaga 
skördeår. Redan åren 1861 och 1865 voro ganska ogynnsamma; så 
följde efter hvarandra det oerhördt regniga året 1866, det oerhördt 
kalla 1867 och det tropiskt heta och exempellöst torra 1868. Följden 
blef upprepade missväxter i Norrland, Dalarne, Småland och flera 
andra landskaper; dessa år, och bland dem inräknadt vintern och 
våren 1869, lefva ännu i fruktansvärdt minne hos de gamla. Till 
sist afslutades visserligen årtiondet med två utmärkta skördar, 1869 
och 1870, men verkan häraf förspörjes mest under nästa decennium.

Till följd af den allt fört jämförelsevis starka nyodlingen för
mådde icke desto mindre spannmåls- och rotfruktsskördarna äfven 
under detta årtionde växa i en skala, som fullt motsvarade behofvet 
och till och med möjliggjorde en ökning af exporten. Denna koncen
treras nu alltmera på hafren, hvars odling äfven under detta årtionde 
forcerades. Mellan 1860 och 1870 ökades hafrearealen med ej mindre 
än 45 %, medan den för andra sädesslag använda jorden förblef unge
fär stationär. Också stegrades hafreexporten från 426,000 deciton 
årligen under 1850-talet till ej minre än 1,381,000 dt. under år-
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Tab. 54. Sauerbecks Prisindex, åren 1846J1912. 
Med fördelning efter varugrupper.1

År.

Födoämne n. Råä m n e n.
Allmänt
medel

tal.Vegeta
biliska.

Anima-
liska.

Socker.
kaffe,

te.

Medel
tal.

Mine-
raliska. Textil- Di

verse.
Medel

tal.

1846 . . . 106 81 98 95 92 77 86 85 89
1847 . . . 129 88 87 105 94 78 86 86 95
1848 . . . 92 83 69 84 78 64 77 73 78
1849 . . . 79 71 77 76 77 67 75 73 74
1850 . . . 74 67 87 75 77 78 80 78 77
1851 . . . 73 68 84 74 75 75 79 76 75
1852 . . . 80 69 75 75 80 78 84 81 78
1853 . . . 100 82 87 91 105 87 101 97 95
1854 . . . 120 87 85 101 115 88 109 104 102
1855 . . . 120 87 89 101 109 84 109 101 101
1856 . . . 109 88 97 99 110 89 109 102 101
1857 . . . 105 89 119 102 108 92 119 107 105
1858 . . . 87 83 97 88 96 84 102 94 91
1859 . . . 85 85 102 89 98 88 107 98 94

. 1860 . . . 99 91 107 98 97 90 111 100 99
1861 . . . 102 91 96 97 91 92 109 99 98
1862 . . . 98 86 98 94 91 123 106 107 101
1863 . . . 87 85 99 89 93 149 101 115 108
1864 . . . 79 89 106 88 96 162 98 119 105
1865 . . . 84 97 97 91 91 134 97 108 101
1866 . . . 95 96 94 95 91 130 99 107 102
1867 . . . 115 89 94 101 87 110 100 100 100
1868 . . . 113 88 96 100 85 106 102 99 99
1869 . . . 91 96 98 94 89 109 100 100 98
1870 . . . 88 98 95 93 89 106 99 99 96
1871 . . . 94 100 100 98 93 103 105 101 100
1872 . . . 101 101 104 102 127 114 108 115 109
1873 . . . 106 109 106 107 141 103 106 114 111
1874 . . . 105 103 105 104 116 92 96 100 102
1875 . . . 93 108 100 100 101 88 92 93 96
1876 . . . 92 108 98 99 90 85 95 91 95
1877 . . . 100 101 103 101 84 85 94 89 94
1878 . . . 95 101 90 96 74 78 88 81 87
1879 . . . 87 94 87 90 73 74 85 78 88

tiondet 1861/70. Endast 1870- och 1880-talen kunna i detta hänse
ende förete ännu högre siffror.

Detta förhållande innebar bland annat en fortsättning af den 
öfverdrifna hafrekulturen inom vissa bygder. Det är icke förgiifves. 
att våra hafrebygder också blifvit våra främsta emigrationsbygder.

Brukningsslittet fortfor i viss mån att göra framsteg äfven under 
denna för jordbruket ofta brydsamma tid. Arealen af artificiella 
ängar ökades ganska starkt. Redan nu skola tröskverk ha kommit 
tämligen allmänt i bruk.

Bland de tydligast märkbara försummelserna i det äldre svenska 
jordbruket var boskapsskötselns tillbakasättande. Under minst ett 
århundrade hade framstegen inom denna viktiga gren af landthus-

Se anm. till närmast föregående tabell.
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Tab. 54. (Forts.) Sauerbecks Prisinclex.
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Ar.

Födo ämnen. Råämnen.
Allmänt
medel

tal.Vegeta
biliska.

Anima-
liska.

Socker.
kaffe,

te.
Medel

tal.
Mine-

raliska. Textil-. Di
verse.

Medel
tal.

1880. . . 89 101 88 94 79 81 89 84 88
1881 . . . 84 101 84 91 77 77 86 80 85
1882 . . . 84 104 76 89 79 73 85 80 84
1883 . . . 82 103 77 89 76 70 84 77 82
1884 . . . 71 97 63 79 68 68 81 73 76
1885 . . . 68 88 63 74 66 65 76 70 72
1886 . . . 65 87 60 72 67 63 69 67 69
1887 . . . 64 79 67 70 69 65 67 67 68
1888 . . . 67 82 65 72 78 64 67 69 70
1889 . . . 65 86 75 75 75 70 68 70 72
1890 . . . 65 82 70 73 80 66 69 71 72
1891 . . . 75 81 ■ 71 77 76 59 69 68 72
1892 . . . 65 84 69 73 71 57 67 65 68
1893 . . . 59 85 75 72 68 59 68 65 68
1894 . . . 55 80 65 66 64 53 64 ' 60 63
1895 . . . 54 78 62 64 62 52 65 60 62
1896 . . . 53 73 59 62 63 54 63 60 61
1897 . . . 60 79 52 65 66 51 62 59 62
1898 . . . 67 77 51 68 70 51 63 61 64
1899 . . . 60 79 53 65 92 58 65 70 68
1900 . . . 62 85 54 69 108 66 71 80 75
1901 . . . 62 85 46 67 89 60 71 72 70
1902 . . . 63 87 41 67 82 61 71 71 69
1903 . . . 62 84 44 66 82 66 69 72 69
1901 . . . 63 83 50 68 81 71 67 72 70
1905 . . . 63 87 52 69 87 72 68 75 72
1906 . . . 62 89 46 69 101 80 74 83 77
1907 . . . 69 88 48 72 107 77 78 86 80
1908 . . . 70 89 48 72 89 62 73 74 73
1909 . . . 71 89 50 73 86 64 76 75 74
1910 . . . 65 96 54 74 89 73 81 81 78
1911 . . . 70 90 61 75 93 76 81 83 .80
1912 . . . 78 96 62 81 110 76 82 88 85

hållningen varit minimala. I detta hänseende betecknar 1860-talet 
ett uppvaknande till en mera modern hushållning. I främsta 
rummet tog man sig an mejerihandteringen. Från år 1862 formales 
om de första kringresande undervisare i mejeriskötseln, på offent
ligt uppdrag. Ar 1864 uppfanns J. Gr. Swartz’ s. k. ismetod, hvar
med vanns ett system för skumningen, lämpligt för större drift. 
Mot årtiondets slut uppstodo de första bolagsmejerierna. Omkring 
år 1864 började också den svenska smörexporten blifva af en viss bety
delse (om än fortfarande mindre än importen), och äfven utförseln 
af lefvande kreatur begynte efter hand växa. Allt jämt var dock 
den totala införseln af ladugårdens alster vida större än utförseln, 
till trots för att Sverige, i förhållande till sin folkmängd, hade en 
af de största kreatursbesättningarna i Europa.

Af offentliga åtgärder från denna tid till jordbrukets främjande 
märkes inrättandet (1861) af Allmänna Hypoteksbanken, som öfver-
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tog hela upplåningen mot jordbrukshypotek och därmed gjorde slut 
på de olika hypoteksföreningarnas förutvarande olämpliga kon
kurrens med hvarandra. En dylik gemensam upplåning skulle vara 
till gagn äfven på många andra områden, och ansatser härtill hafva, 
såsom bekant, också i vissa fall under senare tider försports.

Trävarurörelsen fortfor att göra stora framsteg äfven un
der detta årtionde, hvilket för Norrlands befolkning ej obetyd
ligt neutraliserade inverkan af de svaga skördeåren. Antalet ång
sågar ökades starkt. Exporten af plankor och bräder, som under 
1850-talet fördubblats, jämfördt med 1840-talet, fördubblades nu 
ännu en gång och steg från 730,000 kbm. årligen till 1,450,000. 
Ar 1860 hade trävarutullen ytterligare nedsatts i England, och år 
1866 afskaffades den helt och hållet. Nya afsättningsområden vunnos 
äfven genom franska handelstraktaten.

Skogarnas våldsamt stegrade värde inaugurerade nya åskåd
ningar inom skogsvården; särskiidt började staten ägna en helt annan 
uppmärksamhet än förr åt sina skogar. De misslyckadt »liberala» 
idéerna från 1820-talet framträdde nu i all sin tydliga landsskad- 
lighet, och hädanefter arbetar svenska staten ihärdigt på att öka 
och förkofra sitt skogskapital. De första sko g smedels fonderna för 
vissa socknar, sedermera så ryktbara, grundades vid denna tid (i 
Dalarne). En helt ny åskådning om samhällets rätt till själfförsvar 
mot äganderättens missbruk framträdde genom den första lagen om 
åtgärder mot skogs föröd else, utfärdad år 1869 och gällande för Glottland.

För vår Järnhandtering betecknar 1860-talet en mycket kraf
tigare utveckling än 1850-talet. Tackjärnstillverkningen steg till 
236,000 ton årligen, hvilket är 45 procent mer än under förra de
cenniet; en så stor tillväxt hade denna handtering icke uppvisat 
sedan Earl XI:s dagar. Priserna å världsmarknaden voro dock nu 
åtskilligt lägre än under de lysande åren på 1850-talet. I tekniskt 
hänseende fortgick utvecklingen; år 1868 infördes Martinmetoden, 
som dock till en början endast långsamt vann insteg. Koncentra
tionen begvnte blifva kraftigare; för de små, isolerade bruken 
började ställningen redan nu blifva bekymmersam. Ar 1862 grund
lädes det ryktbara järnverket vid Sandviken. En bedröflig miss
uppfattning af de nya »liberala» ideerna inom näringslifvet betecknas 
af Grällivarefältens försäljning, år 1864, till engelsmän.

Industrien gjorde ganska stora framsteg under årtiondets 
förra hälft, men under de ogynnsamma åren mot decenniets slut 
inträdde stagnation, doek med undantag för sågverksrörelsen. Ar 
1864 grundlädes, af Alfred Nobel, den moderna svenska spräng- 
ämnesindustrien, genom fabriken vid Vinterviken.

Sveriges handelsflotta fortfor att växa äfven under 1860-talet, 
om än förnämligast inom segelfarten. Hvad ångfarten angår blef
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Sverige alltmer efter; väl byggdes en mängd ångbåtar, men de 
voro alla små. Härigenom förbereddes den snart inbrytande till
bakagången för den svenska sjöfarten. De norska fartygens an
del i vår trävaruutförsel minskades något, relatift taget, men var 
fortfarande oproportionerlig. — I samband med sjöfarten må erinras 
om bildandet, år 1869, af det numera världsberömda svenska berg- 
ningsbolaget Neptun.

Handels omsättning en ökades starkt, till ock med under de
cenniets senare, annars så ogynnsamma år. Orsakerna kärtill voro 
väl i främsta rummet den nya »frihandeln» samt den oafbrutet fort
gående expansionen inom vår trävaruexport. Tysklands betydelse 
inom vårt kandelslif gick ytterligare tillbaka. Däremot växte in
förseln från Danmark utomordentligt starkt under årtiondets senare 
del. Under ledning af Tietgen ock andra etablerade danskarna nu 
efter kand den mellankandsställning mellan yttervärlden och oss, 
som till ej ringa del äger bestånd ännu i dag. Denna ökade bety
delse för Danmark ock minskade för Tyskland får säkerligen i viss 
mån tillskrifvas den skandinavistiska tidsströmningen.

Inom vårt affärslif i allmänhet inträdde ytterst betydelsefulla 
förändringar. Aret 1864 är epokgörande genom de nya författ
ningarna om näringsfrihet ock handelsfrihet; härmed voro de sekel
gamla inskränkningarna kärutinnan till sist slutgiltigt bragta ur 
världen. Samtidigt ställdes, genom franska handelstraktaten, våra 
kommersiella förbindelser med främmande länder på en ny bog. 
Eget nog synes allt detta till en början ha ledt till en tillbaka
gång för flere af våra äldre handelshus, af hvilka det ena efter 
det andra nu försvinner, — ej vuxet den nya konkurrensen. Köp
mannadugligheten synes snarast aftaga; det hjälper ej, att vid 
denna tid vår handelsundervisning vidgades och reformerades, bl. a. 
genom grundandet af Schartaus institut i Stockholm, år 1865. — 
Inom försäkringsväsendet gjordes snabba framsteg. Detta är ju ock
så den enda bransch, jämte bankväsendet, där svenskar något oftare 
ådagalagt en framstående duglighet såsom affärsmän.

Såsom totalomdöme torde kunna sägas, att Sveriges ekonomiska 
utveckling i fråga om industri och handel var ganska stark under 
1860-talet, hvilket delvis — om än långt ifrån helt och hållet — neu
traliserade de växande svårigheterna inom jordbruket. En stor roll 
spelar det faktum, att järnvägshyggandet nu ändtligen var begynt 
på fullt allvar. Eedan vid denna tid anläggas och planeras äfven 
åtskilliga enskilda järnvägar, vittnande om en beaktansvärd företag
samhet. »Frihandelns» första tid bör också helt naturligt ha visat 
gynnsamma verkningar. De mindre fördelaktiga resultaten trädde 
först senare i dagen.

11—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Såsom under föregående årtionden skola vi äfven här söka gifva en före
ställning om utvecklingen inom landets olika delar genom att återgifva folk- 
ökniugsförhållandena inom hvart och ett af våra län. Folkökningen åren 
1861/70 utgjorde årligen, i promille af medelfolkmängden:1

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms stad . . 17-78 Uppsala.................. . 841 Östergötlands . . . 5-42
Västernorrlands . . 14-02 Gäfleborgs .... . 8-24 Kopparbergs . . . . 5’28
Jämtlands . . . . . 12-10 Stockholms län . 7-98 Kalmar . . . . . . 5-21
Västerbottens . . . 10-96 Göteborgs o. Boh. . 7-83 Värmlands . . . . . 5 13
Malmöhus . . . . . 10-37 Gottlands .... . 7-36 Jönköpings . . . 4-79
Norrbottens . . . . 10-31 Södermanlands . . . 7-10 Kronobergs . . . 4-12
Örebro .... . . 10-01 Blekinge................. . 6'58 Älfsborgs . . . . . 3-6 L
Västmanlands . . . 9-74 Hallands................. . 6-12
Skaraborgs . . . . 9-06 Kristianstads . . . . 5-67 Hela riket . . . . . 7-66

Här framträder en typisk olikhet mot förutgångna tider, llfsborgs och 
Värmlands län, Kronobergs och Jönköpings, Kalmar och Östergötlands, — 
alla de nya utvandringsbygderna, trakter som under ett halft århundrade 
varit bland våra mest fram åtgående bygder, äro nu nedsjunkna i sista ledet, 
Halland, Blekinge och norra Skåne ännu endast ungefär till midten af läns- 
serien; Skaraborgs län håller sig till och med något ofvanför riksmedeltalet, 
— för sista gången. Mälareprovinserna åter, som undsluppit utvandringen, ha 
betydligt förbättrat sin ställning. I främsta ledet stå fortfarande de fyra nord
ligaste länen, om än med betydligt minskade tal mot under föregående år
tionde; denna' nedsättning är mindre förorsakad af emigrationen_än af den 
ökade dödligheten, i sin ordning framkallad af missväxterna och nöden. — 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län manifestera en öfverlägsenhet mot 
det öfriga Sydsverige, som allt sedan dess har gifvit sig tillkänna. Stockholms 
stad behåller den plats i täten, som den för första gången intog under 1850-talet.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas länen 
här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af utflyttnings- 
öfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af medel- 
folkmängden :

Län. Promille.
Stockholms stad . + 15'47 
Västernorrlands . + 1'94 
Västmanlands . . T 094 
Uppsala ....■+ 0'56 
Stockholms län . + 0'4‘2 
Gäfleborgs ... — 0'63 
Göteborgs o. Boh. — 1'14 
Jämtlands ... —■ 1'34 
Gottlands .... — 1 83

Län. Promille. Län. Promille.
Malmöhus . . . — 1-94 Östergötlands . . — 5-87
Norrbottens . . . — 2-05 Kristianstads . . — 6-26
Södermanlands . — 2-34 Älfsborgs . . . . — 7-33
Västerbottens . . — 2-76 Värmlands . . . — 7-64
Hallands . . . . — 388 Kalmar .... . — 7-82
Örebro .... . — 4-41 Kronobergs . . . — 8-41
Blekinge . . . . — 5-01 Jönköpings . . . — 9-08
Kopparbergs . 
Skaraborgs . .

. — 5-24

. — 5-25 Hela riket . . . — 8-59

Dessa tal utgöra en väsentlig förklaring till växlingarna i folkökningstalen 
här ofvan. I stort sedt var ordningen mellan länen beträffande omflyttningen 
redan under 1850-talet ungefär densamma som här. Skillnaden är att för
lusten nu är mycket större än då, och att den nu till en betydande del rör 
sig mot främmande land, ej längre blott mot inrikes orter. För närmare 
detaljer hänvisas till »länsöfversikterna» i det följande (Afd. III).

Att ett betydande kulturarbete fortgick i vårt land äfven under 
1860-talet, visa de synnerligen gynnsamma dödstalen. Väl stegrades

'Se anm. sid. 147.
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dessa under de hårda åren, men ej på långt när i samma skala ens 
som under 1830-talet, — att ej tala om längre tillbaka liggande 
tider. Trots de i allmänhet fördelaktiga dödlighetsförhållandena 
fortlefde dock Here af de från 1850-talet ärfda barnfarsoterna. Äfven 
koleran gjorde ännu en hemsökelse, om ock hos oss obetydlig, 
jämfördt med Europa i öfrigt, i synnerhet Östeuropa. — Tuberkulosen, 
som under tidrymden mellan 1780 och 1830 vunnit ökad utbredning 
men om hvilken sedan dess inga direkta uppgifter inhämtats, tyckes 
under början af 1860-talet ha nått sitt minimum. Ett aftagande 
synes alltså ha ägt rum mellan 1830 och 1865. Möjligt är att den 
minskade dryckenskapen här kan ha spelat en roll. Att efter 1860- 
talet en tendens till ökad tuberkulosdödlighet gjort sig gällande 
igen, är väl delvis att betrakta såsom en af de skuggsidor, hvilka 
beledsagat den moderna industrialismen.

Giftermålsfrelcvensen sjönk synnerligen starkt under 1860-talet, 
— äfven under dess mera gynnsamma år. Med den minskade äk- 
tenskapsfrekvensen följde en förökad talrikhet af oäkta födelser. 
Den äktenskapliga fruktsamheten var, om missväxtåren frånses, ovan
ligt hög, liksom under 1850-talet, och liksom ytterligare blef hän
delsen under årtiondet 1871/1880. I detta hänseende hade tidrymden 
mellan 1825 och 1850 varit i viss mån underlägsen. Någon förkla
ring till dessa ojämnheter har ej förebragts. Anmärkas må, att 
differenserna icke äro betydande om ock nog framträdande för att till
draga sig uppmärksamhet. I stort sedt kan dock fruktsamheten hos 
oss sägas ha varit ungefär konstant, från den första tidpunkt vi om 
densamma äga kännedom och ända till slutet af 1880-talet.

Vid midten af 1860-talet kan den period i vår historia, som be
gynner 1809, betraktas såsom afslutad. Representationsfrågan hinner 
ändtligen sin lösning, hvarmed en ny tid inträder i vårt politiska 
lif; kort förut hade det kommunala lifvet åter uppväckts efter 
en sekellång dvala. Järnvägarna främja på ett afgörande sätt vårt 
lands industrialisering; näringsfriheten och frihandeln mångfaldiga 
våra kommersiella förbindelser och förbereda stora omändringar också 
inom näringslifvet själft. Emigrationen begynner, — på en gång ett 
vittnesbörd om de gångna tidernas försummelser och en städse lefvande 
påminnelse om faran att begå nya. Kriget år 1864 gifver den politiska 
skandinavismen dödsstöten och begynner vårt folks återförande till 
en nyktrare uppfattning af vår yttre ställning.

Inom det kulturella lifvet är åtskilligt att märka äfven från 
1860-talet. Den gamla reformentusiasmen, som kulminerade i repre
sentationsförändringen, gifver sig utslag på flera områden: inom 
kvinnorörelsen genom kvinnornas förvärfvande af den civila myndig
heten (1863) samt upprättandet af den första högre undervisnings
anstalten för kvinnlig ungdom (Högre lärarinneseminariet, 1861);
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inom försvarsväsendet genom skarpskytterörelsen; inom folkbil dnings- 
väsendet genom de första folkhögskolorna (1868); inom nykterhets
rörelsen genom Göteborgssystemet (1865); äfven märkes den huma- 
niserade strafflagen af 1864. Om en ny tid varsla de första strejkerna, 
i modern mening, inom arbetarevärlden, hvilka synas kunna förläggas 
till de tidigare åren af nu förevarande årtionde.

Åren 1871/1880.

Yid 1870 års slut utgjorde Sveriges folkmängd 4,168,525 personer. 
Vid 1880 års utgång hade den hunnit till 4,565,668. Tillväxten 
under årtiondet utgjorde alltså 397,143 personer. Denna tillväxt är 
den högsta, som ännu i vårt land förekommit. Eelatift taget har 
den dock öfverträffats flera gånger: sålunda under 1820-, 1840- och 
1850-talen, samt, om vi gå tillbaka före vår regelbundna befolknings- 
statistiks begynnelse, äfven under årtiondena 1721/40.

Födelseöfverskottet 1871/80 är däremot relatift taget det högsta 
hittills kända. Det uppgick till 12-21 promille årligen af medelfolk
mängden, eller ungefär lika mycket som den nuvarande medelsiffran 
för Europa. Under 1870-talet var Europas siffra endast 9-3 promille.

I absolut tal uppgick ,det svenska födelseöfverskottet åren 1871/80 
till 535,897 individer. Sammanställes detta belopp med folköknings- 
siffran här ofvan, finner man förlusten genom utflyttning hafva ut
gjort 138,754. Denna siffra är visserligen något lägre än de öfriga 
fyra decenniernas efter 1860, men i betraktande af 18 i O-talets manga 
lyckosamma år är den förvånande hög i alla fall.

Vid slutet af hvar je år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:
År 1876 ....................... 4,417,760

» 1877 . . . • ... 4.467,824
« 1878 ....................... 4,513,593
> 1879 ....................... 4,558,320
» 1880 ....................... 4,565,668

År 1870 
» 1871
> 1872
> 1873 . 
» 1874.
> 1875 .

4,168,525
4,207,222
4,250,533
4,296,396
4,336,115
4’375,542

Under intet annat årtionde har Sveriges folkökning öfter hufvud varit 
så jämn som under detta. Maximum var 50,000 personer (år 1877), och 
minimum,: före 1880, vid pass 39,000 (år 1871). Först decenniets sista år 
störde denna regelbundna tillväxt: då föll folkökningen med ens ned till en
dast 7,000 personer.

Utvandringen utgjorde, om vi såsom förut hålla oss till de approximatif 
beräknade nettobeloppen :

År 1879 .... 17,164 
» 1880 .... 44,161

Summa 138,754

År 1871 ................. 16,590
» 1872 ................. 14,870
» 1873 ................. 12,255

•» 1874 ................. 5,770

Ar 1875 ................. 8,092
* 1876 ................. 7,338
»■ 1877 ................. 5,237
» 1878 ................. 7,277
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De tre första åren utgöra alltså en fortsättning af 1860-talets utvand- 
ringsperiod. Sedan följde fem år (1874—1878), under kvilka vi fingo atnjuta 
någon hvila. Med 1879 och 1880 inledes den andra stora utv.andringsperioden, 
som sedan fortgår ända till år 1893.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd och Europas utfaller 
denna gång på följande sätt:

? Folkmängd. Sverige
Ar' Europa. Sverige. i promille.

1870 .... 305.399,000 4,168,525 13-65 °/oo
1875 .... 316,809.,000 4,375,542 13-81 »
1880 .... 331,745,000 4,565,668 13-76 >

Efter tillbakagången under 1860-talet gjorde Sverige nu alltså 
ännu en gång en framryckning, — den sista.

I fråga om världskonjimlitiirerna under 1870-talet är allmänt 
erkändt, att den förra delen af årtiondet representerar en tid af 
glänsande ekonomisk lifaktighet, hvartill dittills säkerligen aldrig, 
och möjligen ej heller senare, förelegat ett fullt motstycke. Likaså 
är ållmänneligen erkändt, att de senare åren tvärtom utmärktes af 
stagnation och starkt ekonomiskt betryck, — på sina ställen .lika 
skarpt utpräglade som optimismen och spekulationen under årtiondets 
tidigare år.

Mera osäkert är, hvar gränsen mellan dessa båda epoker rätteli
gen bör förläggas, och mycket oviss är ännu uppfattningen om, hvad 
1870-talets ekonomiska historia egentligen innebär.

Ar 1873, midt under världsutställningen, inträffade den stora 
kraschen i Wien, men fäst dess inverkan är ovedersäglig i många län
der, är dock tydligt att den endast förmådde för en kort tid hejda 
utvecklingen, icke afg-örande sätta en gräns för högkonjunkturen. 
I stort sedt måste äfven åren 1874 och 1875 räknas till de jämfö
relsevis Igoda tiderna», — i en del länder till och med året 1876. 
Sedan är visserligen vändningen afgjord. Det djupaste fallet repre
senteras af året 1879. Ar 1880 innebär redan i viss mån en återgång 
till bättre tider.

Med afseende å det ekonomiska lifvet själft under detta årtionde 
må några strödda fakta här finna plats. Guldproduktionen, som gått 
ned något under 1860-talet, sjönk nu ytterligare, — från 655 millio
ner francs årligen till 596 millioner. Redan en dylik tjuguårig till
bakagång — eller till och med om man vill kalla den endast stag
nation — innebär säkerligen ett betänkligt faktum, i synnerhet under 
en tid af så uppjagad spekulation. Härtill kommer, att det bidrag, som 
silfverproduktionen förr lämnat till stocken af omloppsmedel, nu 
i hög grad försvagades, genom silfrets i flera betydelsefulla länder 
genomförda demonetisering.
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Särs bild t för Tyskland synas emellertid de ryktbara 5 milli
arderna ba fullkomligt ställt gnidknappheten i skuggan. Också 
är det härifrån spekulationens öfverdrifter utgå. Öfver hufvud får 
man vid studiet af denna tids ekonomiska historia det intrycket, att 
spekulationen i många fall spelade en vida mera glänsande roll än 
Produktionen. Hvarken tackjärnsproduktionen eller världshandelns 
omfattning förete på långt när den imponerande tillväxt under dessa 
år, som man annars skulle vara böjd att vänta; knappast heller 
nybyggnadsverksamheten i fråga om järnvägarna.

livad tackjärnsproduktionen beträffar, är ju möjligt att den jäm
förelsevis ringa tillväxten delvis berott rent af på bristande förmåga 
att fullgöra de plötsligen från alla håll inströmmande påfordringarna. 
Härigenom förklaras då också den rent abnorma höjd, hvartill priserna 
å järn och stål sprungo upp under dessa år.

Lika svårt synes befolkningen i många länder ha haft att effek
tuera den behöfliga arbetskraften, — hvilket ej nödvändigt innebär 
någon motsägelse mot, att produktionen var inom viktiga branscher 
mindre uppdrifven än man vanligen föreställer sig. I motsats mot 
förhållandena under 1840-talet voro under 1870-talet de mest arbets
föra åldrarna snarast fåtaligare företrädda än vanligt; därtill fort
gick emigrationen alltjämt med oförminskad styrka (hvarom mera 
här nedan). Dessa förhållanden åstadkommo en högst betydande 
stegring af arbetslönerna, hvaraf i sin ordning föranleddes en feno
menal förhöjning af äläenslcapsfrekvensen. Till den höjd, som nu 
nåddes i detta senare hänseende, är intet motstycke kändt hvarken 
förr eller senare i det nittonde århundradets historia. I någon mån 
bidrog härtill äfven, att vid denna tid i vissa länder upphäfts en del 
gamla feodala inskränkningar i rätten till äktenskap. Så var t. ex. 
fallet i Bayern, år 1868.

Tid sidan af den väldiga höjningen af Europas giftermåls- och 
födelsetal under årtiondet 1871/80, framträder såsom en mörk skugga 
den ovanligt höga dödligheten, och detta just under de ekonomiskt 
mest lysande åren. Delvis kan detta tillskrifvas flera svåra farsoter 
(som ju nästan alltid blifva närmaste följden af ett stort krig), men 
säkerligen medverkade äfven de sociala missförhållandena. Den 
industriella konkurrensen mildrades ännu icke af någon verksammare 
skyddslagstiftning för arbetarne, — åtminstone ej å kontinenten, — 
och i städerna förmådde byggnadsverksamheten på intet sätt mot
svara den oerhörda människotillströmningen. Bostadsförhållandena 
voro därför mångenstädes hårresande, och lefnadssättet, under de 
höga arbetslönernas inverkan, ofta allt annat än befordrande för ett 
gynnsamt hygieniskt tillstånd. Allt detta gäller i främsta rummet 
Tyskland, som ju i det hela är det mest typiska uttrycket för 1870- 
talets ekonomiska lif.
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öfvergå vi till Sveriges förhållanden under denna tid, få äfven 
dessa i stort sedt karaktäriseras på det sätt som nu skett här ofvan. 
Några afvikelser framträda dock. »De goda tiderna» räckte hos 
oss ovanligt länge; till dem kan säkerligen räknas ännu året 1876; 
Wiener krisen af 1878 företer icke inånga spår hos oss. Äktenskapsfre- 
kvensen steg också i vårt land, men nådde dock icke någon ovanlig 
höjd; detta var däremot fallet med den äktenskapliga fruktsamheten, 
som i medeltal för 1870-talet är högre än händelsen varit alltsedan åren 
1751/60. Dödlighetsförhållandena voro i Sverige sällsynt gynnsamma.

Under de mest lysande konjunkturer Sveriges folk någonsin 
dittills upplefvat, förlorade vårt land likafullt under åren 1871—1873 
mer än 14,000 människor årligen genom utvandringen. I vår offici
ella befolkningsstatistik finnes icke ett ord, som antyder någon för
nimmelse af det besynnerliga häruti. Man konstaterar blott med till
fredsställelse, att emigrationen går ytterligare tillbaka och nu är 
vida lägre än åren 1868 och 1869. Så lätt går det att finna sig i 
en ny situation!

Ofvan är nämndt, att samma motsägelse mellan de ekonomiska 
konjunkturerna och utvandringens storlek under dessa år gör sig 
gällande äfven inom Europa i dess helhet. Den förnämsta orsaken 
härtill är kanske den amerikanska Homesteadlagen (1862), som på 
oanadt gynnsamma villkor öppnade den stora Västerns hvetemar- 
ker för de fattiga europeiska immigranterna. På den europeiska 
kontinenten verkade kanske i någon mån äfven de ökade militära 
bördorna, som nu, omedelbart efter det stora kriget, kändes såsom 
särskildt hotande.

I Sverige förefanns ju knappast sistnämnda omständighet. Hos 
oss är däremot att ihågkomma, att om, såsom sannolikt är, den 
stora emigrationens inbrott i midten af 1860-talet väsentligen orsa
kades af en i flera trakter rådande öfverbefolkning, så är det förklar
ligt om detta missförhållande ej kunde vara afhjälpt med de få åren 
1868—1870, utan ännu länge kräfde utvandringens fortgång. Också 
koncentrerades emigrationen äfven nu inom de landsdelar, i fråga 
om hvilka den nyssnämnda karaktäristiken kan anses passa in. I 
Norrland var utvandringen dessa år mycket obetydlig.

En orsak till utvandringens fortgång ligger för öfrigt helt 
naturligt också i utvandringen själf. Hedan voro otaliga familje
band uppståndna mellan svenskar i Sverige och svenskar i Amerika. 
Dragningskraften af dessa band var för mången oemotståndlig, — 
helst äfven i Amerika konjunkturerna voro lysande. Först när den 
ekonomiska krisen hinner till Förenta Staterna, sjunker äfven den 
svenska emigrationen helt tillbaka. Under åren 1874—1878 uppgår 
nettoförlusten endast till 7,000 personer om året, hvilket i alla fall 
är lika mycket som under maximiåren på 1850-talet.
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Erinras må, att i sistnämnda siffra ingår äfven emigrationen till 
våra grannländer i Europa. Denna, som uppstått under 1860-talets 
nödår, förklaras af att ännu vid denna tid arbetslönerna där voro 
något högre än hos oss, åtminstone i fråga om grofarbete.

Af de särskilda faktorerna inom Sveriges ekonomiska lif spelade 
årsväxten ännu en mycket betydelsefull roll, om än icke en allt 
annat öfvervägande såsom förr. De klimatiska förhållandena före
tedde under 1870-talet stora ytterligheter men voro icke desto mindre 
i det stora hela gynnsamma, både för årsväxten och för hälsotill
ståndet. Hela året 1872 utmärktes af en sällsynt värme, och äfven 
flera andra somrar företedde mycket hög temperatur; däremot voro 
vintrarna 1871 och 1875 bland de kallaste i mannaminne. Ett ab
normt ogynnsamt år var 1877, med exempellöst lång och kall vår, 
envis midsommartorka och slutligen ett oupphörligt regnande under 
bärgningen.

Skördeutfallet var i regeln under 1870-talet mycket gynnsamt. 
Eäknadt efter medelomdömena för de särskilda åren skulle till och 
med intet tidigare decennium ha varit fördelaktigare, så långt vår 
kännedom räcker. Det förra årtiondet hade slutat med två rikliga 
skördar, 1869 och 1870; omedelbart till dem anslöto sig nu ytterli
gare tre år med god skörd: åren 1871, 1872 och 1873. Missväxterna 
på 1860-talet följdes alltså af fem gynnsamma år å rad; ett mot
stycke härtill under äldre tider träffas kanske endast under åren 
närmast efter 1818 samt under den enastående perioden 1786—1797.

Det gynnsammaste skördeåret af alla under 1870-talet var 1878, 
som också ovanligt tydligt manifesterade sitt inflytande å befolk
ningsförhållandena (utvandringen oafsedt) under det närmast efterföl
jande året, eller 1879. Svaga skördar gåfvo under detta decennium 
endast åren 1874, 1876 och 1877, af hvilka för öfrigt det mellersta 
synes ha varit i det närmaste medelmåttigt.

Äfven konjunkturerna för det svenska jordbruket voro i allmän
het mycket goda under 18 70-talet. Spannmålsprisen voro höga, och 
hafreexporten nådde nu sitt maximum (2'4 millioner deciton årligen). 
Att icke desto mindre nyodlingarnas omfattning gick tillbaka, be
rodde väl dels på de oerhördt stegrade arbetspriserna, dels på att 
man nu begynte öfvergifva den gamla, rent extensiva metoden 
och i stället vände sin uppmärksamhet åt en mera intensiv skötsel. 
Starkast ökades alltjämt hafrearealen, men äfven hveteodlingen fort
for att göra framsteg. Däremot börjar potatisodlingen nu stagnera.

För jordbrukets tekniska förkofran arbetades energiskt. År 1876 
öppnades de första kemiska stationerna, och samma år den första 
frökontrollanstalten; vid årtiondets midt började statens hästpremi- 
eringar; och mot dess slut anställdes de första mejerikonsulenterna. 
Också gjorde åkerbruket otvifvelaktigt framsteg. Konstgjorda göd-
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ningsämnen kommo nu allt allmännare i bruk, slåtter- och skörde
maskiner voro snart vanliga nästan öfverallt. Öfvergången till jord
brukets grundande i främsta rummet på ladugårdsskötseln genom
fördes inom vissa landsdelar. Herrgårdsmejerier uppstodo, och ex- 
portöfverskottet af smör stadgade sig omkring 1870. Ännu år 1875 
uppskattades dock kornas mjölkafkastning endast till 1,200 kg. i 
medeltal (mot i våra dagar omkring 2,000 kg.), och likväl var mjölk
hushållningen den enda gren af ladugårdsskötseln, som medgaf ex
port, — vid sidan af någon utförsel af lefvande kreatur. Af öfriga 
ladugårdsprodukter infördes fortfarande stora mängder årligen.

Inom Sveriges fiske inleddes ett nytt tidehvarf genom sillens 
återuppträdande vid Bohuslän, år 1877. Den ökade näringsverk
samhet, som häraf efter hand skapades, har i ej ringa mån bidragit 
till att hålla emigrationen från Bohuslän nere, jämfördt med öf
riga delar af Sydsverige.

För skogshandeln och Trävarurörelsen blef 1870-talet såsom 
bekant det stora årtiondet. Kvantiteten af utförseln ökades visser
ligen icke fullt så mycket som man kanske vanligen föreställer sig. 
Af den viktigaste posten, plankor och bräder, hade exporten redan 
år 1870 öfverstigit 2 millioner kbm., och maximisiffran, år 1877, 
uppgick endast till 2 BU millioner. Men priserna voro under de 
första åren högre än någonsin förr, och utbytet var lysande.

Efter det väldiga prisfallet, som sedan inträdde, vid årtiondets 
midt, ökades de utförda kvantiteterna icke mera, men de minskades 
ej heller synnerligen mycket. Man var tydligen kommen till en 
afverkningsförmåga, som man hvarken ville eller kunde underskri
da. Vinsten däremot nedgick nu oerhördt, och härmed följde ett 
stort antal konkurser. Man anser, att en utrensning nu skedde ur 
den svenska sågverksrörelsen af de förutvarande tidernas svagare 
och alltför spekulativa element. Efter denna tid skall utvecklingen 
ha förts in i sundare banor. Man lärde sig nu efter hand »att neu
tralisera prisfallen genom ett mera omsorgsfullt tillvaratagande af 
timret i skogen, genom billigare arbetsmetoder vid sågverken, genom 
en längre drifven förädling af virket och ett noggrannare tillgodo
görande af det förut såsom värdelöst betraktade affallet.»

Fabrikationen och exporten af trämassa begynner under 1870- 
talet sitt egentliga uppsving, när till den förut tillverkade »meka
niska» massan nu kom äfven den »kemiska». Den s. k. sulfitmetoden 
infördes inom stordriften år 1874, — nästan samtidigt i Sverige 
och Tyskland.

Kronoparkernas areal ökades oerhördt under detta årtionde: från 
426,000 hektar till 2,285,000, — ett kraftigt vittnesbörd om de nya 
grundsatserna för statens skogspolitik. I fråga om de enskilda 
skogarna fortgick man, om än långsamt, med att söka stäfja de
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värsta missbruken; likväl inskränkte man sig ännu till vissa lands
delar (Norrbottenslagen af år 1874), ock utfärdandet af Norrbottens- 
lagen kräfde dock ett statsrådsskifte. Så djupt rotad var ännu 
»Manchesteråskådningen» inom den ekonomiska politiken i vårt land.

Inom den svenska Bergshandteringen betecknar 1870-talet 
vändpunkten mellan den gamla tiden och den nya. Under de första 
åren gick allt ännu såsom förr, och det svenska järnet och stålet 
afyttrades till oerhörda priser, som hvarken förr eller senare hunnits, 
än mindre öfverträffats. Ar 1874 nåddes också ett maximum af 
järnmalmsbrytning i Sverige, som sedan ej öfverträffades förr än 
efter fjorton år, eller år 1888. Men ej ens nu kunde den svenska 
tackjärnstillverkningen hålla jämna steg med världsproduktionen. 
Under åren 1866/70 hade vi levererat 2'4 5 procent af all världens 
tackjärn; åren 1871/75 sjönk siffran till 2'35 %.

Efter det stora prisfallet började den långa och pinsamma öfver- 
gångstid, under detta och närmaste decennium, som understundom 
syntes hota hela den svenska järnhandteringen med undergång, 
efter det att nya tillverkningsmetoder gjort det svenska träkolsjärnet 
mera umbärligt än förr. Yåra ingenjörers öfverlägsna duglighet 
lyckades väl till slut besvärja katastrofen och föra vår järnhandtering 
in på nya banor. Men ingenting har kunnat afvärja det olyckliga 
ödet, att vår kvantitativa betydelse på världsmarknaden alltjämt fort
sätter sin mer än hundraåriga tillbakagång.

Yåra många små och afsides belägna järnbruk nedlades vid 
denna tid i massa; i stället inslog man på allvar den moderna kon
centrationens väg. Sålunda öppnades Nordens största järnverk, vid 
Domnarfvet, år 1875. Snart blefvo emellertid konjunkturerna ogynn
samma, och Dom nar f vets första tid var full af svårigheter.

Eör den svenska Industrien betecknade större delen af detta 
årtionde en lysande tid. Främst gäller detta sågverken och den 
öfriga trävaruindustrien, hvarom redan är taladt; därnäst, under vissa 
år, järn- och ståltillverkningen, som äfvenledes behandlats här of van. 
Men äfven å flera andra områden gjordes stora framsteg. Omkring 
år 1871 börjar den inhemska tillverkningen af superfosfat, och vid 
samma tid grundlädes den svenska cementindustrien. Snickerifabriker 
uppblomstrade i stort antal; pappersexporten börjar sin kraftiga till
växt, som alltsedan dess icke afbrutits; likaså hade våra tändsticks
fabriker en sista gyllene tid. Porslins- och glasindustrierna gjorde 
vackra tekniska framsteg och började bli i stånd att tillfredsställa 
landets eget behof; af glasvaror begynte till och med något litet 
exporteras.

Mot årtiondets slut drabbades dock samtliga våra industrier 
hårdt af den stora reaktionen. För öfrigt var ännu — sågverken 
och järnbruken undantagna, —■ den svenska storindustrien, såsom hel-
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het betraktad, mycket oansenlig. Inom vida områden af landet var 
jordbruket ännu så godt som den enda näringskällan, såsom i århundra
den varit händelsen, och äfven under 1870-talet föll en icke ringa del af 
den svenska folkökningen på åtminstone de bättre situerade jord
bruksdistrikten. Först under nästa årtionde är det, som jordbruks
befolkningen börjar att till numerären rent af gå tillbaka, — öfver- 
lämnande alltså landets hela folkökning åt de industriella och kom
mersiella näringsgrenarna.

Sveriges import uppgick till ett värde af 137 millioner kronor 
år 1869, men till 307 millioner år 1874; exporten steg på samma tid 
från 126 till 233 millioner. Ett motstycke till denna tillväxt ha vi 
haft en gång förut i Sverige, nämligen åren 1853—1856; men då 
rörde sig totalbeloppen i vida mindre dimensioner. Efter 1874 hejdade 
sig framstegen, och, återstoden af decenniet företer stagnation eller 
tillbakagång. Först under år 1880, som inleder en allmän förbättring 
af konjunkturerna, uppnåddes åter 1874 års siffra i fråga om expor
ten. — Ej mindre än 47 % af utförselns hela värde levererades under 
de senare åren af detta årtionde af trävarorna, — arbetade eller 
oarbetade.

Aren 1871/75 betecknar maximum af Englands betydelse för 
vår internationella handel; ända till 42 % af hela omsättningen 
föllo då på detta land ensamt, af exporten till och med 53 %. Tysk
lands roll fortfor däremot att aftaga, såsom fallet varit redan under 
1860-talet; Danmarks mellanhandsställning fick ökad betydelse, nu 
äfven i fråga om exporten; af vår smörutförsel till England under 
detta årtionde gick vid pass hälften öfver Danmark. Med Norge 
slöts den handelstraktat, som kallas Mellanrikslagen (1874); under de 
första åren synes dess betydelse kafva varit jämförelsevis ringa.

Af våra större städer gjorde vid denna tid Malmö synnerligen 
starka framsteg i handelshänseende. Malmö börjar nu afgjordt till
kämpa sig rollen af Sydsveriges hufvudstad. Ännu år 1870 räknade 
det knappt 26,000 inb., eller föga mer än i våra dagar t. ex. 
Linköping; men redan år 1880 hade folkmängden hunnit till 38,000, 
en tillväxt alltså på årtiondet af ej mindre än 50 %. I motsats 
härtill sjunker Göteborgs relativa betydelse såsom handelsstad; dess 
utveckling förlägges i stället mera inom industrien, såsom ock 
sedan har varit händelsen. — De norrländska städerna började nu mer 
och mer göra sig oberoende af Stockholm i fråga om införseln af 
varor från främmande land. Äfven i exporthänseende steg Norr
lands betydelse starkt, i och med trävaruexportens växande roll 
inom vår utförsel i dess helhet.

För Sveriges sjöfart var förra delen af 1870-talet en gyllene 
tid, kanske till och med i högre grad än för de flesta af våra öfriga 
näringar. Är 1875 hade vår handelsflotta hunnit till 3’22 % af
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världstonnaget, den högsta punkt vi någonsin uppnått och inom 
öfverskådlig tid också torde 1comma att uppnå. Hela denna utveck
ling tyckes dock hafva inneburit endast ett, låt vara energiskt, 
utnyttjande af konjunkturerna för ögonblicket; af vidsynt arbete 
för framtiden märkes knappt ett spår. Också sjunker allt tillhopa, 
när väl de lysande tiderna äro förbi, och efter 1875 begynner en 
period al tjugo år, som i vår sjöfarts historia beteckna en enastående 
följd af förödmjukelser. Redan på 1870-talet läto vi oss till stor 
del undanträngas af den uppblomstrande danska sjöfarten, till och 
med inom de närmaste farvattnen. Öresundstrafiken föll nu helt 
och hållet i danskarnas händer, och medan de danska fartygen år 
1870 endast utgjort 6 % af det in- och utklarerade tontalet i utrikes 
fart i våra hamnar, steg deras andel år 1880 till 18 %. I motsats här
till nedgick de norska fartygens anpart på samma tid från 34 till 
18%; norrmännen hade nu vunnit fast fot för sin »trampfarts och 
utsträckt den öfver hela världen.

Inom samfärdseln märkes i främsta rummet det rent fenome
nala järnvägsbyggandets på dessa tio år steg vårt järnvägsnät från 
1,727 kilom. till 5,876. Redan före 1870-talets utgång var Sverige 
i förhållande till folkmängden det järnvägsrikaste landet i Europa. 
Här, om någonsin, gäller det gamla ordet om »ett trögt folk, fullt 
af hetsigheter». De allra flesta af dessa nya järnvägsarbeten plan
lädes och sattes i gång under de lysande åren och utgöra i sin mån 
ett intyg om den då härskande obegränsade tilliten till framtiden- 
När de svåra tiderna kommo, led vår hela ekonomi starkt af detta 
oproportionerliga fastläsande af kapital, som till en början endast 
sällan förräntade sig.

Hvad järnvägarna själfva angår, hafva förhållandena, såsom be
kant, efter hand bättrats, om ock först efter ett eller annat årtionde. 
Öfver hufvud har ett jämförelsevis litet antal af våra järnvägar 
visat sig ej i längden kunna hållas uppe, — ett godt vittnesbörd om 
de ursprungliga beräkningarnas sundhet, all sangvinism till trots-

En annan stor reform inom samfärdseln var, när vid kronobref- 
bäringens indragande, år 1873, antalet postanstalter i vårt land blef 
i ett enda slag flerdubbladt. Yid sidan af dessa stora framsteg inom 
järnvägar och postväsende fortfor däremot telegrafinrättningen, såsom 
den hos oss alltid gjort, att föra ett tynande lif.

Inom vårt affärslif i allmänhet skedde två stora närmanden 
till öfriga folk genom införandet af guldmyntfoten (1873) och al 
metersystemet (1876). I sistnämnda afseende anordnades emellertid 
en oskäligt lång öfvergångstid (ända till 1889). Årtiondet utmärkes 
i öfrigt af en stark utveckling af försäkringsväsendet.

De första åren af 1870-talet äro i Sveriges ekonomiska historia 
en besynnerlig tid. Alla svårigheter från de nyss förflutna miss-
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växtåren voro glömda; en guldflod utgöt sig öfver både offentli0a 
och enskilda kassor; ingenting tycktes längre vara omoj.igt ens i 
vårt land; och framför allt var man öfvertygad om, att detta nya 
Elysium aldrig skulle hafva en ände. Att bedöma e i.onomis ~a 
konjunkturer har vårt folk fått lära sig åtskilligt af sedan dess; i 
början af 1870-talet hade man ännu minsta möjliga er t aren he ^ 
härutinnan. Orsaken till all den rikedom, som nu \à ce in över 
vårt iand, var helt enkelt frihandeln; för den stora mängden ai de 
ekonomiskt tänkande var det ett axiom, att om man blott aldrig 
rubbades i sin tro på Cobden och Bastiat, så skul e \enöes e vo
nomiska framtid ligga ljus. _

Inom arbetsklassen voro illusionerna ej mindie ®ar’a; 
spara något under dessa gyllene år, kom mycket sä an i raöa. 
När bakslaget kom, stod man därför fullständigt värn ös. e en £ 
som nu återstod, var att söka skaffa ihop till en merra l je . 
Så begynner med åren 1879 och 1880 den flodvåg, som snart sku e 
lyfta emigrationen till en större höjd, än den vaie siö’ ön 
senare uppnått i vårt land.

Den ekonomiska utvecklingen inom olika må såsom ^vanhgt
belysas genom folkökningssiffrorna. Inom hvart och e . , ,f mäng(jejll;i 
gjorde folkökningen åren 1871/80, årligen i promille a °

Län. Promille.
V ästernorrlands . . 22'88
Stockholms stad 
Oäfleborgs . . . 
Norrbottens . . . 
Jämtlands . . . 
Västerbottens . . 
Västmanlands . . 
Göteborgs o. Boh. 
Stockholms län .

21-13
19-18
17-64
17-17
14-38
11-83
11-64
11-46

Län. Promille.
Malmöhus...................9'"
Uppsala.......................9'9®
Jönköpings .... °-71
Blekinge...................
Örebro.......................8'31
Kopparbergs .... 7’90 
Södermanlands . . • C'84
Kronobergs .... G50
Hallands.......................d'12

Län. Promille.
Skaraborgs.............. B'6®
Kalmar.................. B'0 v
Östergötlands . . ■ 4 73
Kristianstads. . . • 3-75
Älfsborgs.............. 3 44
Värmlands.............. 4'99
Gottlands.............. t'1?

Hela riket.............. 9 05

De sex första länen utgöras, betecknande nog, af de fem 
samt Stockholms stad. Stockholm far, undantagsvi , Gäfleborss länför ett af länen, nämligen Västernorrlands, som samman med Dafleborgs lan,
Uader dessa år verkligen utgör ett litet svensk m 1 . rummen Värm- 
«tveckling af den nya tendensen från 1860-talet traffa:s län_ Gott.
land, Västergötland, Småland, Nordskane, Osteigo an emigration än till
and intager dock denna plats mindre pa f tönLs mn haT lyft sig

betydligt, ^STmed "föregåefde“årtiomh;‘ olå gjorde detta län under

* -
s°m lör riket i medeltal.

Jämför man födelseöverskottet mom hvarje lan 
kefunna folkökningen, erhåller man resultatet af om/yWmnj« > 
bien här från maximum af inflyttnmgsöfverskott ( + ) till maximum

1 Se anm. sid. 147.
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flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden :

Län. Promille.
Stockholms stad . + 19-60 
GäSeborgs . . . + 6'45 
Västernorrlands . + 5 62 
Jämtlands . . . + 221 
Stockholms län . + 190 
Uppsala . . . . + 1-46 
Västmanlands . . + l io 
Göteborgs o.Boh. . + 0-50 
Norrbottens . . . — Oil

Län. Promille, j
Malmöhus . . . — 2-50
Södermanlands . — 3-11
Kopparbergs . . — 3-42
Västerbottens . . — 362
Blekinge . . . . — 4-44
Gottlands . . . . — 5-42
Jönköpings . . ■ — 5‘54
Hallands . . . . — 5é74
Örebro .... . — 6-34

Län. Promille.
Östergötlands . . — 6'86
Kalmar................— 7'64
Skaraborgs ... — 7’67 
Kristianstads . . — 7‘69 
Älfsborgs .... — 8-20 
Kronobergs ... — 828 
Värmlands ... — 9’99

Hela riket ... — B IG

Inflyttningsöfverskottet är — Stockholm oafsedt — högst i de tre södra 
Norrlandslänen, bland dem i främsta rummet Gäfleborgs, för hvilket 1870- 
talet är den rätta glansperioden. Äfven tre af de fyra Mäläreläuen förete 
någon inflyttning, hvilket ej är så ovanligt; däremot inträffar detta aldrig i 
Södermanland. — Om -Jönköpings län är taladt redan här ofvan.

Folkökningen i städerna var helt naturi gt ganska stark under ett årtionde 
af så mycken ekonomisk expansion. Den högsta relativa tillväxten företedde 
af de större stadssamhällena Söderhamn, Sundsvall, Eskilstuna, Jönköping, Göte
borg, Malmö, Hälsingborg, Halmstad m. fl. I Stockholm var tillväxten mindre 
betydlig, — delvis på grund af hög dödlighet och otillräcklig bostadstillgång.

Om man från Sveriges ekonomiska lif öfvergår till de kulturella 
ock sociala sträfvandena, märkes införandet af gift kvinnas rätt 
till »förord* (1874) samt inom gebitet för social »själfhjälp» en stark j 
utveckling af sjukkasseväsendet äfvensom skapandet af de af bostads- 
nöden framkallade bostadsföreningarna i Stockholm. Inom under- I 
visningsväsendet och det vetenskapliga lifvet äro att nämna inrät
tandet af Nordiska Mnseet (1872) och af Stockholms Högskola (1878)- i
Under de goda åren rådde en stark tillströmning till de allmänna j
läroverken. Holkundervisningen gjorde fortfarande framsteg åtmin
stone i organisatoriskt hänseende. Från början af 1870-talet begyn
ner slöjdundervisningen understödjas och organiseras, och år 1874 
öppnades det snart världsberömda slöjdlärareseminariet vid Nääs.
Däremot anses, att intresset för sockenbiblioteken vid denna tid i
svalnade, och i allmänhet gjordes under den närmaste tiden föga för 
folkupplysningen i detta ords modernare betydelse. Nya uppslag i 
detta afseende tillhöra följande årtionden.

Dödlighetsförhållandena i vårt land voro under 1870-talet utom
ordentligt gynnsamma, jämfördt med föregående tider, — ett så 
mycket anmärkningsvärdare faktum som förhållandet alls icke var 
enahanda inom Europa i gemen. Inom-flertalet europeiska länder 
var tvärtom, såsom redan förut omnämnts, dödstalet under årtion
dets förra del mycket högt; delvis får detta tillskrifvas smittkop
porna och öfriga farsoter, som följde i krigets spår, samt koleran- 
rill oss hunno smittkopporna år 1874; de härjade svårast i Stock
holm, där bostadsbristen nu stigit till en fruktansvärd höjd. Hela
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årtiondet igenom uppenbarade sig fortfarande, med korta afbrott, de 
svåra barnfarsoter, som räkna sin uppkomst från 1850-talet. Tuber
kulosen, som under en mansålder befunnit sig i aftagande, begynner 
nu en ny framryckning, som kunnat hejdas först i våra dagar, 
mångenstädes icke ännu. Dåliga voro de hygieniska förhållandena 
nästan öfverallt i Norrlands städer och nyskapade sågverksbygder.
I viss mån bidrog härtill det öfverdådiga lefnadssätt, som alltför 
ofta blef resultatet af de förut oanadt höga arbetsförtjänsterna. °

Trots allt detta var, såsom sagdt, dödstalet i Sverige åren 
1871/80 det ojämförligt lägsta dittills kända. Den offentliga sund- 
hetsvården gjorde också från denna tid storartade framsteg. Hälso
vårdsstadgan för rikets städer af 1874 torde vara en af de offent
liga åtgärder i vårt land, som tydligast ådagalagt vidtomfattande 
följder, — ja rent omskapande sådana inom sitt betydelsefulla gebit. 
Naturligtvis kunde dessa verkningar icke genast framträda, men 
redan före 1870-talets slut förmärkes dock en tendens till nedgång 
af dödstalet i våra städer. För årtiondet i sin helhet ställde det 
sig icke desto mindre mycket ofördelaktigt, eller bortåt 40 procent 
högre än på landsbygden. _ o

Konsumtionssiffrorna stego starkt under detta decennium, saväl 
af hvete, råg och potatis som af kaffe, socker, brännvin, öl, vin och 
tobak. I Here fäll följde dock en återgång under årtiondets senare 
del, med dess så mycket bekymmersammare ekonomi. I fråga om be- 
klädnadsföremål, husgeråd o. d. steg lyxen på ett nästan oroväckande 
sätt inom alla samhällsklasser, — en lyx för öfrigt mestadels blottad 
på all smak och förfining.

öfver hufvud var 1870-talet i rent kulturellt afseende en af de 
ofruktbaraste tidrymderna i vår senare historia. Den förra, ofta öfver- 
spända idealismen var öfverallt af Bismarcks järnhand slagen tu 
jorden; i vårt land förökades olusten af försvarsfrågans förödmjuk
ande förlopp och af det härskande landtmannapartiets sterila poli
tik äfven på andra områden. Inom litteraturen rådde en stiltje näs
tan utan exempel. Alla intressen lågo nere; man öfverflödade blott 
i mat och dryck. Till och med hågen för sport och kroppsöfningar 
torde aldrig ha sjunkit så djupt i vårt land som vid denna tid.

Frånsedt det vetenskapliga arbetet, som gick sin egen gång, var 
det nästan endast inom det religiösa området som någon lifaktighe 
förspordes. Men befriadt numera från de tidigare. förföljelserna 
förlorade det frireligiösa lifvet de första tidernas friskhet, och be- 
gynte förete äfven mindre tilltalande drag. Inflytandet fran Ame
rika växte starkt, — en återverkan af den stora emigrationen; här
med följde i vissa fall ökad vidsynthet och fördomsfrihet men också 
ökad världslighet och amerikanskt proselytmakeri.
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Åren 1881/1890.

Vid 1880 års folkräkning upptogs Sveriges inbyggarantal till 
4,565,668 personer, vid 1890 års till 4,784,981. Folkökning en uppgick 
alltså till 219,313 personer ock utgör, relatift taget, den lägsta tio- 
årstillväxt, som förekommit i vårt land alltsedan krigsåren vid sek
lets början. Men också betecknar 1880-talet höjdpunkten af utvand
ringens skada och nesa. På dessa tio år förlorade Sverige 347,285 
personer genom utflyttning, — utöfver antalet af dem som flyttade 
in, alltså i ren nettoförlust. Detta motsvarar 7'4 3 promille årlige» 
af medelfolkmängden, eller mer än dubbelt mot de öfriga decennierna 
under utvandringens tidehvarf (efter 1860); dessas årsförlust växlar 
nämligen emellan 3'ie och 3'os promille.

Det årtionde, som vi här ha för oss till behandling, motsvarar 
för nittonde århundradet hvad 1780-talet var för adertonde seklet: 
en tid at djupt betryck och stark ekonomisk modlöshet. En ringa 
tröst är, att vi härutinnan icke stodo ensamma: den karaktäristik, 
som nyss lämnats, trätfar i stort sedt in på vår europeiska världs
del i dess helhet, — åtminstone på Västeuropa. Däremot var nu en 
lysande tid för Amerika, i all synnerhet för dess jordbruk. Knappast 
torde under något annat årtionde skillnaden i »prosperitet» ha varit 
så stor på bägge sidor Atlanten som nu.

Födelseöfverskottet i Sverige åren 1881/90, i allt 566,598, var ännu 
mycket högt. Väl hade födelsetalet redan begynt gå starkt till
baka, i synnerhet i utvandringsbygderna, men ännu förmådde död
lighetens nedgång mestadels hålla denna rörelse stången.

Yid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

Är 1880. . . . . . 4,565,668 År 1886
» 1881.............. . . . 4,570,038 » 1887
2> 1882 . . . . . . . 4,573,303 » 1888
» 1883 . . . . . . . 4,596,079 » 1889
» 1884 . . . . . . . 4,632,742 * 1890
> 1885 . . . . . . . 4,669,219

4.702,901
4,719,942
4.734,910
4/761,899
4,784,981

Under årtiondets första år var folkmängden så godt som stillastående; 
tillväxten utgjorde endast 4,000 personer år 1881 och 3,000 år 1882. Sedan 
var folkökningen långsam, utan allt för stora växlingar; maximum utgjorde 
36- à 37,000, åren 1884 och 1885, och minimum 14,000, år 1888.

Utvandringen angifva vi, såsom förut, i approximatift beräknade netto
belopp, och utgjorde dessa:

Ar 1881 ................. 47,634
» 1882 ................  51.629
» 1883 ................  30,612
> 1884 ................. 21,005

År 1885 ................ 18,050
» 1886 ................  28,155
» 1887 ................  46,901
» 1888 ................ 46,252

År 1889 .... 28,356 
» 1890 .... 28,691

Summa 347,285
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Aret 1882 betecknar det hittillsvarande maximum^ i den svenska ut
vandringens historia, och vi må väl hoppas, att det icke någonsin skall komma 
att öfverträffas. Åren- 1884 och 1885 voro de gynnsammaste under detta be- 
dröfliga årtionde; likväl bragte också de en förlust af resp. 21,000 och 
18,000 personer. Åren 1887 och 1888 voro nästan lika förödande som 
1881 och 1882; ändtligen intaga åren 1883, 1886, 1889 och 1890 en 
medelställning, med en förlust af 28,000—31,000 personer hvardera. Ofver- 
hufvud var utvandringen under denna tidrymd ännu mindre än under 1870- 
talet beroende af skördarnas utfall; det afgörande var världskonjunktu- 
rerna, och i främsta rummet konjunkturerna i Amerika. Sverige själft hade 
alltid ett människoöfverskott att aflåta; frågan var endast: huru mycket det 
ena året och huru mycket det andra.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd ock Europas, vid år
tiondets början ock slut ock vid dess midt, utfaller sålunda:

% . Folkmängd. . Sverige
År' Europa. Sverige. i promille.

1880 .... 331,745.000 4,565,668 1376 °/oo
1885 .... 346,909^000 4,669,219 13'46 »
1890 .... 362,902,000 4,784,981 13'19 »

Så starkt som. kär gick Sveriges relativa andel af Europas folk
mängd icke tillbaka ens under krigsperioden 1801/1810. Eör Europa 
"var folkökningen ganska betydlig under 1880-talet, hvilket dock ute
slutande berodde på Östra Europa.

Inom världskonjunkturerna kunna åren 1880—1883 betraktas så
som tämligen gynnsamma, — i alla händelser i jämförelse med de 
uärmast föregående åren. Ungefär med 1884 inbryta däremot de 
ofördelaktiga konjunkturer, som sedan fortforo vid pass ett årtionde 
ock öfver hufvnd beteckna den långvarigaste ekonomiska depression, 
soru de senaste mansåldrarnas historia känner.

Årtiondet i fråga är guldbristens och jordbrukskrisens period. 
Från sitt maximum under 1850-talet kade guldproduktionen blifvit 
allt mindre ock mindre under 1860- ock 1870-talen, ock under 1880 
talet uppnåddes nu den djupaste punkten. Erån ett utbyte af 691 
millioner francs årligen under 1850-talet var man nu hunnen ne 
Jill endast 584 millioner. Om denna skillnad kan i och lor sig an- 
ses mindre betydande, bör man dock hålla i minnet hvad en dy iv 
ledgång måste innebära, fortsatt under trettio år. Under dessa tret 10 

år kade världsproduktionen i öfrigt ock världsomsättningen mer an
fördubblats. ,

Att silfverproduktionen fortfarande steg starkt, ägde une er c e 
åudrade myntförhållandena ej mera samma betydelse som förr. _

Årtiondet 1881/90 är, såsom ofvan namnes, äfven den europeiska 
jordbrukskrisens decennium. Först drabbades spannmålen af den stora 
ottmänna prisnedsättning, som bief en följd af guldbristen; därnas 
tillkom för jordbrukaren ytterligare den oerhörda konkurrens me

12—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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de främmande världsdelarna, som skapades af de fallande frakt- 
taxorna.* 1 Arbetspriserna sjönko något, åtminstone på vissa håll, 
men icke alls i samma proportion som priserna å landtbråkets pro
dukter. Beträffande industrivarorna var prisfallet allmänt, men äfven 
här näppeligen i fullt samma skala som å spannmålen. I fråga om 
denna senare sjönk hvetepriset mest, därför att detta säde i första 
rummet var föremål för odling i de nya jordbruksdistrikten på 
andra sidan hafvet. Bättre höll sig hafren, och allra bäst ladu
gårdens produkter, i synnerhet smöret.

Tryckt af inteckningsräntor och skatter, hvilkas belopp icke 
sjönko såsom varuprisen, och med ofta öfv er betalad jord såg sig 
det västeuropeiska landtbruket hotadt i sin tillvaro. Hos de folk, 
där jordbrukarna lyckades göra sig hörda, sökte man en räddning i 
återgång till tullskyddet. I England, där jordbruket ej syssel
sätter tiondelen af befolkningen, uppoffrades detta för industrien. 
Danmark, med sitt begränsade område och sin stränga ekonomiska 
koncentration, räddade sig genom att förvandla jordbruket till en 
industri.

I östra Europa voro vid denna tid förhållandena öfver hufvud 
betydligt gynnsammare. Här funnos ännu stora möjligheter för 
jordbrukets utveckling i extensiv riktning, genom riklig tillgång 
på oupptagen jord samt genom de låga arbetslönerna och de små 
lefnadsbehofven. I mån som hveteodlingen stagnerade eller gick 
tillbaka i Västeuropas länder, där den ej längre lönade sig, ökades 
dessas importbehof, och Östeuropa kunde genom sin närbelägenhet till 
en viss grad konkurrera med den amerikanska spannmålen. Östeuropa 
hämtade sig kraftigt efter den återvunna freden (1878), och de nu 
befriade Balkanfolken tillkämpade sig en plats på den europeiska 
marknaden för sitt hvete och sina ladugårdsprodukter.

Bent blomstrande var tillståndet inom Förenta Staterna, i syn
nerhet inom jordbruket. Hvetearealen, som ännu år 1874 omfattade 
endast 10 millioner hektar, hade år 1884 vuxit till 16 millioner; 
majsarealen ökades på samma tid från 17 millioner hektar till 28 
millioner. Men de industriella näringarna stodo icke heller tillbaka: 
af tackjärn producerades 7 millioner ton år 1880, men 16 millioner 
år 1890. Järnvägsbyggandet nådde en omfattning, som sedan aldrig 
öfverträffats. Mellan åren 1880 och 1890 ökades Förenta Staternas 
järnvägsnät från 150,000 kilometer till 268,000; ensamt under år 1887 
öppnades 21,000 kilometer nya järnvägar, en siffra som säkerligen 
aldrig mera kommer att hinnas. Sammanställer man denna Amerikas 
uppblomstring med det samtida betrycket i Västeuropa, är ej att undra 
på, att emigrationen under detta årtionde slog alla föregående rekord.

1 Vissa erforderliga sifferdata för belysande af 1880-talets jordbrukskris meddelas
i Bilaga XIII.
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I Europa hade det växande ekonomiska betrycket gifvit soci
alismen en oanad vind i seglen. Eör att möta denna nya folkrörelse 
började Bismarck med sitt sociala försäkringsverk, som fyller hela 
1880-talet och öfver hufvud väl utgör ett af de väldigaste försök till 
samhällsförbättring, som historien känner.

Europas befolkningsförhållanden togo djupt intryck af 1880- 
talets egendomliga ekonomiska konjunkturer; detta årtionde inleder 
åtminstone för Västeuropa en ny tid från demografisk synpunkt. 
Minst gäller detta giftermåls frekvensen, fastän denna sjönk djupare 
än någonsin varit fallet, så vidt kändt är; denna förändring blef 
nämligen icke beståndande: de båda årtionden, som sedan dess för
runnit, hafva i stort sedt återgått till de äldre, gynnsammare för
hållandena. Varaktigare förändringar åstadkommos däremot i fråga 
om dödlighet och födelsefrekvens. Det är en besynnerlig historisk 
gåta, att det med så mycket betryck kämpande 1880-talet inleder 
den moderna nedgången af det europeiska dödstalet. För oss svenskar, 
som vant oss vid aftagande dödlighet under ett helt århundrade, är 
detta ett underligt skådespel: att de stora kulturfolken fått vänta 
härpå ända till för blott en mansålder tillbaka.

Det är en uppgift för sociologerna och den sociologiska historie- 
skrifningen att förklara detta. Det enda, som här kan framhållas, 
är arbetareskyddslagstiftningen, som nu verkligen på allvar upptogs 
i flere länder, samt därtill den moderna hygienen. Bägge dessa fak
torer i förening ha helt enkelt omskapat de europeiska storstäderna. 
I våra dagar äro vi redan komna därhän, att dödligheten i flere 
länder är lägre i städerna än på landsbygden. Den utvecklingsgång, 
som ledt därhän, tog sin början omkring år 1880.

Hvad särskildt angår årtiondet mellan 1880 och 1890 synas för
hållandena i ett viktigt hänseende sammanfalla med dem vi känna 
från vårt eget land. De billiga priserna å alla råvaror och äfven å 
förädlade artiklar, i förening med de låga räntesatserna, — som 
delvis åstadkommos af den allmänna bristen på företagsamhet, — 
samt slutligen öfverflödet å mänsklig arbetskraft, — som ej längre 
fann sysselsättning i det stagnerande jordbruket, — allt detta åstad
kom en ytterst liflig byggnadsverksamhet i de större städerna. En 
hel mängd af dessa på den europeiska kontinenten, särskildt i Tysk
land, vidgades i förut okänd grad och så godt som ombyggdes under 
det årtionde, som nu är före. Härigenom vunnos ej blott arbetstill
fällen, som voro synnerligen välkomna, utan äfven möjligheter för 
den moderna hygienen att göra sig gällande i en skala, som man 
näppeligen förut skulle kunnat ana.

Äfven i fråga om födelsefrekvensen är 1880-talet afgörande. Två- 
barnssystemet, som förut varit inskränkt till Frankrike och vissa 
grupper af de högre folkklasserna, begynner nu sprida sig äfven till
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befolkningens stora massa, — till en början i städerna. Denna rö
relse har, när den tidigare förekommit i historien, visat sig aldrig 
kunna hejdas, där den en gång vunnit fast fot. Från 1880-talet har 
ock nymalthusianismen fortsatt sitt segertåg allt intill den dag som 
är, och dess ytterligare framsteg kunna ej betviflas. Under 1880-talet 
vann nymalthusianismen dock ännu endast i ett fåtal länder större 
Insteg, främst bland dem i England.

Den europeiska emigrationen till transoceaniska länder omfattade 
linder 1880-talet sammanlagdt 7 millioner individer, eller jämt dub
belt så mycket som under hvart och ett af de tre närmast förut
gående decennierna. Ett första maximum nåddes år 1882, med 751,000 
emigranter; därefter inträdde någon tillbakagång, så att 1885 års siffra 
stannade vid 537,000. Sedan följde åter en uppgång, och år 1888 
infaller årtiondets absoluta maximum, utgörande 876,000. Erinras 
må, att de tidigare periodernas högsta siffra varit endast 583,000 
personer, år 1854. Växlingarna från år till annat under 1880-talet 
bestämdes i första rummet af konjunkturerna i Amerika-, se härom 
professor Steffens framställning i Bilaga XVIII.

Att Amerikas konjunkturväxlingar utöfvade ett så stort infly
tande på den europeiska utvandringens stigande och fallande, är ju 
i och för sig rimligt men berodde för en del också därpå, att Europa 
vid denna tid laborerade med en öfvertaiig ungdomsbefolkning, som 
alltså städse var redo att bryta upp, när helst några utsikter tedde 
sig i den nya världen. Det var de talrika födelsekuilarna från 1850- 
talets senare år samt från 1860-taiet, som nu efter hand nådde vuxen 
ålder, samtidigt som arbetstillgången i Europa till följd af jord
brukets betryck blef mer och mer otillräcklig.

Under de föregående årtiondena hade den europeiska emigrationen 
till Förenta Staterna rekryterats nästan uteslutande bland de ger
manska folken; nu börjar den mäktiga rörelsen gifva sig till känna 
äfven hos de romanska folken och hos slaverna. I första rummet 
framträdde italienarne, de utfattiga galizierna samt ryssarna (ryska 
judar och sekterister). Under de närmaste båda årtiondena har, som 
bekant, utvandringen både från sagda länder och från öfriga delar 
af östra och södra Europa vunnit ett väldigt uppsving.

I Sverige utgjorde de ekonomiska förhållandena under 1880- 
talet en ganska trogen afspegling af situationen på världsmark
naden. Man är nästan i förlägenhet att kunna anföra något som 
helst specifikt svenskt drag; blott det må erinras, att som jord
bruket ju ännu lifnärde en ovanligt stor del af befolkningen hos oss, 
jämfördt med öfriga västeuropeiska länder, så bör jordbrukskrisens 
årtionde ha tryckt vårt folk särskildt hårdt. Och detta låter sig 
icke heller alls betvifla. Det är detta förhållande, som särskildt 
gifver sig tillkänna i de oerhörda emigrantsiffrorna från vårt land
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under dessa år. Saken blef för oss så mycket svårare, som ungdoms- 
befolkningens ofvan berörda allmänneliga öfvertalighet var i Sve
rige mer än vanligt skarpt accentuerad. Det är de märkvärdiga 
tiderna omkring år 1860, som nu låta sitt födelseöfverskott öfverfylla 
Sveriges landamären med ungt och sträfsamt folk, —■ i samma ögon
blick som de ekonomiska konjunkturerna sjönko mot nollpunkten.

Årsväxten i Sverige var under 1880-talet ganska växlande. Aren 
1881 och 1889 voro mycket svaga, däremot 1882, 1884 och 1890 
ovanligt goda. I det hela var utfallet icke fullt så fördelaktigt som 
under 1870-talet. Nyodlingen minskades betydligt under dessa ogynn
samma tider. Höstsädesarealen synes ha gått något tillbaka, såsom 
rimligt är under det starka prisfallet. Huru stort detta var, fram
går af Tab. 30; för att finna ett lägre markegångspris å råg än 
1887 får man gå mer än ett halft århundrade tillbaka i tiden, eller 
ända till år 1828.

Rotfruktsodlingen gjorde föga framsteg under detta årtionde; 
däremot utsträcktes vårsädesarealen fortfarande rätt betydligt, och än 
mera foderväxtodlingen. Man skönjer tydligt ladugårdens växande 
betydelse. En yttring häraf är också, att tast hafreskörden ökades 
med 19 procent, jämfördt med föregående årtionde, så gick dock 
exporten tillbaka. Förbrukningen inom landet själft af hafre, utsädet 
oafsedt, steg från 4-5 millioner dt. årligen under förra årtiondet till 
6-3 millioner under det förevarande. — Odlingen af baljväxter bör
jade nu définitif! gå tillbaka, och potatisodlingens stagnation fortfor.

Hela spannmålsskörden uppgick under årtiondet till ej fullt 22 
millioner deciton i årligt medeltal och företer en tillväxt från förra 
decenniet af endast 8 procent, — den minsta ökningen alltsedan 
1830-talet. Också sjunker exporten af jordbruksalster nu ned under 
importen. Med aktningsvärda ansträngningar drifver man däremot 
upp exporten af ladugårdsprodukter, i synnerhet af smör. Vår 
mejerihandtering hade nu, de dåliga tiderna till trots, en glansperiod, i 
främsta rummet genom Gustaf de Lavais stora uppfinning, separatorn. 
Kornas mjölkafkastning, som år 1875 beräknades utgöra 1,200 kg. i 
medeltal, uppskattades år 1885 till 1,400 kg. Smörexporten, som under 
senare hälften af 1870-talet blott utgjort 40,000 dt. årligen, steg 
under senare hälften af 1880-talet till 140,000. Därtill började man 
under denna tid i någon mån frigöra sig från de danska mellan
händerna, en rörelse, som dock tyvärr snart ånyo slog om i sin 
motsats. — Mot slutet af årtiondet började fläskexporten växa; den 
öfverflyglades dock snart af importen igen.

öfver hufvud rådde ett verksamt lif inom de ledande kretsarna 
i vårt land vid denna tid; man kan icke säga, att vi svenskar med 
armarna i kors endast åsågo den ekonomiska förödelsen. Yill man 
uppräkna också blott de viktigaste ansträngningarna från detta årtionde
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för att hålla våra näringar uppe, så blir detta en ganska vacker lista. 
För jordbrukets del ha vi då att erinra om bolaget Separators energiska 
sträfvanden för revolntionering af mjölkhandteringen både i vårt 
land och efterhand i främmande länder; om Svenska mejerikonsulent
föreningen (1888), om Mosskulturföreningen (1886) och Svalöfs världs
berömda anstalt, grundlagd likaledes år 1886; om det nya »Skara- 
borgssystemet» för kreaturspremieringen; om hvitbetsodlingen, som 
under detta årtionde begynner sitt segertåg; om nya odlingslåne- 
fonden (1883) och anslagen för frostländigheternas minskande (från 
1884). Från landtbruksundervisningens område är att nämna en ny 
typ af hithörande anstalter: landtmannaskolorna, som ställdes i för
ening med folkhögskolorna.

Genom Kungl. förordningen den 6 augusti 1881 upphäfdes allt hvad 
dittills var stadgadt angående »besutenhet» såsom villkor för hem
mans hlyfvande äfvensom angående rättighet att lösa obesuten del. 
Med ett par oväsentliga undantag kunde hemmanen hädanefter klyf- 
vas i huru små delar som helst. Härmed var en månghundraårig 
ekonomisk stridsfråga i vårt land förd till sitt slut. Också ökades 
brukningsdelarnas antal efter hand icke obetydligt. Däremot min
skades antalet torpare under detta årtionde med 12 %, och backstugu- 
och inhyseshjonen med 20 %.

Såsom naturligt är, trädde under de dåliga tiderna åtskilliga miss
förhållanden i dagen. Det visade sig nu, att Allmänna hypoteksbanken, 
af hvilken man väntat så mycket, ägnat mera omsorg åt de utländska 
långifvarnes intressen än åt sina egentliga principalers: de svenska 
låntagarnes, — ett karaktäristiskt drag! Hypoteksbankens obliga
tioner voro förstklassiga papper på världsmarknaden, men de svenska 
landtmännen suckade under räntebördor, som, enligt deras uppfattning, 
med större omtanke från Hypoteksbankens sida kunnat göras vida 
drägligare. Äfven bristerna i spannmålshandélns organisation, eller 
rättare: dess brist på organisation, framträdde nu tydligt. Genom 
afsaknaden af gemensamma lagerhus och omöjligheten af erforderlig 
sortering blef den svenska spannmålen mången gång rent af osäljbar. 
Den svenske landtmannen kunde ej vara säker att få afyttra sin 
vara, ens om han bjöd ut den till underpris.

Är 1888 öfvergick vårt land, såsom bekant, till eei protektionis
tisk tullagstiftning. Spannmålen belädes åter med införseltull, efter 
att ha varit fritagen därifrån i trettio år, eller alltsedan 1858. För 
den vänstra flygeln af protektionisternas falang stod denna åtgärd 
såsom en nödfallsutväg, under en rent förtviflad belägenhet; man an
såg, att frågan stull eller frihandel» icke borde lösas efter abstrakta 
principer, utan att man måste handla såsom lämpligast syntes i hvarje 
fall för sig. Denna åskådning torde numera vara rätt vanlig äfven 
inom frihandelskretsar, — äfven om man icke därmed uttalar sig 
om, huru 1888 års situation egentligen borde bedömas.



STATISTISK HISTORIK. ÅKEN 1881/1890. 183

Öfvergå vi till Sveriges andra hufvudnäring i vår tid, eller 
skogsbruket, så npplefde vår trävarurörelse under 1880-talet lug
nare och mera konsoliderande tider än under 1870-talet. Utvecklingen 
var också åtskilligt större än man vanligen synes förutsätta, om än 
ställningen ofta nog var tryckt, till följd af de låga priserna och de 
ogynnsamma konjunkturerna i allmänhet. Kvantitatift taget ökades 
utförseln mycket starkt: af den viktigaste posten, plankor och brä
der, utfördes 3'5 millioner kubikmeter årligen under 1880-talet, mot 
2-4 millioner under 1870-talet. Mellan 1880 och 1890 var ökningen 
50 procent, medan den mellan 1870 och 1880 endast var 35 procent. 
Härtill kom, att flera af de smärre posterna nu företedde en än 
större tillväxt, t. ex. pitprops, hvilket visserligen icke i och för sig 
innebar något gynnsamt förhållande; det utgjorde ett indicium, bland 
många andra, att vår export efter hand måste öfvergå äfven till de 
mindre dimensionerna. Af det gamla, riktigt utvuxna och grofva 
timret, — en skörd från den tid våra skogar stått orörda genom 
sekler, — minskades tillgången märkbart. Denna ogynnsamma ut
veckling har, såsom bekant, fortgått ända till den dag som är.

Men om alltså vår trävaruexport steg betydligt hvad kvantiteten 
angår, blef förökningen i värde i stort sedt ej mycket betydande. 
Medan genomsnittet för 1870-talet varit 95 millioner kronor årligen, 
för arbetade och oarbetade varor tillsammanstagna, utgjorde motsva
rande siffra för 1880-talet 113 millioner kr., och af den lilla tillväxten 
torde lejonparten ha fallit på de mera förädlade varorna. I och för 
sig är ju detta sista förhållande gynnsamt. Till den ringa värdesteg
ringen för de oarbetade trävarorna bidrog också den starkt ökade 
andelen af de mindre dimensionerna (grufstolpar m. m.).

Anmärkas må, att trävarorna ingalunda hörde till de varugrupper, 
hvilkas priser sjönko m.est under denna tid. I detta förhållande låg 
en betydande förmån för vårt lands ekonomi under dessa pröfvande år.

För vår järnlicindtering var. en stor del af 1880-talet en nästan 
lika tung tid som för jordbruket. Nedläggningen af de gamla bruken 
fortfor, och rörelsen koncentrerades vid ett mindre antal stora eta- 
blissementer, — d. v. s. för våra förhållanden stora. Den kvanti
tativa utvecklingen fortfor att vara ringare än världsproduktionens, 
och Sveriges relativa betydelse blef allt mindre och mindre. På 
tekniska förbättringar arbetades dock med stor energi, och mången 
gång med vacker framgång. Martinmetoden vann nu en mycket be
tydlig utbredning. Också lyckades Sverige för en kort tid bringa upp 
sin ståltillverkning till en större procent än förr af världstillverk- 
ningen. — Mot årtiondets slut begynte den svenska malmexporten, 
såväl från Grängesberg som från Gällivare.

Industrien gjorde icke obetydliga framsteg i Sverige under 
detta årtionde, om än det ekonomiska utbytet ofta var svagt. Från
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1876/80 till 1881/85 ökades fabriksarbetarnes antal med 20 %, ocb 
sedan till 1886/90 ytterligare med 23 %, — i bägge fallen trävaru
rörelsen oafsedt. År 1881 anlades vår första margarinfabrik. Cement
tillverkningen gjorde stora framsteg, ocb vår sedan så betydande 
export af sten tager nu sin början, — under tysk ledning och från 
stenhuggerier i tysk ägo. Elektricitetens tid nalkas, och den svenska 
staden Härnösand förvärfvade sig namn af den första i Europa, som 
införde elektrisk gatubelysning (1885). — Mellan 1880 och 1890 anses 
hela den af industri och bergsbruk lefvande befolkningen i vårt land 
k af va vuxit från 810,000 till 1,087,000 personer. Samtidigt nedgick 
jordbruksbefolkningens numerär från 3,078,000 till 2,915,000.

Eörst mot decenniets slut begynner dock den egentligen be
tydelsefulla utvecklingen af vår svenska industri. Hen stora fram- 
ryckningen kan dateras från år 1888. Utan att vilja upptaga frågan 
om någon inverkan härvid af tullskyddssystemet, konstatera vi endast 
faktum, hvarom det är lätt öfvertyga sig genom ett studium t. ex. 
af sammandraget af femårsberättelserna för denna tidrymd. An- 
märkningsvärdt är, att 1888 alldeles icke utmärktes af gynnsamma 
konjunkturer på världsmarknaden: i det fallet var året tämligen likt 
både de närmast föregående och de närmast efterföljande. Det vill 
synas som om det i första rummet varit inre, svenska faktorer, som 
hos oss åstadkommo ett industriellt uppsving.

Inom världsekonomien gifves intet område, där 1880-talets kro
niska betryck framträder så tydligt som inom den internationella 
handeln. Från 1880 till 1890 steg världshandelns hela omsättnings- 
belopp, efter värde räknadt, endast med 12 procent. Under hela det 
nittonde seklet, åtminstone efter fredens återställande år 1815, skall 
man icke kunna uppleta ett exempel på så ringa framsteg under en 
period af tio år.1 Naturligtvis beror detta förhållande till mycket 
stor del på prissänkningen, men för handeln är det ju omsättningens 
värde som är det afgörande, icke kvantiteten af omsatta varor. — I 
Sverige växte den utrikes handelsomsättningen från 1880 till 1890 
med något öfver 30 %.

Yid denna tid är det, som Tyska rikets väldiga industriella och 
kommersiella expansion börjar göra sig fullt märkbar. Verkan häraf 
förspörjes snart äfven i Sverige. Allt sedan 1860-talet hade Tysklands 
betydelse gått tillbaka inom den svenska handeln; under 1880-talet 
börjar den stiga igen. Däremot sjunker nu Englands roll, och än 
mera Frankrikes. Dock var England fortfarande vår ojämförligt 
främsta kund i fråga om exporten; beträffande importen åter öfver- 
flygiades det redan nu af Tyskland. Danmarks andel i vår ut
ländska handel minskades hvad vår införsel angår, men ej beträffande

1 Jfr. Tab. 52.
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dess mellanhandsställning i fraga om vår utförsel. För omsättningen 
med Norge astadkom mellanrikslagen af 1874 nu en tydlig stegring, 
kvartill knappast synts några spår under 1870-talet. — År 1887 bil
dades Sveriges allmänna exportförening, — ett tecken till begynnande 
lifligare intresse också för vårt folks kommersiella angelägenheter.

Den svenska sjöfarten hade nu en mörk tid. Den korta upp- 
blomstringen under 1870-talets förra del hade följts af stagnation eller 

• i fråga om flottans kvalitet — snarare tillbakagång. De intjänta 
frakterna blefvo mindre och mindre, till och med i absoluta belopp 
räknadt; särskildt gäller detta farten mellan utrikes orter inbördes. 
Delvis berodde detta på de starkt sjunkande fraktsatserna, delvis 
därpå att de svenska fartygen efter hand undanträngdes från Here 
af de mest fördelaktiga routerna.

Äfven i Sverige måste nu, sent om sider, segelfarten börja gifva 
vika; detta är det första årtiondet, hvarunder den svenska segel
flottan minskas, både till numerär och tontal. Men den nya ång- 
båtsflotta, som skulle ersätta segelfartygen, uteblef väsentligen; d. v. s. 
vi byggde, eller ännu oftare: köpte, smärre fartyg för inrikes och 
Östersjöfart; från de mera aflägsna hafven försvann Sveriges flagga 
mer och mer. I Sveriges egna hamnar blefvo de danska fartygen 
allt talrikare; redan mellan 1870 och 1880 hade deras anpart stigit 
från 6 till 18 % af tonnaget; den stiger nu ytterligare till 23 %. 
Äfven de engelska fartygen uppenbarade sig i allt större antal; 
också växte vår stenkolsimport kolossalt, för våra många järnvägar 
och för vår nya industri. De norska fartygen däremot blefvo relatift 
mera sällsynta, — såsom redan förut varit händelsen.

Vårt järnvägsnät växte starkt äfven under 1880-talet: från 
5,876 kilometer till 8,018. Delvis berodde detta på statsbanebyggan- 
dets fortgång i Norrland, men största delen af tillväxten faller dock 
på de enskilda järnvägarna. Dessas ställning var nu ofta svår, — 
i synnerhet de nya banornas. Allt starkare framträdde fordran på 
statsinköp af de viktigare — helst alla enskilda järnvägar, hvari
genom väldiga kapital skulle lösgjorts för landets näringslif. Men 
staten var ohågad härför; inom riksdagen åtminstone vunno dessa 
projekt intet gehör.

I början af 1880-talet infördes telefonen. Den vann, såsom be
kant, hos oss, genom H. T. Cedergren, en exempellöst snabb utbred- 
ning, som inom fä år gjorde Sverige till det främsta telefonlandet i 
världen.

Inom affärslifvet i allmänhet tillhöra detta årtionde bildandet 
af de törsta ömsesidiga ° lifförsäkringsbolagen samt införandet af 
olycksfallsförsäkringen. År 1884 grundades Postsparbanken. Samma 
år stiftades lagen om varumärken äfvensom ny patentlag, och år 
1887 lag om handelsregister, firma och prokura. I alla dessa hän-
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seenden hade Sverige dittills intagit en ganska efterblifven stånd
punkt, såsom tyvärr ännu i mångt och mycket är händelsen beträffande 
vår ekonomiska lagstiftning.

Framstegen inom landets olika delar voro under detta artionde ovanligt 
skiftande. Om vi såsom vanligt bedöma desamma efter folkmängdens tillväxt, 
finna vi att inom hvart och ett af Sveriges län folkökningen utgjorde åren 
1881/90, årligen i promille af medelfolkmängden:1

Län. Promille.
Stockholms stad. . 3674 
VästernorrlaDds . . 21'23 
Jämtlands .... 18'13 
Gäfleborgs .... 14'69 
Norrbottens .... 14'50 
Västerbottens . . . 14-37 
Göteborgs o. Boh. . loSO
Uppsala.................. 8'72
Västmanlands . . . 6'74

Län. Promille.
Södermanlands . 5'17
Malmöhns ... 5'15
Stockholms län . 3'81
Kopparbergs . . 3'77
Blekinge .... 3'57
Hallands .... 0'57
Örebro................. 0'15
Östergötlands . . — 0'13 
Jönköpings ... — 1’36

Län. Promille.

Kristianstads . . — 343 
Skaraborgs . . . — 4'57 
Kronobergs ... — 4-69 
Älfsborgs . . . . — 4’60
Kalmar..................... — B'63
Värmlands ... — 5'87 
Gottlands .... — 6’33

Hela riket ... 4'6 9

De sju första länen, som stå långt före de öfriga, utgöras alltså af de 
fem norrländska länen samt Stockholms stad och Göteborgs och Bohus län. 
Ej mindre än nio län förete folkminskning. Med undantag för Värmland 
tillhöra de alla Götaland. Man igenkänner lätt våra främsta utvandrings- 
bygder. — Ifven Malmöhus län har denna gång förlorat sin gynnsamma ställ
ning och förmår endast obetydligt höja sig öfver riksmedeltalet. Men jord
brukskrisens årtionde kunde ju ej heller gå vårt främsta jordbrukslän spår
löst förbi.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden :

Län. Promille.
Stockholms stad . + 26'95 
Västernorrland» . + 2'48 
Göteborgs o. Boh. . + 1'45 
Jämtlands . . . + 1'09 
Gäfleborgs ... — H54 
Norrbottens ... — .1)7 
Uppsala .... — 1'65 
Västerbottens . ■ — 3'97 
Västmanlands . . — 4’74

Län. Promille.
Malmöhns ... — 6'25 
Södermanlands . — 6'38 
Stockholms län . — 6’60 
Kopparbergs . . — 9'01 
Blekinge .... — 9’34 
Gottlands .... — 10'98 
Östergötlands . . —11'20 
Hallands .... —1121 
Örebro................ —12'83

Län. Promille.

Kristianstads . . —13-35
Jönköpings . . . —14-49
Älfsborgs . . . . —15-25
Kalmar .... . —15-79
Skaraborgs . . . —16-34
Kronobergs . . . —16-43
Värmlands . . . —17-01

Hela riket . . . — 7-43

Af de norrländska länen har Gäfleborgs län redan nu nedsjunkit bland 
dem som förete öfvervägande utflyttning; för Norr- och Västerbottens län var 
detta i äldre tider regeln. Ej mindre än elfva län drabbades af ett större 
utflyttningsöfverskott än 10 promille årligen; för fem län öfversteg siffran 15 
promille, och Värmland stannade först vid 17 promille. I BilagaV äro dessa 
tal utförda äfven för hvarje härad för sig, och förlusten till främmande län
der för hvar och en af våra socknar. Dessa tal blifva ett sorgligt vittnesbörd 
i vår historia. Man må väl hoppas, att ett motstycke ej mera skall återkomma.

Den svenska landsbygden, som dessa år förlorade hundratusentals männi
skor till främmande land, aflämnade samtidigt äfven en större utflyttning till

1 Se anm. sid. 147.
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städerna, än som någonsin hvarken förr eller senare varit händelsen. Flykten 
fran jordbruket var allmän. I städerna var folkökningen synnerligen stark,
1 främsta rummet i Stockholm. Detta förhållande åstadkoms icke af någon 
kraftigare utveckling af näringslifvet, utan endast af en genom de billiga 
pengarna och de billiga arbetslönerna framkallad forcerad byggnadsverksamhet. 
Inflyttning och byggnadsverksamhet betingade hvarandra ömsesidigt. Våra 
städer »lefde på sin egen förstoring».

Under följande, gynnsammare tider har dock städernas näringslif efter hand
2 vä vt in» i de nya proportionerna, och redan under 1880-talet själft förmärkas 
färre olägenheter än man skulle väntat af den ofantliga folktillströmningen. 
De hygieniska förhållandena voro nu ojämförligt bättre än under 1870-talets 
stora uppgångstider; utom de kraftiga åtgärderna från våra hälsovårdsmyndig
heters sicta bidrogo härtill i hög grad de genom nybyggnaderna förbättrade 
bostadsförhållandena. Att emellertid arbetslösheten vissa tider var svår, i syn
nerhet under vintrarna, kan icke vara oväntadt. De å alla håll sjunkande lifs- 
medelspriserna och bostadshyrorna bildade härutinnan i viss mån en motvikt.

Årtiondet 1881/90 betecknar inbrottet af de moderna samhälls- 
rörelserna i vårt land; å alla områden agiteras i en belt annan 
måttstock än förr. Från Amerika infördes den moderna nykterhets- 
röreisen, från England den balft religiösa, halft sociala frälsnings- 
arméen. Kvinnosaksrörelsen vann ny kraft genom stödet af tidens 
litterära strömningar. Tidehvarfvets ständiga ekonomiska betryck 
gaf åt alla yrkanden om samhällsförbättringar en vidare och kraf
tigare resonnans än förr.

Främsta rummet tillvann sig snart socialismen. Marken var 
beredd härför alltifrån den stora Sundsvallsstrejken år 1879. Fack- 
föreningsväsendet vann redan innan 1880-talets slut en kraftig utbild
ning. De första fackföreningarna voro icke socialistiska, men socialis
terna tillkämpade sig inom kort ledningen.

Samhällsmakterna begynte efter hand taga intryck af det stora 
sociala försäkringsverket i Tyskland. Redan år 1881 utkom en lag, 
som skulle reglera de minderårigas arbete; den blef dock så godt som 
verkningslös. År 1884 nedsattes den äldre Arbetareförsäkrings- 
kommittéen, hvars första resultat blef lagen af 1889 om skydd mot 
yrkesfara. I sammanhang härmed inrättades yrkesinspektionen, — 
till en början dock i alldeles otillräcklig omfattning.

På det politiska området slöts en period af vår historia genom 
grundskatternas begynnande afskrifning, år 1885; härefter inträda 
nya partibildningar. Konungamaktens kapitulation i Norge .(1884) 
grundläde för de återstående tjugu åren af unionens tillvaro en 
oproportionerlig betydelse för Norge också inom det rent svenska 
statslifvet och sänkte ytterligare den svenska själfkänslan.

Årtiondet var pessimismens tid i allt, i synnerhet den nationella 
pessimismens. En ny blomstring inleddes i den svenska litteraturen, 
efter de föregående årtiondenas exempellösa torftighet; men den nya 
litteraturen bidrog också till att skärpa den allmänna känslan af
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missmod. I Sverige ställde sig skönlitteraturen mera kanske än mes
tadels annars i de sociala rörelsernas tjänst.

Befolkningsförhållandena under 1880-talet togo naturligtvis in
tryck af den ekonomiska ställningen. GiftermålsfreTsvensen sjönk 
djupare än någonsin förr. Till trots härför minskades frekvensen 
af oäkta födelser, något som ej inträffat på ett halft sekel. Sannolikt 
medverkade härtill de tryckta tiderna, den starkt minskade brännvins- 
förbrukningen och äfven den kolossala emigrationen. Mot årtiondets 
slut förmärkas de första spåren af nymalthusianismens spridning 
äfven till befolkningens bredare lager i vårt land.

En ljuspunkt i årtiondets historia är den fortgående, kraftiga 
förbättringen af dödlighetsförhållandena. Under detta decennium intog 
Sverige första rummet kärutinnan i hela världen. Eörhållandet är 
ganska egendomligt. Det måste i främsta rummet tillskrifvas hygie
nens kraftiga framsteg, i synnerhet i våra städer. Om de förbättrade 
bostadsförhållandena i dessa är taladt redan här ofvan. De från 
1850-talet härstammande, ofta berörda barnfarsoterna blossade dock i 
början af 1880-talet flerstädes upp med ny styrka; härigenom blef be- 
hofvet af en bättre ordnad epidemisjukvård mera uppmärksam- 
madt. Tuberkulosen gick tillbaka i flertalet af våra städer men 
vann utan tvifvel ökad utbredning mångenstädes å landsbygden.

Åren 1891/1900.

Folkmängden i vårt land utgjorde enligt 1890 års folkräkning 
4,781,981 personer. Vid 1900 års hade den hunnit till 5,136,111. Till
växten uppgick alltså till 351,160 personer, en siffra som betecknar 
en väsentlig förbättring gentemot det olyckliga 1880-talet och som 
absolut taget icke så ofta öfverträffats i vårt land. Relatift är den 
visserligen betydligt lägre än hvad vi för ett halft århundrade 
sedan höllo på att vänja oss vid såsom det normala. Däremot är 
1890-talets folkökning, 7 promille årligen, ganska representativ för 
hvad vi numera i vanliga fäll synas hafva att vänta. Det ser ut 
som om vi för tillfället hunnit ett visst jämviktsläge i detta fall, 
hvilkef kanske icke kommer att ytterligare sänkas annat än i sam
band med nedgången af födelsetalet.

Hativitetsöfver skottet uppgick under årtiondet 1891/1900 till 
531,800 individer, hvilket innebar en icke obetydlig nedgång mot 
föregående decennium. Då folktillväxten, såsom ofvan nämnes, ut
gjorde 351,460, uppgick förlusten, genom utvandring till 180,340 per
soner. Om än denna förlust relatift taget ej var hälften så stor 
som under 1880-talet, är den dock anmärkningsvärdt betydlig såväl
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med hänsyn till de goda ekonomiska konjunkturerna under en stor 
del af förevarande årtionde som ock med hänsyn till att befolkningen 
inom de mest arbetsföra åldrarna nu var blifven afsevärdt fåtaligare 
än vanligt.

Vid slutet af hvarje år för sig utgjorde Sveriges folkmängd:

År 1890 . . . . . . . 4,784,981
> 1891 . . . . . . . 4,802,590
> 1892 . . . . . . . 4,806,642
» 1893 . . . . . . . 4,823,239
» 1894 . . . . . . . 4,871,085
> 1895 . . . . . . . 4.919,207

Ar 1896 ......................... 4.962.777
» 1897 ......................... 5,011,327
» 1898 ......................... 5,064,899
> 1899 ......................... 5,098,926
» 1900 .........................  5,136,441

Årtiondets början och slut voro alltså hvarandra ganska olika. Under de tre 
första åren växte folkmängden endast med 38,000 personer, men under de 
sju senare med 313,000. Året 1892 är ett af våra allra svagaste folkökningsår, 
med en tillväxt af endast 4,000 personer; åren 1894, 1895, 1897 och 1898 
hunno däremot till inemot 50,000 personers tillväxt eller till och med där- 
öfver (år 1898), siffror som numera äro mycket sällsynta, fastän de under 
tiden omkring år 1860 voro allmänna.

Utvandringens belopp under olika år var följande; vi hålla oss såsom 
förut till de beräknade nettobeloppen:

ir 1891 ................. 37,304
» 1892 ................. 39,676
'i 1893 ................. 34,105
» 1894 ................. 4,119

År 1895 ................  12,109
» 1896 ................  13,479
» 1897 ................  7,991
> 1898 ................  6,902

År 1899 .... 10.177 
» 1900 .... 14,478

Summa 180,340

Dessa siffror tala för sig själfva. Det frapperande afbrottet år 1894 
åstadkoms af den stora krisen i Förenta Staterna mot 1893 års slut. Att 
utvandringen icke sedermera under detta årtionde återvann sin förra styrka, 
beror delvis på konjunkturerna i Amerika, som denna gång ovanligt långsamt 
återhämtade sig, delvis också på förbättrade förhållanden i Sverige.

I själfva verket betecknar året 1894 brytningen inom vår svenska emi
gration, liksom inom den germanska i allmänhet; dock är förbättringen icke 
så afgjord hos oss som i Tyskland. Äfven hos oss har utvandringen dock 
numera sänkt sig till ett visst jämnmått, och siffror af förra tiders uppjagade 
storlek börja mer och mer få karaktären af undantagsfall.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd och Europas, vid år
tiondets början och slut samt vid dess midt, utfaller på följande
sätt:

År. Folkmängd. 
Europa. Sverige.

Sverige 
i promille.

1890 .... 362,902,000 4,784,981
1895 .... 378,941,000 4,919,207
1900 .... 400,577,000 5,136,441

13-19 °/oo 
12-98 »
12-82 »

Den relativa tillbakagången för vårt land hejdade sig icke heller 
under detta årtionde. Sveriges folkökning var endast medelmåttig, 
från vår egen synpunkt, medan Europas undergick en stark accele
ration, på grund å ena sidan af den minskade utvandringen från det
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germanska Europa, å andra sidan den starka nedgången af dödstalen, 
i synnerhet bland vår världsdels slaviska folk.

I början af 1890-ta.let rådde inom Europas ekonomiska lif öfvervä- 
gande en tryckt och pessimistisk stämning. I synnerhet var detta 
fallet i Tyskland. Den ekonomiska situationen liknade en hårdt 
spänd sträng, som hvarje ögonblick hotade att brista. Socialismens 
oförväntade framgångar syntes förbereda en katastrof för hela det 
härskande ekonomiska systemet.

Elyttas blicken till år 1899, finner man i hela världen, och i främ
sta rummet Tyskland, en rent feberaktig verksamhet, — i arbetets 
realitet öfverträffande till och med de ryktbara åren i början af 
1870-talet. Pessimismen är helt enkelt glömd; oanade möjligheter 
yppa sig öfver allt. Trots att Tysklands befolkning nu innesluter 
öfvertaliga arbetsåldrar, är emigrationen försvunnen, ja ersatt af 
öfver skjutande immigration.

Förklaringen till denna slående kontrast mellan åren 1891 och
1899 är att under mellantiden guldproduktionens trettioåriga stagna
tion eller tillbakagång ändtligen gifvit vika och lämnat rum för ett 
nytt framåtskridande, — ett framåtskridande vida utöfver hvad 
någon från början kunde ana.

I årliga medeltal utgjorde värdet af det nyvunna guldet:
Åren 1881/40 

» 1851/60
. 1861/70
» 1871/80
» 1881/90

Maximisiffran, 860 millioner francs, låg så långt tillbaka i tiden 
som år 1853. Ar 1894 öfverträffades nu detta rekord för första gången, 
efter ej mindre än fyrtio år. Sedan följde rekorden slag i slag, 
tills ett tillfälligt afbrott skedde efter år 1899; detta år vanns för 1,615 
millioner francs nytt guld. Till följd af Boerkriget inträffade år
1900 en tillbakagång, i det Transvaals grufvor då så godt som upp
hörde med sin leverans.

I allt uppgick guldproduktionens årsmedeltal under decenniet 
1891/1900 till 1,096 millioner francs, — ej långt från dubbelt mot 
åren 1881/90, och nära 60 % mer än under det ryktbara 1850-talet.

Såsom förut påpekats, afstå vi från att söka närmare förklara, 
hvarför denna ökade guldproduktion helt enkelt gaf världen nytt 
ekonomiskt lif. Men den som böjer sig för fakta, måste erkänna, att 
så verkligen förhåller sig.

Att en förökning i större skala af guldproduktionen åstadkom
mer en viss förhöjning af priserna, är ganska allmänt erkändt, men 
både nu och under 1850-talet har denna verkan af guldet snarast 
öfverskattats. Att den i och för sig är en verklighet, är vid bägge

69-88 millioner francs. 
690'85 » 5
654’59 > »
596-44 > >
583-67 > >



STATISTISK HISTORIK. ÅREN 1891/1900. 191

tillfällena påtagligt. Yid midten af 1890-talet hejdades ändtligen det 
stora prisfallet, som i stort sedt pågått allt sedan 1873. Den dju
paste punkten infaller, efter Sauerbecks indes, på året 1896. Sedan 
börjar uppgången, li vil ken, bortsedt från tillfälliga afbrott, fort
går ännu (år 1913). I regeln har dock denna uppgång varit något 
långsammare än man vanligen föreställer sig. Sauerbecks index, 
som för 1896 utgjorde 61, hade ännu år 1909 icke hunnit längre än 
till 74. (Ar 1912 var man däremot uppe vid 85).

Sammanfattar man omdömet om de ekonomiska konjunkturerna 
under 1890-talet, blir detta, att åren 1891—1893 i det hela fortsatte 
depressionen från 1880-talet. Aren 1894—1899 äro däremot, med 
städse stigande intensitet, gynnsamma, till sist lysande år. Ser man 
till produktionens stegring, kan man lugnt påstå, att dessa år öfver- 
träffade den berömda haussen pä 1870-talet, hvilken mera yttrade 
sig i spekulation än i produktion. Aret 1900 medför ånyo en eko
nomisk återgång, — säkerligen på grund af Boerkriget, alltså icke 
direkt af ekonomiska skäl.

Befolkningsförhållandena inom Västeuropa under 1890-talet ut
märktes af en fortgående kraftig nedsättning af dödligheten men 
äfven af ett fortsatt sjunkande af den äktenskapliga fruktsamheten. 
Födelseöfverskottet befann sig dock ännu i tillväxt. Giftermålsfrek- 
vensen ökades ånyo, efter tillbakagången under 1880-talet.

Den europeiska emigrationen företer under detta årtionde åtskil
liga egendomliga drag. Under de ogynnsamma åren 1891—1893 höll den 
sig fortfarande uppe vid förra årtiondets rekordsiffror, men den ame
rikanska krisen i slutet af 1893 framkallade ett brådstörtadt afbrott. 
Beträffande året 1894 kan rent af sättas i fråga, om ej det året lika mån
ga passerade Atlanten i 'östlig riktning som i västlig. Efter detta år 
och med de nu begynnande lysande konjunkturerna i Tyskland, 
England och de öfriga nordeuropeiska länderna höll sig de german
ska folkens emigration vid låga siffror ända till seklets slut. Från 
södra och östra Europa däremot vällde utvandrareströmmen snart 
åter fram i nya stora vågor, — en begynnelse till den oerhörda emi
gration, som för dessa länder utmärker tidrymden efter sekelskiftet. 
För Europa i dess helhet blef emigrationen på detta sätt icke mycket 
mindre under det gynnsamma 1890-talet än under det ogynnsamma 
1880-talet, — eller i allt 6-3 millioner mot 74 millioner. Aterin- 
vandringen till Europa från de främmande världsdelarna var emel
lertid långt större under 1890-talet; härom stå emellertid icke full
ständiga uppgifter till buds.

De ekonomiska konjunkturerna i Sverige under 1890-talet för
löpte fullt parallellt med världsmarknadens. Några väsentligare 
afvikelser äro knappast att finna. En viss modifikation åstadkoms 
dock ännu alltjämt af årsväxten, som ju utfaller ganska olika i skil-
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da länder. Hos oss var utfallet i stort sedt mycket gynnsamt under 
detta årtionde. Verkligt svagt var blott ett enda år, eller 1899. 
Däremot gåfvo åren 1892, 1898 och 1900 ovanligt goda skördar.

Den år 1888 genomförda återgången till en protektionistisk han
delspolitik befästes ytterligare genom den nya tulltaxan af 1892, 
sedan den franska handelstraktatens upphörande återgifvit Sverige 
den fulla bestämmanderätten också öfver industritullarna. Striden 
mellan frihandel och protektionism kunde sedan snart nog betraktas 
såsom i realiteten afblåst. Först under de allra senaste åren, efter 
1911 års allmänna val, hafva tecken förebådat kampens återupptagande.

Öfver hufvud utmärkes 1890-talet i Sverige af en ganska starkt 
fortgående industrialisering, vid sidan af en fortsatt nedgång i jord
bruksbefolkningens numerär.

Jordbrukets ekonomi har dock uppenbarligen varit mycket 
bättre under detta årtionde än under det närmast föregående. Här
till har bidragit så väl den allmänna förbättringen inom världskon- 
junkturerna som det nu ändtligen eröfrade tullskyddet. I fråga åter 
om jordbruksdriftens egen utveckling äro förhållandena icke odeladt 
glädjande. Visserligen göras framsteg på många håll, men allt för 
ofta har man slagit sig till ro i förlitan på tullskyddet, och en stor 
mängd hemman började redan tidigt att vanskötas till följd af bristande 
arbetskraft. Framför allt är detta naturligtvis fallet i utvandrings* 
bygderna, om ock understundom skötseln hålles uppe genom kapi
tal från Amerika. I det stora hela framträder det faktum, att det 
svenska landtbrukets produktion nu börjar blifva otillräcklig för landets 
eget beliof. I flera viktiga hänseenden inträder rent af en stagnation 
i fråga om produktionens belopp.

Också har, såsom redan omnämnts, de förbättrade konjunkturerna 
till trots, jordbruksbefolkningens numerär fortfarit att sjunka, och 
detta lika starkt som under 1880-talet. Mellan 1880 och 1890 beräknas 
nedgången hafva omfattat 163,000 personer; mellan 1890 och 1900 
omfattade den ytterligare 158,000 personer. Från en jordbruksbefolk
ning af 3,078,000 personer år 1880 var man år 1900 kommen ned till 
endast 2,757,000.

Till en del beror detta förhållande på att den mänskliga ar
betskraften bättre tillvaratagits än förr eller ersatts af den billigare 
maskinkraften; och till en del vittna talen också om den nyss berörda 
bristen på arbetskrafter, som numera hör till de största svårigheter, 
med hvilka vårt jordbruk har att kämpa. Men härförutom bekräftas 
dock äfven den bristande expansionskraften hos det nuvarande svenska 
jordbruket. Vårt jordbruk växer ej längre tillräckligt, — i ordets 
enklaste, rent kvantitativa bemärkelse. Vi ha kommit in i en rent 
motsatt utveckling mot under tiden före 1865, då allt gick ut på 
produktionens extensiva stegring. Men för Sveriges ekonomiska lif
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innebär denna bristande utveckling ett betänkligt förhållande, — så 
mycket mer som vårt lands möjligheter i jordbrukshänseende ännu 
långt ifrån kunna sägas vara fullt tagna i besittning. Jordbrukets 
relativa stagnation är säkerligen en af de allra verksammaste or
sakerna till emigrationens fortgång.

Till och med mejerihandteringen började under detta årtionde stag
nera. Smörexportens siffra för 1896, i allt 25 millioner kilogram, 
har sedan dess aldrig mera uppnåtts och torde knappast heller mera 
komma att göra det. Man söker bortförklara detta faktum med ta
let om en starkt ökad inrikes förbrukning, men detta är blott en 
illusion. De verkliga, totala produktionssiffrorna för det svenska 
smöret föreligga ju och kunna af enhvar bedömas. De visa allt
sedan midten af 1890-talet en så obetydlig tillväxt, att den, om hän
syn tages till vara dagars kraf på en normal ekonomisk expansion, 
snarast får betecknas såsom ett stillastående.

Hela vår samfälda export af ladugårdsprodukter nådde äfvenle- 
des under 1890-talet sin höjdpunkt, från h vilken den sedan gått tillbaka.

Ett hårdt slag för denna vår export var förbudet i Storbritan
nien, år 1892, mot införsel af lefvande svensk boskap, och de för
svårande bestämmelserna mot samma införsel i Tyskland år 1895. 
Härigenom har nötboskapsafvelns utveckling i vårt land lidit ett 
ganska allvarligt af bräck.

Vid sidan af den beklagliga stagnationen af vårt jordbruk från 
kvantitativ synpunkt äro åtskilliga sträfvanrlen att omförmäla till 
en fortgång af den kvalitativa utvecklingen, — om än, såsom förut 
anmärkts, en allt för stor del af vårt lands jordbruk stå utanför 
äfven denna rörelse och till och med förete tillbakagång. Hvitbcts- 
odlingen utvecklades under detta och följande årtionde till det omfång, 
som den i vårt land skäligen kan nå. Samtidigt konstateras en stark 
uppgång beträffande införseln af konstgjorda gödningsämnen.

I fråga om mjölkhushållningen anses medelproduktionen af 
mjölk pr ko ha stigit från 1,400 kg. år 1885 till 1,700 kg. år 1895. 
(Ar 1905 utgjorde den 1,891 kg., och numera troligen omkring 2,000 
kg.). Vid årtiondets början tog andelsmejerirörelsen fart; samtidigt 
infördes smörprofningarna. År 1892 bildades Afvelsföreningen för 
rödbrokig svensk boskap, — ett första steg till att låta de inhemska 
kreatursraserna åter komma till heders. Äfven det gamla svenska 
(nordsvenska) fästmaterialet söker man hädanefter tillvarataga de 
sista resterna af, för att om möjligt skapa en beståndande inhemsk 
hästras. Mot årtiondets slut bildades Sveriges fjäderfäodlareförening, 
med syfte att omhändertaga vår dittills helt och hållet försummade 
fjäderfäskötsel.

Förbrukningen af råg började aftaga under detta årtionde, i det 
att detta säde alltmera ersättes af hvete. Importsiffrorna härutinnan

13—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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äro betecknande nog. Under nedanstående årtionden utgjorde inför* 
selöfver skotten, i deciton:

Hvete. Råg. Summa.
Årl. 1881/1890 ...... 769,448 1,704,067 2,473,515

» 1891/1900 ................... 1,455,190 1,123,917 2,579,107
» 1901/1910 ................... 2,075,591 895,969 2,971,560

Hela införseln af brödsäd har alltså äfvenledes stegrats, om än 
ieke alltför brådstörtadt, men kvetet och rågen hafva tydligen bytt 
plats i fråga om proportionerna. Härtill kommer att äfven landets 
egen produktion ökats hastigare i fråga om hvetet än i fråga om 
rågen. Från hygienisk synpunkt är denna utveckling icke af odeladt 
glädjande art.

Under årtiondet i fråga upphör vår export af korn, eller öfver- 
flyglas af importen, och äfven potatisskörden visar sig nu otillräcklig 
för behofvet. Endast af hcifre uppehölls ännu någon utförsel, som 
dock mot årtiondets slut var, äfven den, i det närmaste försvunnen.

Alltifrån 1840-talet hade i vårt land förmärkts en viss tendens 
till sammanhopning af jordegendom, — till smärre gårdars uppköp
ande och förläggande under gemensamt, större bruk. Så synnerligen 
omfattande blef väl denna rörelse icke, men tendensen var dock 
märkbar. Under 1880-talets svåra konjunkturer, som främst drabba
de de spannmålssäljande, större gårdarna, visade detta system sina 
olägenheter, och än tydligare framträdde dessa när senare följde 
arbetslönernas starka stegring och till sist en allt kännbarare brist 
äfven på den nödvändigaste arbetskraften. Under dessa förhållanden 
började, ungefär omkring 1890, utvecklingen åter slå om och gå i 
riktning mot mindre jordbruk, — helst sådana som kunna skötas af 
jordbrukaren själf och hans familj, utan anlitande af den dyra, lejda 
arbetskraften. Under senare tid har denna typ af jordbruk mestadels 
ansetts vara den i ekonomiskt hänseende företrädesvis lönande. Detta 
förhållande har ytterligare styrkt tidens älsklingsidé inom hithörande 
område : egnahemsrörelsen.

Årtiondet mellan 1890 och 1900 var en mycket gynnsam tid för 
vår Trävarurörelse. Priserna voro i allmänhet höga och stego mot 
årtiondets slut ända därhän, att i vissa fall till och med 1870-talets 
prisläge öfverträffades. Räknas arbetade och oarbetade trävaror till
sammans, steg vår export från 129 millioner kronors värde år 1890 
till 201 millioner år 1900. Ifråga om det exporterade virkets dimen
sioner gaf sig dock nedsättningen allt tydligare tillkänna. — Särskildt 
starkt tillväxte under 1890-talet exporten af trämassa, som alltsedan 
tillhört våra allra viktigaste exportartiklar.

Under förra delen af 1890-talet nådde vårt land höjdpunkten af 
sin betydelse inom den internationella trävaruhandeln. Sverige stod 
nu gifvet i första rummet af alla trävaruexporterande länder och
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bidrog ensamt med ej mindre än 22 % af hela den internationella 
omsättningen af oarbetade trävaror. Under årtiondets senare del 
öfvergicks doek Sverige af Österrike-Ungern, och sedan dess ha vi, 
såsom bekant, distanserats af ännu ett par af våra medtäflare.

Vid denna tid började den s. k. »Norrlandsfrågan» att blifva 
brännande. Till stor del på grund af en olämplig lagstiftning hade 
i Norrland uppstått ett motsatsförhållande mellan trävaruindustri
ens och jordbrukets intressen, som syntes allvarligt hota den norr
ländska bondebefolkningens ekonomiska själfständighet. Ett symtom 
häraf var den nu begynnande starkare utflyttningen från Norrland, 
såväl till inrikes orter som — efter hand — äfven till främmande 
land. Till och med inom sågverksbygderna själfva började den förut 
så starka folkökningen aftaga, då det visade sig, att trävarurörelsen 
hunnit en höjdpunkt, som med våra skogars närvarande leverans- 
förmåga ej är möjlig att öfverskrida. Utvecklingen af en längre drifven 
förädlingsindustri, som skulle skapa nya arbetstillfällen, har hittills, 
i stort sedt, uteblifvit. Endast trämasseindustrien har, under det nya 
seklet, börjat uppträda i Norrland vid sågverksrörelsens sida.

Ett ingripande af den lagstiftande makten i förhållandet mel
lan skogsägare och sågverksägare skedde redan vid denna tid, i det, 
år 1889, längsta tiden för aftal om sJcogsafverknmgsrätt blef genom 
lag inskränkt till tjugu år. Detta ledde emellertid endast till ett 
ökadt antal htlöp af hemman från sågverksbolagens sida och synes 
alltså snarast ha motverkat det afsedda ändamålet.

Inom Järnhandtering ens historia dominerar den stora händel
sen, att de lappländska malmfälten återgingo i svensk ägo, och likaså 
järnvägen mellan Luleå och Gällivare. Härmed afvärjdes på ett 
oförmodadt lyckligt sätt de faror, för hvilka vårt folk utsatts genom 
en serie af obegripliga försummelser och missgrepp såväl af staten 
som enskilde. Från och med 1892 begynner för svensk räkning den 
stora malmexporten från Norrbotten. Samtidigt föras också från 
Grängesberg allt större partier i marknaden. Sistnämnda export, 
som rörer sig med ganska knappa malmtillgångar, nådde redan vid 
seklets slut en omfattning, som ej sedan i väsentligare grad uppdrif- 
vits; såsom bekant är denna utförsel numera begränsad.

Järntillverkningen gjorde icke några större framsteg under detta 
årtionde i kvantitatift hänseende. Tackjärnsproduktionen steg en
dast från 438,000 ton årligen under 1880-talet till 494,000 ton. Vår 
insats i världsproduktionen fortsatte därför sin nedgång, och vår 
export ökades länge icke heller; det lilla, som afyttrades, kunde ej 
ens säljas till högre priser än förr. Under de senaste åren exporte
rades dock åtskilligt mera tackjärn än förut, hvilket ju alltid be
tecknar ett framsteg, äfven om det rent aritmetiskt motvägdes af 
en samtida ökning af importen. — Ståltillverkningen, som under



196 EMIGRATIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

några år hållit sig fullt uppe i nivå med världsproduktionens till
växt, började efter 1895 ånyo sjunka, relatift taget, om ock tillväx
ten var betydande efter våra förhållanden. Yår hela export af järn 
och stål hade ännu år 1900 icke mera uppnått det rekordvärde, 
som representerades af ett så långt tillbaka i tiden liggande år som 
1872. —För järnhandteringens tekniska utveckling arbetas fortfarande 
i vårt land med ganska stor framgång, ■— numera i synnerhet i fråga 
om den elektriska kraftens användning.

Årtiondet mellan 1890 och 1900 är en mycket betydelsefull tid
rymd för den svenska Industrien, som nu företer ett stark upp
sving, räknande sin begynnelse ungefär från år 1888. Hela den af 
industri och bergsbruk lefvande befolkningen ökades på dessa tio år 
från 1,087,000 till 1,484,000 personer, alltså med ej mindre än 37 %. 
Bidragande orsaker till denna kraftiga utveckling äro sannolikt de 
nya industritullarna af 1892 och säkerligen, och i främsta rummet, 
de förbättrade världskonjunkturerna. Oafsedt trävaru- och järn
industrierna, som behandlats här ofvan, torde de största framstegen 
företes af sockerindustrien, som i stort sedt nyskapades under detta 
årtionde, samt därnäst af sten- och cementindustrierna samt snickeri
fabrikerna; men en hel mängd andra branscher deltogo äfven i den 
glädjande utvecklingen. Öfverhufvud skulle man kanske rent af 
från vissa synpunkter kunna önska en större samling inom vår in
dustri kring de grenar af densamma, som verkligen äro fullt kon
kurrenskraftiga på världsmarknaden. Sedan vårt lands mångfald af 
råämnen gör dock en viss splittring till en själfskrifven sak, — i 
synnerhet i den mån dessa på naturlig grund framvuxna industrier 
lyckas göra sin lifsduglighet oberoende af tullskyddet.

Från den gynnsamma utvecklingen under detta årtionde får i 
viss mån undantagas tändsticksindustrien, hvars afsättning led all
varsamt af bräck genom den japanska konkurrensen. Det är bekant 
att denna räknar sitt upphof från oförsiktiga upplysningar af våra 
fabrikanter själfva, lämnade till i Sverige vistande japaner. Den 
bittra lärdom, som vid detta tillfälle inhämtades, lära våra industri- 
idkare icke hädanefter förgäta.

Sveriges Utrikes handel företer en vacker utveckling under 
detta årtionde. Från 1890 till 1900 stiger hela omsättningsvärdet 
med 36 %, medan världshandelns totala tillväxt under samma tid 
endast var 22 %. Och dock är den svenska siffran här för låg, ty vid 
den reform af vår handelsstatistik, som kom till stånd vid årtion
dets midt, nedsattes en hel del enhetsvärden, som förut varit upp
tagna för högt. Inom vår export var det i första rummet trävarorna, 
äfvensom gruppen oarbetad sten samt järnmalmen, som höjde slut
summorna, men äfven en hel mängd andra varugrupper, separatorerna, 
telefonindustrien m. fl., bidrogo med stora belopp. Öfver hufvud blef
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vår utförsel åtskilligt mera mångsidig än förr, en naturlig följd af 
den motsvarande uppblomstringen inom industrien. Importen åter 
koncentrerade sig mera än förut på råämnen, maskiner, redskap och 
fartyg, — åter ett vittnesbörd om en fortgående industriell och kom
mersiell förkofran. Till följd af den inhemska sockerindustriens ut
veckling minskades importen af socker efter hand i hög grad.

Tyskland gjorde ytterligare stora framsteg i kommersiell bety
delse för vårt land under detta årtionde, som ju ock för Tyskland 
var en expansionstid utan like. Omsättningen med Norge växte till 
en början, tills ett bakslag inträffade genom mellanrikslagens af- 
skaffande år 1897. England sjönk fortfarande i betydelse för oss 
såsom kund; däremot ökades vår import därifrån märkbart. Räknas 
in- och utförseln tillsammans, minskades Englands andel i omsätt
ningen, uppenbarligen till förmån för Tyskland.

Den tjuguåriga stagnationen eller tillbakagången inom vår sjö
fart brytes ändtligen vid midten af 1890-talet. Erån nu inträder en 
betydlig höjning såväl af den svenska handelsflottans tontal som af 
dess utrikes sjöfart i allmänhet. Den förutvarande starka tillväx
ten af de engelska fartygens antal i våra hamnar brytes nu också 
och lämnar rum för en motsvarande ökad representation af den sven
ska flaggan i stället. Öfriga nationer behöllo sina proportioner täm
ligen oförändrade, — med någon stegring för de tyska fartygen.

För den svenska sjöfartens återinträde på de mera aflägsna far
vattnen gjordes dock äfven under detta årtionde så godt som intet. 
Först efter sekelskiftet inträder här förändringen till det bättre. 
Det svenska skeppshj g geriet gick alltjämt tillbaka.

Inom affärslifvet i allmänhet märkes i första rummet bank
reformen af 1897, som gjorde riksbanken till ensamt sedelutgifvande, 
från och med 1904. Ar 1899 utfärdades lag om mönster och modeller.

För att gifva en antydan om den ekonomiska utvecklingen inom landets, 
olika delar begagna vi oss såsom förut af folkökningstalen. Inom hvart och 
ett af Sveriges län utgjorde folkökningen åren 1891/1900, årligen i promille, 
af medelfolkmängden:1

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Norrbottens . . . . 25-66 Kopparbergs . . . . 9-80 Uppsala . . . . . 2-24-
Stockholms stad . . 19-79 Västmanlands . . . 8-09 Alfsborgs . . . . 1-58
Västerbottens . . . 15-60 Södermanlands . . . 7-71 Värmlands . . . . O-09-
Gäfleborgs . . . . 14-14 Örebro .... . . 6-19 Kronobergs . . — 1-08-
Stockholms län . . 12-66 Jönköpings . . . . 4-79 Kristianstads . . . —1-46
Göteborgs o. Boh . 12-51 Östergötlands 4-72 Skaraborgs . . . . —2-32
Västernorrlands . . 10-74 Hallands . . . . . 4-01 Kalmar . . . . . —2-43
Malmöhus. . . . . 10-69 Gottlands . . . . . 2'79
Jämtlands . . . . 10-57 Blekinge .... . . 2-58 Hela riket . . . . 7-13

De tio första länen utgöras här af de sex län, som omfatta Norrland 
och Dai ar ne, vidare Stockholms stad och äfven Stockholms lån (egentligen 
hufvudstadens förstäder) samt slutligen Göteborgs och Bohus och Malmöhus

1 Jfr amn. sid. 147.
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län. Af samtliga län står nu Norrbottens främst; också infaller under dessa 
år den egentliga grundläggningen af dess stora grufindustri. Västernorrlands 
län, som så länge varit vår mest uppblomstrande landsända, sjunker däremot 
nu betydligt längre ner i länsföljden. Äfven Jämtlands län sackar starkt 
efter, jämfördt med förut. — Af de län, som under förra årtiondet minskade 
sin folkmängd, återgingo under detta årtionde Östergötlands, Jönköpings, Älfs- 
borgs, Värmlands och Gottlands till en, om ock svag (i Värmland minimal) 
folkökning. I Kronobergs, Kristianstads, Skaraborgs och Kalmar län däremot 
fortgick folkminskningen äfven under denna period.

Jämför man födelseöfverskottet inom hvärje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af inflyttningsöfverskott ( + ) till maximum af ut- 
flyttningsöfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af 
medelfolkmängden :

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms stad + 12-65 Jämtlands . . . — 349 Alfsborgs . . . . — 7-45
Norrbottens . . . + 7-95 Västmanlands . . — 3'66 Blekinge . . . . — 8-31
Stockholms län + 2-94 Södermanlands . — 3-81 Kristianstads . . — 8-67
Göteborgs o. Boli. + 0-96 Östergötlands . . — 4-76 Värmlands . . . — 8-85
Malmöhus . . . + 0-84 V ästernorrlands . — 5-34 Kalmar .... . —10-86
Gäfleborgs . . . — 0-02 Örebro .... , — 5-82 Kronobergs . . . —10-96
Gottlands . . . . — 1-13 Hallands . . . . — 6'38 Skaraborgs . . . —11-21
Västerbottens . . 
Kopparbergs . .

— 2-16 
— 2-21

Jönköpings . . 
Uppsala . . .

. — 6-77 

. — 7-12 Hela riket . . . — 3-66

Inflyttningen till Stockholm har tydligen gått starkt tillbaka dessa år; 
den har i stället vändt sig till hufvudstadens förstäder. Norrbottens läns 
inflyttningsvinst under detta decennium, nära 8 promille årligen, är den högsta 
i vårt land någonsin kända, Stockholms stad oafsedt. Samtliga de öfriga Norr- 
landslänen ha däremot nu sjunkit ned inom tabellens negativa afdelning. Malmö
hus län företedde inflyttningsöfverskott åren 1801/20 (under tiden för det skånska 
enskiftet) och sedan under 1840-talet; först nu, under 1890-talet, upprepades 
förhållandet ånyo och får väl nu skrifvas i främsta rummet på sockerindustri
ens räkning. — Åren 1881/90 öfversteg utflyttningsöfverskottet i elfva af 
länen det synnerligen höga talet 10 promille årligen ; här är detta fallet blott 
med trenne län. Maximum för 1880-talet (Värmland) hann ända till en årlig 
förlust af 17 promille; här stannar maximum (Skaraborgs län) vid något öfver 
11 promille.

Folkökningen i städerna var under detta årtionde betydligt svagare än 
förr. Väsentligen innebär detta dock endast, att inflyttningen nu till stor del 
vändt sig till de många nyuppståndna industriplatserna på landsbygdflyi. Eller 
med andra ord: det börjar uppstå nya städer, vid sidan af de gamla. Flere 
af dessa nya samhällen ha redan hunnit passera alla de administrativa stadi
erna: municipalsamhälle, köping, stad, — eller ock, där de utgjorts af för- 
stadsbildningar, införlifvats med närmaste storstad.

Inom Sveriges kulturella lif är 1890-talet ganska betydelse
fullt. En ny litterär blomstring inträder, af mera hoppfull och 
mera nationell grundstämning än den närmast föregående; äfven 
inom konsten slå de nationella synpunkterna, mångenstädes igenom. 
De stora sociala problemen börja tillvinna sig ökad uppmärksamhet 
äfven inom andra samhällsklasser än de närmast berörda. I sam
manhang härmed vaknar ett förnyadt intresse för upplysningens 
spridande (populära föreläsningar, sommarkurser vid universiteten
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m. m.). Erån det vetenskapliga lifvets gebit må erinras om öpp
nandet af Göteborgs Högskola, år 1891. — Idrottslifvet kunde nu
mera glädja sig åt ett allmänt deltagande ocli ett lifligt intresse.

På det sociala området märkes i första rummet socialismens 
fortsatta starka framryckande, nu yttrande sig äfven i en strängt 
genomförd organisation. Under ständiga konflikter tillkämpade man 
sig väsentliga förbättringar såväl i fråga om kortare arbetstid som 
högre aflöningar ; i främsta rummet gällde detta industrien, men i någon 
mån äfven jordbruket. Af offentliga åtgärder är däremot ännu från 
denna tid icke mycket att omförmäla. I fråga om den sociala försäk
ringen vunnos, trots olika ansatser, icke några anmärkningsvärda resul
tat. Om understöd åt sjukkassor, som läto sig registreras, lagstiftades 
år 1891, men till en början med ringa påföljd. Yrkesinspektionen utvid
gades, men fortfarande i otillräcklig skala. Årtiondets sista år, 1900, 
medförde en ny lag om minderårigas arbete, hvilken innehöll ett par 
bestämmelser äfven till skydd för arbetande kvinnor. Under år
tiondet infäller grundläggandet af den officiella socialstatistiken. — 
Af enskilda sträfvanden märkes i främsta rummet egnahemsfrågans 
upptagande, hvilken under nästa årtionde öfvergick att blifva en 
alltmera uppmärksammad offentlig angelägenhet.

Befolkningsförhållandenas utveckling under 1890-talet var i 
regeln icke gynnsam. Giftermålsfrekvensen höll sig fortfarande låg, 
trots de goda ekonomiska konjunkturerna, och frekvensen af oäkta 
födelser, som sjunkit under 1880-talet, började nu åter stiga. Hen 
äktenskapliga fruktsamheten gick märkbart tillbaka, åtminstone i 
städerna. Nymalthusiska åskådningar sprida sig uppenbarligen inom 
allt vidare kretsar, i synnerhet inom industribefolkningen.

Hödlighetsförhållandena voro däremot, i stort sedt, fortfarande 
mycket gynnsamma, och äfven under detta årtionde intog Sverige 
hedersplatsen härutinnan bland Europas nationer.- Mot de envisa 
barnfarsoterna föres striden hädanefter med afgjordt ökad framgång. 
Skillnaden i fråga om dödstalet mellan landsbygden och städerna 
utplånades alltmera ; likaså aftog åtskillnaden i detta fall mellan 
män och kvinnor, — däremot icke mellan ogifta män och gifta, hvil
ken differens fortfarande är i vårt land ovanligt stor. — Ett allvarligt 
missförhållande låg i tuberkulosens allt jämt fortgående ökade utbred
ning på landsbygden, ett faktum som kunnat konstateras ända sedan 
1870-talet men först nu började blifva föremål för en allmännare 
uppmärksamhet. I främsta rummet spreds tuberkulosen inom den 
ogifta kvinnliga befolkningen, som nu begynte i allt större utsträck
ning söka sin bärgning inom industrien.

I samband med de goda tiderna mot seklets slut kan iakt
tagas en betydlig höjning i många fäll af honsumtionssiffrorna. 
Af brödsäd ökades visserligen förbrukningen endast obetydligt (må-
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hända till följd af tullarna), men rågen utträngdes i än större skala 
än förr af hvetet, såsom förut visats. Förbrukningen af kaffe och te 
växte synnerligen starkt, och än mer förbrukningen af socker, — i 
samband med uppblomstringen af sockertillverkningen inom landet 
själft. Brännvinskonsumtionen steg ånyo under årtiondets senare 
hälft, efter att under tjugu år förut ha gått nästan öafbrutet tillbaka.

Åren 1901/1910.1

Yid det nya seklets ingång ägde Sverige 5,136,441 inb.; vid slutet 
af dess första årtionde hade folkmängden hunnit till 5,522,403. Till
växten utgjorde alltså 385,962 personer. Absolut taget är detta den 
största ökningen under något decennium hittills, med undantag 
allenast för 1870-talet. Relatift taget är beloppet dock icke någon 
märkvärdighet. Räknar man efter den procentiska tillväxten, står 
det nya seklets första decennium tillbaka för alla sju årtiondena mellan 
1810 och 1880 och därjämte för 1790- och 1750-talen samt för de båda 
årtiondena mellan 1720 och 1740. Långsammare än under det nu 
senast gångna årtiondet växte Sveriges folkmängd under 1740-talet, 
under tidrymderna mellan 1760 och 1790 och mellan 1800 och 1810 
samt under tjuguårsperioden mellan 1880 och 1900.

Om alltså folkökningen åren 1901/1910 var något högre än under 
närmast föregående årtionde, 1891/1900, så är dock skillnaden dem 
emellan mindre betydlig. Den tillväxt af omkring 7 promille årligen, 
som hvart och ett af dessa årtionden representerar, kan för närvarande 
betraktas såsom ungefär den normala i vårt land. I absolut tal inne
bär detta, att Sveriges folkmängd numera under vanliga år växer med 
omkring 40,000 människor.

Födelseöfverskottet under åren 1901/10 uppgick till 577,876 indi
vider. Relatift taget var detsamma troligen högre åren 1721/40, där
jämte under 1820-talet samt under de fyrtio åren mellan 1850 och 
1890. Förlusten genom utflyttning uppgick till 191,914 personer, 
eller 3'6i promille årligen; detta är ungefär lika mycket som åren 
1861/1880 och 1891/1900 men mindre än hälften mot under det olyck
liga 1880-talet.

Vid slutet af livcirje år för sig af årtiondet utgjorde Sveriges folkmängd, 
efter ungefärlig beräkning:

Ar 1900 . . . . . . . 5,136,441
» 1901 . . . . . . . 5,174,260
» 1902 . . . . . . . 5,198,890
» 1903 . . . . . . . 5,219,410
> 1904 . . . . . . . 5,259,466
» 1905 . . . . . . . 5,295,253

Ar 1906 ........................ 5,338,594
» 1907 ........................ 5.381,508
» 1908 ........................ 5,436,227
» 1909 ........................ 5,485,680
» 1910 ........................ 5,522,403

1 Jämte några data för åren 1911—1913.
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Vid 1911 års slut uppgifves folkmängden till 5,561,7,99 ock vid 1912 
års slut till 5,604,192.

De båda stora utvandringsåren 1902 och 1903 stannade vid en folk
tillväxt af endast resp. 25,000 och 21,000 personer. Annars har folk
ökningen under detta årtionde varit ganska jämn, med minimum, 36,000 per
soner, år 1905, och maximum, 55,000, år 1908. Sistnämnda år representerar 
den största absoluta tillväxten i vårt land sedan 1860.

Utvandringen har under årtiondet i fråga uppgått till följande belopp, 
— såsom vanligt efter afdrag af invandringen, alltså i nettobelopp (med unge
färliga tillägg för ej redovisad utvandring):
År 1901 ................. 18,779
» 1902 ................. 33,012
> 1903 ................  34,766
> 1904 ................  14,744

År 1905 ................. 17,179
» 1906 ................. 16,913
» 1907 ................. 15,730
» 1908 ................. 3,587

År 1909................ 15,514
» 1910................ 21,690

Summa 191,914

Förlusten åren 1902 och 1903 är den största sedan åren 1892 och 1893 
men uppnår dock icke på långt när maximibeloppen från de tidigare utvan- 
dringsdecennierna. Förlusten år 1908 var den minsta sedan år 1862; sänk
ningarna såväl 1904 som 1908 förklaras af resp. 1903 och 1907 års kriser 
i Förenta Staterna. Höjningen åren 1909 och 1910 är delvis förklarad af 
konjunkturernas förbättring ånyo i Amerika, delvis åter af storstrejken. Ar 
1911 sjönk vår nettoutvandring åter till 13,600 personer, och år 1912 till 
omkring 11,000. Under år 1913 däremot har en ny stegring inträdt, måhända 
för en del på grund af den sedvanliga ekonomiska uppryckningen i Förenta 
Staterna efter presidentvalet.

Jämförelsen mellan Sveriges folkmängd och folkmängden inom 
Europa i dess helhet utfaller sålunda:

Folkmängd. Sverige.
År. Europa. Sverige. i promille.

1900 ............................  400,577,000 5,136,441 12-82 °/oo
19051 ............................  421.102,000 5,295,253 1257 »
1910*............................  445,000,000 5,522,403 ■ 12-41 >

Sverige fortfar alltså ännu att gå tillbaka i relativ betydelse, 
såsom förhållandet nu varit alltsedan år 1879. Sedan dess har vår 
andel af Europa gått ned från 13'8i promille till 12-4i. I stället för 
5,522,000 inb. år 1910 skulle vårt land haft 6,145,000, om vi kunnat 
bevara ännu den ställning vi innehade vid slutet af 1870-talet.

Emigrationen från Europa under åren 1901/1910 utgjorde sam- 
sammanlagdt 13-3 millioner människor, hvilket är den långt högsta 
siffra, som någonsin förekommit ocli ungefär lika mycket som under 
1880- och 1890-talen tillsammantagna. Med afseende å detta för
hållande är först att märka, att äfven återinvandringen varit högre 
nu än förr; nettoförlusten torde knappast uppgå till mer än ungefär 
9 millioner människor, —- häri inräknadt då också Rysslands folk
förlust till Sibirien, kvilken ej ingår i utvandringssiffran här ofvan. 
Därnäst är ytterligare att märka, att tillväxten i emigrationen

Preliminär siffra for Europa.
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faller väsentligen på Sydvästra (d. ä. det romanska) Europa samt på 
Östeuropa. Sammanlagdt aflämnade dessa båda regioner 3-2 millioner 
utvandrare under 1890-talet, men nu 8'7 millioner.1 Orsakerna till 
denna väldiga stegring stå naturligtvis helt och hållet utanför kon
junkturerna för dagen; densamma vittnar blott om att nu ändtligen 
ett aflopp öppnats för en otillfredsställdhet, framkallad af årtiondens 
och århundradens missförhållanden. Att strömmen bryter fram nu, 
bevisar endast, att de yttre möjligheterna nu äro större än förr samt 
att en stigande folkbildning äfven inom vår världsdels sydliga och 
östliga delar gjort krafven på en människovärdig tillvaro starkare.

Inom det nordvästra, väsentligen germanska Europa, ökades 
emigrationen under detta årtionde från 3‘1 millioner till 4-6 millioner, 
men sistnämnda siffra upphinner ändoek icke fullt den motsvarande 
för 1880-talet. Tillväxten faller, egendomligt nog, i första rammet 
på England och Skottland; därnäst kommer det tyska och tjeckiska 
Österrike. Äfven i Norge har utvandringen varit hög under detta 
årtionde. I Sverige var den endast ungefär jämnhög med 1890-talets. 
Tysklands utvandring var äfven nu synnerligen obetydlig. Jfr vidare 
Tab. 220 och 221.

Att den europeiska emigrationen öfver hufvud varit så hög under 
förevarande årtionde sammanhänger naturligtvis också med det utom
ordentliga ekonomiska uppsvinget i Förenta Staterna under större 
delen af denna tid. Efter 1907 års kris har emellertid utvecklingen 
därstädes varit märkbart svagare, ett förhållande som till och med 
företer vissa indicier på att vilja fortfara äfven för framtiden. Om 
så blir fallet, kommer detta naturligtvis att i hög grad inverka på 
den europeiska emigrationen, — så mycket mer som sträfvandena i 
Förenta Staterna att förhindra all »icke önskvärd» immigration under 
de senaste åren gifvit sig allt lifligare tillkänna.

Befolkningsförhållandenas utveckling i Västeuropa under det nya 
seklet har varit öfverraskande. Giftermålsfrekvensen har tagit ovän- 
tadt litet intryck af de senaste årens goda ekonomiska konjunkturer. 
Dödstalen hafva nedgått på ett sätt som man ännu för kort tid sedan 
icke skulle hållit för möjligt. Den äktenskapliga fruktsamheten af- 
tager med en hast som rent af är hotande. En del länder, såsom 
England och Belgien, ha redan hunnit till ungefär samma punkt 
som Frankrike intog under 1870-talet och hvilken då ansågs vara 
fullkomligt abnorm. Intet synes heller antyda, att denna nedgång 
skall under den närmaste framtiden komma att hejdas.

I Sverige har utvecklingsgången i alla dessa hänseenden varit 
mindre utpräglad men dock i stort sedt densamma som här ofvan 
skildrats. Ett afbrott i fruktsamhetens sjunkande tycktes hos oss

1 Se Tab. 220, sid. 597.
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inträda under åren 1904—1900, men sedan dess har den nedåtgående 
rörelsen åter gjort sig gällande med förökad styrka. En mycket 
ogynnsam företeelse inom vårt lands befolkningsförhållanden under 
de senaste åren är den starka förökningen af antalet födelser utom 
äktenskapet. Fortfarande ökas också själfmordsfrekvensen i hög grad; 
orsakerna härtill äro synnerligen dunkla. — Äfven antalet förbry
telser har under senare tid varit högre än förr.

VärldskonjunMuterna voro åren 1901—1904 mindre fördelaktiga,
— i fortsättning af den regress, som inträdde med år 1900 och som 
delvis berodde på en öfverspekulation, hvars sammanstörtande påskyn
dades genom Transvaalsgrufvornas stängande på grund af kriget. Mot 
slutet af år 1907 inträdde en häftig kris i Éörenta Staterna, som 
drog följder med sig äfven för Europa. Redan år 1909 kan dock 
denna kris med bestämdhet anses vara öfvervnnnen, — ett vittnes
börd ånyo om, huru »godartade» dylika rubbningar äro under tider 
af rikliga omsättningsmedel.

Öfriga år: 1905—1907 och 1909—1912 representera mycket goda, 
till slut rent af utomordentliga konjunkturer, till hvilka näppeligen 
tidigare förekommit ett fullt motstycke.

Guldproduktionen fortfor att stiga äfven under detta årtionde,
— icke brådstörtadt men med en utpräglad konstans. Medelvärdet 
af det nyvunna guldet, som åren 1891/1900 uppgått till 1,096 milli
oner francs årligen, steg nu till 1,974 millioner och torde år 1912 
ha hunnit till i det närmaste 2,500 millioner francs. Under de se
naste åren har dock stegringen varit mindre betydande, hvilket möj
ligen förebådar en ny stagnation. En betänklig omständighet är 
Indiens växande absorption af guld, hvilket där dragés ut ur rörel
sen, såsom förr skett med silfret.

Prisstegringen har nu, efter en återgång under 1908 och 1909, 
under trycket af tvenne decenniers starkt växande guldproduktion 
accentuerat sig starkare än förr, åtminstone under åren 1910—1912.

I Sverige hafva konjunkturerna i stort sedt varit enahanda med 
dem å världsmarknaden. Dock förlängdes hos oss verkningarna af 
1907 års kris betydligt genom 1909 års stora arbetskonflikter, som 
gjorde att de goda tiderna icke kunna i Sverige anses vara fullt 
återställda förr än under 1911.' Såsom vanligt har äfven årsväxten 
haft sin betydelse. Denna var under årtiondets förra hälft ganska 
bekymmersam i vissa landsdelar; särskildt kändt är oåret 1902 i 
öfversta Norrland. Åren 1905—1912 ha vi däremot haft åtta år å rad, 
som alla varit fullt medelmåttiga eller däröfver, om än skörden i vissa 
landskap eller af vissa säden ibland lämnat åtskilligt öfrigt att önska. 
Skörden år 1908 erhöll det högsta officiella vitsord, som i vårt land 
afgifvits allt sedan år 1820.
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För detaljerna af vårt lands ekonomiska kistoria under de senaste 
åren redogöres kär i regeln icke, enär vi i flertalet fall få anledning 
återkomma kärtill under den sammanfattande bekandlingen i det föl
jande (Afdelning Y). Blott några af de mest framträdande fakta 
må kär finna plats.

Den viktigaste företeelsen på det sociala området under dessa år 
är arbetsgifvarnas organisation, efter mönstret af arbetarnas förut 
genomförda. Den afgörande stöten kärtill gafs af 1902 års, i politiskt 
syfte anordnade storstrejk. Sedan de stora organisationerna å ömse 
sidor mätt sina krafter år 1909, kar striden mellan kapital ock arbete 
alltmera öfverflyttats från de omedelbara arbetskonflikternas till lag
stiftningens gebit. Anledning härtill kar gifvits äfven af den allmänna 
rösträtten, —- i praktiken tillämpad första gången år 1911.

I öfrigt må erinras om lagen om ersättning för olycksfall (1901), 
den nya, allmänna arbetareskyddslagen (1911), folkpensioneringen 
(1913), förbudet mot kvinnors nattarbete (1909), lagen om medling i 
arbetstvister (1906), arbetsförmedlingens begynnande organiserande 
ni. m. I statsekonomiskt hänseende märkas de stora skattereformerna 
samt statens nu åstadkomna delägareskap i de norrbottniska malm
fälten ock ökade förvärf af vattenfall. Af mera allmän betydelse är 
äfven det alltmer rikliga stödet åt egnahemssträfvandena; i motsatt 
riktning kärtill verkar försvinnandet af många af de gamla soldat
torpen samt den starka minskningen af jordtorpens antal.

De gångna åren af det nya seklet hafva utmärkts af indu
strialiseringens markerade fortgång, hvaremot efter all sannolikhet 
jordbruksbefolkningen fortfarande gått tillbaka i numerär. Om 
de preliminära beräkningarna härutinnan äro någorlunda riktiga, 
bör under detta årtionde ka inträffat, att jordbruksbefolkningen ned
gått till mindre än 50 procent af landets hela inbygg ar antal. Erinras 
må, att ännu år 1870 dess andel uppgick till vid pass 72 procent.

Äfven jordbrukets produktion växer i allt ringare skala. För 
första gången sedan det tillfälliga afbrottet under 1830-talet har 
spannmålsskördens tillväxt icke hållit jämna steg med folkökningen. 
Importöfverskottet af landtbrukets samtliga produkter, som under 
1890-talet var nästan lika med noll (ej fullt 1 million kronor årligen), 
kar nu stigit till omkring 50 millioner kr. i årligt medeltal. Vårt 
jordbruk kar alltså nu nedsjunkit till den ståndpunkt, att det är 
afgjordt otillräckligt för landets behof. Till ock med af hafre importeras 
numera större kvantiteter än som exporteras. Äfven af ladugårds- 
produkter ökas införseln stadigt, medan utförseln mestadels stagnerar. 
Ännu betänkligare än denna den kvantitativa utvecklingens otillräck
lighet är det allt allmännare förhållandet att de nödvändigaste förbätt
ringar inom jordens skötsel måste eftersättas på grund af bristande 
arbetskraft. Hvad nyodlingen angår, är denna numera mycket obe-
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tydlig. — Af lagstiftningsåtgärder må erinras om det ändtligen 
genomförda lagskyddet för arrendatorer och torpare (1907).

En annan af våra hnfvudnäringar, för hvilken det nu gångna 
årtiondet medfört en jämförelsevis mindre expansion, är trävaruhand- 
teringen. Eör första gången på nära nog ett helt sekel har kvan
titeten af utförda trävaror gått tillbaka. Att det sammanlagda 
värdet dock vuxit icke oansenligt beror dels på de stadigt stigande 
priserna, dels på det i och för sig glädjande faktum, att utförseln 
af arbetade trävaror upptager en allt större anpart af den totala 
exporten. — Inom lagstiftningen märkes den grundläggande skogs
lagen af 1903 samt den s. k. Norrlandslagstiftningen (från och med 1906).

Tackjärnstillverkningen, som under åren 1891/1900 uppgått till 
494,000 ton i medeltal, steg nu till 548,000 ton årligen. Tillväxten 
är synnerligen svag. Aret 1912, emellertid, företer en sällsynt fram- 
ryckning, eller ända till 702,000 ton, — en rekordsiffra, som man 
näppeligen skulle väntat ännu på länge. Sveriges export af tack
järn har ock under de senaste åren ökats mycket starkt. — För 
malmexporten begynte ett nytt tidehvarf med öppnandet, år 1903, 
af järnvägen till Narvik.

Vår industri i allmänhet har under det nya seklet gjort mycket 
vackra framsteg, äfven oafsedt trävarurörelsen ock järnhandteringen. 
Hvad ännu en gång trävaruhandteringen angår, märkes här den allt
jämt fortgående kraftiga utvecklingen af trämassetillverkningen med 
därtill hörande export. Äfven utförseln af tändstickor skjuter 
ånyo god fart, och snickerifabrikerna vidga likaledes sin export; 
detsamma gäller våra separatorer, telefonindustrien, metallverken m. fl. 
Mindre framsteg göra numera sten- och cementindustrierna. Om ut
vecklingen inom de industribranscher, som ännu arbeta endast för 
det inhemska behofvet, talar den märkbara minskningen i fråga om 
importen af ullgarn och bomullsgarn, ylleväfnader, läder m. m.

Sveriges utrikes handelsomsättning ökades från 1900 till 1910 
med 37 %. Motsvarande siffra för samtliga länders internationella 
handel var ej mindre än 58 %. Denna gång har Sverige alltså icke 
på långt när kunnat hålla jämna steg med världshandelns utveck
ling, men denna har ock under det nya seklet varit kolossal. En 
jämförelse med äldre tider erbjuder här mycket af intresse. Enligt 
de i Tab. 52 återgifna talen ökades världens samfällda internatio
nella handelsomsättning med nedanstående procenttal:

Mellan 1820 ocli 1830 ...................... ............... med 19 procent.
2» 1830 och 1840 ................ ............... » 41 »
» 1840 och 1850 ................ i
» 1850 och 1860 ............... ............... » 79 »
» 1860 och 1870 ............... ..................... » 60 »

1870 och 1880 ............... ...................... » 35 »
» 1880 och 1890 ............... ............... » 12 »
3- 1890 och 1900 ............... 4. 3.1 r 22 »
» 1900 och 1910............... ............... * 58 >



206 EMIGKATIONSUTRBDNINGEN. BETÄNKANDE.

Endast 1850- och 1860-talen, som fingo sina förhållanden bestämda 
af den första stora guldproduktionsperioden, kunna alltså i fråga om 
värdshandelns stegring uthärda en jämförelse med det tjugonde seklets 
första decennium. — Sveriges utrikes handel har under dessa år fort
farande utvecklats i samma gynnsamma riktning som under närmast 
föregående årtionde, i det att exporten af förädlade varor visar en vac
ker tillväxt, medan importen till allt större del utgöres af råämnen 
och maskiner, till allt mindre del åter af direkta förbrukningsartiklar.

Af de främmande länder, med hvilka vår internationella om
sättning äger rum, har Tyskland fortfarande ökats i betydelse för 
oss, medan England alltjämt, relatift taget, går något tillbaka. 
Under de allra senaste åren (från och med 1909) hafva våra handels
förbindelser med Ryssland företett ett vackert uppsving, som bör 
vara en ingress till ytterligare långt större framsteg.

Eör den svenska sjöfarten, särskildt i fråga om öppnandet af 
direkta förbindelser med aflägsnare länder, äro de senaste åren epok
görande. Nu kräfves i första rummet ytterligare en direkt svensk 
ångbåtslinje äfven mellan Göteborg och New York.

Från den inre samfärdselns gebit märkes kanalbyggandets åter
upptagande (Trollhätte kanals ombyggnad m. m.) samt den stora In
landsbanan (hufvudlinje genom Norrland, bibanor i sydvästra Sverige).

Konsumtionssiffrorna hafva under dessa år i många fall företett 
en fortsatt, betydande ökning; i synnerhet gäller detta kaffet, där 
Sverige nu kanske står högst i Europa, samt äfven socker, tobak m. m. 
Af spritdrycker märkes däremot knappast numera någon ökning, 
möjligen till och med någon tillbakagång, de goda tiderna till trots.

Folkökningen inom hvart och ett af Sveriges län utgjorde åren 1901/10, 
årligen i promille af medelfolkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.
Stockholms län . . §8-73 Gäfleborgs . . . . . 6-39 Uppsala . . . . 3'43
Norrbottens . . . . 17-68 Örebro .... . . . 6 03 Alfsborgs . . . 2-90
Stockholms stad . . 12-89 Jämtlands . . . . . 5-90 Värmlands . . . 2'29
Göteborgs o. Boll . 12-32 Jönköpings . . . 551 Blekinge . . . . 2-06
Västerbottens . . . 11-53 Östergötlands . . . 5-14 Kalmar . . . . 0-22
Malmöhus . . . . 11-09 Västmanlands . . . 5-10 Skaraborgs . . . 009
Västernorrlands . . 7-54 Gottlands . . . . . 4-54 Kronobergs . . —0-73
Kopparbergs . . . 7-18 Kristianstads . . . . 4-13
Södermanlands . . 653 Hallands. . . . . . 3-85 Hela riket . . . 7-27

De sex första länen utgöras nu af Stockholms stad och län (d. v. s. 
Stockholm med förstäder), vidare de båda öfversta Norrlandslänen samt Göteborgs 
och Bohus och Malmöhus län. Norrbottens läns folkökning är dock nu be
tydligt minskad mot under förra årtiondet, och än sämre ställer sig förhållan
det med Västernorrlands, Gäfleborgs och Jämtlands län. Norrlands stora tid är 
förbi. — Af de län, som under 1890-talet minskade sin folkmängd, hafva 
Skaraborgs, Kalmar och Kristianstads nu återgått till folkökning; i de först
nämnda båda är tillväxten dock minimal, något större däremot i Kristianstads 
län. I Kronobergs län ensamt har folkminskningen fortgått och har nu 
därstädes sträckt sig öfver trenne årtionden i rad.
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Jämför man födelseöfverskottet inom hvarje län med den i verkligheten 
förefunna folkökningen, erhåller man resultatet af omflyttningen. Ordnas 
länen här från maximum af utflyttningsöfverskott till maximum af inflyttuings- 
öfverskott (—), blifver omflyttningsresultatet, årligen i promille af medel
folkmängden:

Län. Promille. Län. Promille. Län. Promille.

Stockholms län . + 17-49 Örebro .... . — 4'-7 5 Skaraborgs . . . — 7-19
Stockholms stad . + 4-54 Östergötlands . . — 5-02 Jämtlands . . . — 7-24
Göteborgs o. Boh. + 0-53 Alfsborgs . . . . — 5-05 Gäfleborgs . . . — 7-33
Malmöhus . . . — 0-91 Uppsala . . . . — 5-19 Västernorrlands . — 7-66
Gottlauds . . . . — 0-92 Jönköpings . . . — 5-20 Kalmar .... . — 8-05
Norrbottens . . . — 306 Västmanlands . . — 5-99 Blekinge . . . . — 863
Södermanlands . — 4-05 Hallands . . . . — 6-04 Kronobergs . . . — 9'60
Kristianstads . . — 4-41 Västerbottens . . — 6’15
Kopparbergs . . 4'62 Värmlands . . . 6-27 Hela riket . . . — 8-61

Inflyttningsöfverskottet är tydligen numera inskränkt till Stockholm och 
Göteborg samt deras förstäder. Norrland har öfverallt öfverskjutande utflytt
ning, såväl till inrikes orter som till främmande land. Samtliga de norrländska 
länen utom Norrbotten stå till och med ofördelaktigare än riksmedeltalet; 
såväl Jämtlands som Gäfleborgs och Västernorrlands län placera sig rent af i 
sista ledet. Ogynnsammare situerad är blott den sammanhängande gruppen 
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, hvilka alltså för närvarande företräda 
den största folkförlasten i vårt land.

Folkökningen i städerna är fortfarande mindre än på 1880-talet, — d. 
v. s. i de gamla städerna. Däremot växa de yngre stadsbildningarna, munici- 
palsamhällena och andra, starkt, och nya sådana uppstå oupphörligt. Inkor
poreringen af förstäder har alltmera blifvit ett brännande spörsmål. — I 
jordbrukssocknarna fortsätter den tröstlösa folkminskningen, — dock sannolikt 
något mindre utpräglad än under de närmast förutgående tjugu åren. Till 
följd af ungdomens bortflyttning har födelseöfverskottet i en hel del af våra 
jordbruksbygder nedsjunkit till ett minimum.

Yårt svenska affärslif har under det nya seklet gjort större 
framsteg än någonsin förut på en så kort följd af år. Särskildt 
framträdande är kartell- och trustväsendets utbredning och i allmän
het en bättre än förr genomförd organisation. En mörk skugga är 
dock den öfverdrifna spekulationen, som innebär ett allvarligt hot 
för en sund utveckling äfven af vår industri. Här, liksom i fråga 
om de flesta andra det ekonomiska lifvets utväxter, är vår efterblifna 
lagstiftning ur stånd att bereda ett effektift skydd åt den legitima 
företagsamheten och det legitima förvärfvet.
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Framställningen af emigrationens omfattning och verkningar 
samt de orsaker, som må kunna anses hafva i främsta rummet 
framkallat den stora folkrörelsen, blifver kanske något mera konkret, 
om de statistiska hufvuddata samt inkomna lokala upplysningar sam
manföras för kvarje län för sig. Detta sker i efterföljande fram
ställning, som hufvudsakligen stöder sig på Emigrationsutredningens 
Bilagor Y, Yl och XVII, med hänvisning äfven till mera anmärk
ningsvärda data i öfriga publikationer. Utdragen ur Bilaga Yl för 
hvarje län (»De geografiska betingelserna för näringslifvet») äro ut
förda i samråd med sagda bilagas författare, D:r Per Stolpe.

Med afseende å här uti inledningen samt uti länsöfversikterna 
införda tabeller må lämnas följande förklaringar och anmärkningar.

1) Inom hvarje län har ett försök gjorts att skilja mellan 
. Jordbrukssocknar» och »Öfriga socknar». Dessa båda grupper hafva 
nämligen i fråga om folkökningen alltsedan utvandringens upp
trädande företett de mest afgjorda olikheter. Skillnaden med af
seende å emigrationen är vida mindre och företer många oregelbun
denheter. Regeln är visserligen att i de stora utvandringsbygderna 
emigrationen är något större från jordbrukssocknarna än från in
dustribygderna, men denna regel vidkännes många undantag. Den 
egentliga skillnaden, hvarigenom olikheten i folkökningen förklaras, 
består nti det olika förhållandet till den inrikes omflyttningen. Så 
godt som undantagslöst går denna ifrån jordbruksbygderna och till 
industribygder och städer. Industriplatserna och städerna kunna 
visserligen under tider af dåliga konjunkturer aflämna ett högst 
betydligt antal emigranter, men dessa rekryteras till stor del af den 
förut från jordbruksbygden inflyttade befolkningen och ersättes för 
öfrigt i ej ringa mån af oupphörligt tillströmmande nya skaror från 
samma källa. Numerärt sedt skulle man alltså kunna säga, att jord- 
brukssocknarna furnera icke blott sin egen emigration till främ
mande land, utan äfven en stor del (kanske största delen) af emi
grationen från industrisocknar och städer.

Till följd af denna inhemska omflyttning kunna industriorter 
och städer i regeln förete folkökning äfven under tider af mycket 
hög emigration. Däremot är inom jordbruksbygderna folkminskning
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mimera regel, och detta vare sig emigrationen till främmande länder 
är stor eller liten.

Ytterligare skarpes detta förhållande däraf att, till följd af 
den oerhörda folkförlusten inom lifvets produktiva åldrar, jordbruks- 
socknarnas födelseöfverskott gått högst betydligt tillbaka, ja fler
städes redan närmar sig 0.

Åtskillnaden mellan »jordbrukssoeknar» och »öfriga socknar» är 
alltså i nu förevarande hänseenden af mycket stor betydelse. Na
turligtvis kan densamma icke genomföras med full skärpa, då inom 
de flesta socknar flera näringsgrenar äro företrädda. Jordbruk 
förekommer ju inom så godt som alla bygder, äfven de mest indu
striella. Yid dragandet af gränsen ha vi i regeln räknat en socken 
såsom industribygd, om någon mera betydande industriell verksam
het (eller någon gång sjöfart, fiske o. s. v.) därstädes förekommer, 
fastän äfven i en sådan socken jordbruksbefolkningen mången gång 
kan vara öfvervägande. Såsom ledtråd, där andra upplysningar 
saknas, hafva vi användt de i Bilaga Y, Tab. 76 uträknade procent
talen för proportionen mellan taxeringsvärdet af jordbruksfastighet 
och af »annan fastighet». Där denna sistnämnda når till åtminstone 
25 à 30 % af hela taxeringsvärdet, har socknen i regeln betraktats 
såsom industrialiserai.

Att vi på detta sätt, i stort sedt, kommit till ett antagligt 
resultat, synes oss framgå däraf, att sammanlagda folkmängden år 
1910 i våra här särskilda »jordbrukssoeknar» uppgår till 2,643,000 
personer, medan rikets hela »jordbruksbefolkning» samma år (enligt 
visserligen ännu endast preliminär beräkning) utgjorde omkring
2.663.000 personer, eller nästan alldeles samma belopp. Allt för 
stor vikt bör dock ej läggas på denna öfverensstämmelse. Ar 1880 
var skillnaden vida större, och minskningen sedan dess utgör för 
»jordbruksbefolkningen» (enligt preliminär beräkning) 415,000 per
soner, men för folkmängden i här afskilda »jordbrukssoeknar» endast
181.000 personer. Detta blir naturligt, om man erinrar sig, att 
äfven dessa socknar omfatta en hel del industriell verksamhet, hvars 
personal i regeln har ökats, icke, såsom jordbruksbefolkningen, min
skats. Omvändt drifves i många af »industrisocknarna» ett bety
dande jordbruk; här har kanske ej ens jordbruksbefolkningen aftagit, 
i det att den lättade afsättningen af landtmannaprodukter till in
dustribefolkningen mångenstädes bidragit till jordbrukets utveckling, 
både i extensiv och intensiv riktning.

Anmärkas må, att inom Dalarne och Norrland åtskillnaden 
mellan jordbrukssoeknar och »öfriga» är betydligt svårare att göra 
än i södra Sverige, dels till följd af socknarnas mången gång be
tydliga storlek i norra Sverige, dels på grund af skogsskötselns 
öfvermäktiga betydelse i sistnämnda landsdel; skogsskötseln är ju
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Tab. 55. Folkmängden i lånen, åren 1750, 1810, 1865 ocli 19101

Län.
Folkmängd vid slutet af år Länens folkmängd i 

promille af hela rikets.

1750. 1810. 1865. 1910. 1750. 1810. 1865. 1910.

Stockholms stad 60,018 65,474 133,361 342,323 33-7 27-3 32-4 62'0
Stockholms län . 90.612 97,462 128,458 229,181 50-9 40-7 31-2 41-5
Dppsala .... 63,240 81,222 96,766 128,171 35'5 33-9 23-5 23-2
Södermanlands . 78,703 99,453 133,900 178,568 44-2 41-5 32-5 32-3
Östergötlands . . 127,226 164,626 253,148 294,179 71-4 68-7 61-5 533
Jönköpings . . . 104,888 117,060 183,851 214.454 58-9 48'8 44-7 38-8
Kronobergs . . . 66,439 90,697 162,553 157,965 37-3 37-8 39‘6 28-6
Kalmar .... 94,439 139,528 233.165 228,129 530 58-2 56'7 41-3
Gottlands.... 24,282 32,868 53,165 55,217 13-0 13-7 12-9 10-0
Blekinge .... 46,393 69,749 125,436 149,359 26 1 29m 30-6 27-0
Kristianstads . . 89,969 121,475 222,235 228,307 50-5 507 54-0 41-3
Malmöhus . . . 104,445 155,054 305,261 457.214 58-7 64-7 74-2 82-8
Hallands .... 57.707 74,276 126,060 147.224 32-4 31-0 30-6 267
Göteborgs o. Bob. 75,795 117,553 232,181 381,270 42-6 490 56-4 690
Alfsborgs.... 114,264 153,581 279,153 287,692 64-2 64M 67-9 ,521 ;
Skaraborgs . . . 96,656 136,572 236,775 241.284 54-3 57-0 57-6 43-7
Värmlands2. . . 96,340 135,886 259,612 260,135 54-1 56-8 63M 47'i
Örebro2 .... 75,000- 95,998 162,717 207,021 42-1 40M 39-6 37-5
Västmanlands. . 71,276 82,859 108,859 155.920 40-0 34-e 26-5 28'2
Kopparbergs . . 96,210 119,602 174,758 233,873 54-0 49-9 42'5 42-4
G-äfleborgs2 . . . 52,488 84,263 143.793 253,792 29-5 35-2 35-0 46-0
Västernorrlands2 37,048 60,984 127,524 250,512 20-8 25M 31-0 45'4
Jämtlands2 . . . 19.600 33,445 68,071 118,115 11-0 14-0 16-5 21-4
Västerbottens* . 16,000 34,003 88,763 161,366 9-0 14-2 21-6 29'2
Norrbottens3 . . 21,640 32,661 74,576 161,132 12-2 13-6 18-1 29'2

Hela riket 1,780,678 2,396,851 4,114,141 5,522,403 1,000 1,000 1,000 1,000

på en gång en industriell bedrift och en biförtjänst för jordbruks
befolkningen, utan att möjlighet föreligger att skilja mellan dessa 
båda olika arter af förvärf.

Hufvudresultatet af nu omförmälda ungefärliga fördelning af 
vårt land alltefter jordbrukets större eller mindre betydelse, är för 
riket i dess helhet följande.

Folkmängden utgjorde:
År I jordbruks- 

sockuarna.
I öfriga socknar 
samt städerna. Summa.4

1805 .................. .... 1,651,332 759,351 2,410,683
1865 .................. .... 2,703,898 1,410,243 4,114,141
1880 ................. .... 2,824,551 1,741,117 4,565,668
1910.................. .... 2,643,425 2,878,978 5,522,403

Mellan åren 1805 och 1865 ökades alltså jordbrukssocknarnas 
folkmängd med 64 procent, öfriga socknars samt städernas folkmängd

1 Efter de vid hvarje särskild tidpunkt gällande gränser, med ungefärliga tal år 
1750 för de senare inrättade länen. — 2 Folkmängdssiffran för år 1750 är endast be
räknad. — 3 Siffran för 1750 är endast beräknad och omfattar äfven de landsdelar 
öster om Torne- . och Muonioälfvarna, som år 1809 afträddes till Finland. Folkmäng
den i dessa landsdelar år 1750 utgjorde sannolikt omkring 5,500 personer; år 1805 var 
den 31,017. — 4 Om 1805 års hela officiella foikmängdssiffra (2,422,039) se sid. 215.
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Tab. 56. Folkmängden i jordbrukssocknarna inom, hvarje länd

Län.
Folkmängd vid slutet af år

I förhållande till 1805 
års folkmängd, satt 

= 100.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865 1880. 1910.

Stockholms län. . . 63,980 79,140 86,292 86,791 100 124 135 136
Uppsala.................... 65,541 70,290 74.932 71,844 100 107 114 110
Södermanlands . . . 77,082 97,390 104,144 99,616 100 126 135 129
Östergötlands .... 113,206 159,688 160,737 139,962 100 141 142 124
Jönköpings .... 86,753 130,0ti2 129,777 110,911 100 150 150 128
Kronobergs .... 70,648 126,124 129.247 106,911 100 178 183 151
Kalmar.................... 104,365 171,294 173,868 143,467 100 164 167 137
Gottlands................ 24,210 37,450 37,817 35,017 100 155 156 145
Blekinge.................... 38,121 75,575 80.657 71,228 100 198 212 187
Kristianstads .... 94,175 170,750 173,305 155.688 100 181 184 165
Malmöhus................ 112.214 205,338 209,475 187,152 100 183 187 167
Hallands.................... 56,712 95,765 98.804 87,773 100 169 174 155
Göteborgs o. Bohus . 62,481 111,965 109,198 95,578 100 179 175 153
Älfsborgs................ 117,798 207,616 208,839 164,631 100 176 177 140
Skaraborgs . . 125,629 207,879 219,402 181,007 100 165 175 144
Värmlands................ 103,967 188,765 185,252 145,605 100 162 178 140
Örebro.................... 58,126 88,489 93,756 86.976 100 152 161 150
Västmanlands . . . 52.808 62,588 69,389 64,932 100 119 131 123
Kopparbergs .... 76,866 107,873 112,397 117,308 100 140 146 153
Gäfleborgs................ 47,486 78,432 87,916 108,370 100 165 185 228
Västernorrlands . . 33,779 71,982 86,670 109,735 100 213 257 325
Jämtlands ..... 25,127 53.393 65,095 83,119 100 212 259 331
Västerbottens . . . 20,988 64,491 76,947 115,037 100 307 367 548
Norrbottens .... 19.270 41,559 50,635 74,767 100 216 ! 263 388

Summa 1,651,832 2,703,898 2,824,551 2,643,425 100 164 171 160

Däraf :
Mell. o. södra Sverige 1,504,682 2,394,041 2,457,288 2,152,397 100 159 163 143
Norrland.................... 146,650 309,857 367,263 491,028 100 211 250 335

med 86 procent. Skillnaden var alltså då ännu icke synnerligen 
stor. Härvid må dock ihågkommas, att inånga socknar, som här 
räknas såsom industriorter, ännu under dessa äldre dagar utgjorde 
ren jordbruksbygd. Mellan åren 1880 och 1910 minskades folkmäng
den i jordbrukssocknarna med 6 procent, medan den i öfriga sock
nar och städerna ökades med 65 procent.

Skillnaden blir dock ännu betydligt större om man tager meller
sta och södra Sverige för sig. Inom de tjugu sydligare länen ut
gjorde folkmängden:

I jordbruks- I öfriga socknar Summa 
Ar socknarna. samt städerna.

1805 ................................... 1,504,682 661,393 2,166,075
1865 ................................... 2,394,041 1,217,241 3.611,282
1880 .............................  2,457,288 1,479,638 3,936,926
1910 ................................... 2.152,397 2,425,089 4,577,486

1 Se sid. 212. Länsgränserna äro här uniflerade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), 
och summorna från Tab. 56 och 57 öfverensstämma därför ej alltid fullt med talen i 
Tab. 55. Om Örebro läns folkmängd år 1805, jfr not 3 å nästa sida.



LÄNSÖEVERSIKTER. INLEDNING. 215

Tab. 57. Folkmängden i öfriga socknar samt städerna.

Län.
Folkmängd vid slutet af år

I förhållande till 1805 
års folkmängd, satt 

= 100.

1805. 1865. 1880.
1

1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Stockholm1 * * * .... 77,321 142,168 182,151 411,971 100 184 236 533 ;
Stockholms län® . . 30,728 40,511 47,353 72,742 100 132 154 237

Stockholms stad . . 72,652 134,177 168,775 342,323 100 185 232 471
Stockholms län . . 35,397 48,502 60.729 142,390 100 137 172 402
Uppsala...................... 18,483 26,236 36,006 56,327 100 142 195 305
Södermanlands . . . 21,679 36,553 43,068 78,952 100 169 199 364
Östergötlands . . . 49,173 93,501 106,250 154,217 100 190 216 314
Jönköpings .... 30,690 53,748 66.497 103,543 100 175 217 337
Kronobergs .... 18,158 35,255 39,217 51,054 100 194 216 281
Kalmar...................... 33,231 63,424 72,799 84,662 100 191 219 255
Gottlands................. 8,778 15,715 16,851 20,200 100 179 192 230

‘ Blekinge.................. 29,079 49.982 56,924 78,131 100 172 196 269
Kristianstads . . . 26,055 51,142 56,839 72,619 100 196 218 279
Malmöhus................. 38,094 100,145 140,206 270,062 100 263 368 709
Hallands.................. 16,783 30,318 36,527 59,451 100 181 218 354

1 Göteborgs o. Bohus. 55,948 119,775 151,390 285,692 100 214 271 511
Älfsborgs................. 37.436 70,616 79,262 123,061 100 189 212 329
Skaraborgs .... 13,075 29,223 38,887 60,277 100 224 297 461
Värmlands .... 36,814 71,701 84,002 114,530 100 195 228 311
Örebro...................... 40,585 74,672 89,218 120,045 100 184 220 296
Västmanlands . . . 31,837 45,641 58,455 90,988 100 143 184 286
Kopparbergs .... 47,446 66,915 77,736 116,565 100 141 164 246
Gäfleborgs................. 37,054 65,523 90.812 145,422 100 177 245 392
Västernorrlands . . 25,894 55,608 82,547 140,777 100 215 319 544
Jämtlands................. 7,379 14,582 18,397 34.996 100 198 249 474
Västerbottens . . . 11,547 25,156 29,597 46,329 100 218 256 401
Norrbottens .... 16,084 32,133 40,126 86,365 100 200 262 537

Summa8

Där af:
Mell. o. södra Sverige 
Norrland..................

759,351

661,393
97,958

1,410,243

1,217,241
193,002

1,741,117

1,479,638
261,479

2,878,978

2,425,089
453,889

100

100
100

186

184
197

229

224
267

379

367 ! 
463

Här uppgick tillväxten mellan 1805 ock 1865 i jordbrukssocknarna 
till 59 procent och i öfriga bygder till 84 procent. Minskningen 
inom jordbrukssocknarna mellan 1880 och 1910 steg ända till öfver 
12 procent, och 1910 års folkmängd var lägre till och med än 1865 
års — 2,152,000 mot 2,394,000. Invånarantalet i mellersta och södra 
Sveriges jordbruksbygder är alltså 242,000 personer mindre nu än 
hvad det var för snart ett halft århundrade sedan. Mellan 1880 
och 1910 har den årliga minskningen uppgått till mer än 10,000 
personer i medeltal. Samtidigt har folkmängden i industriorterna 
och städerna ökats från 1,480,000 till 2,425,000, eller med öfver 31,000

1 Med förstadskommunerna, se sid. 239. — 5 Utom förstadskommunerna till Stock
holm. — s l'or erhållande af rikssumman år 1805 höra till talen i Tab. 56 och 57 läg
gas ett antal af 9,267 personer, utgörande frånvarande militär i Pommern, äfvensom
2.089 personer för här gjord rättelse i Örebro läns folkmängd (se sid. 547).
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Tab. 58. Folkmängden inom vissa grupper af ålder och familjestållning 
åren 1830 {1870) och 1,900.

Län.

Gifta kvinnor 
i åldern 15/45 år.

Hela folkmängden 
i åldern 20/30 år.

Hela folkmängden 
i åldern öfver 70 år.

År 1870.1 År 1900. År 1850. År 1900. År 1850. År 1900.

Landsbygden.
Stockholms län . . . 13,343 16,210 18,933 21,142 2,898 7,569
Uppsala.......................... 9,136 9,508 13,392 12,769 2,481 5,349
Södermanlands .... 12,587 14,292 17,895 18,949 3,625 7,730
Östergötlands .... 21,345 19,481 33,389 29,969 5,321 13,505
Jönköpings................. 15,749 14,477 26,208 24,444 5,540 12.194
Kronobergs................. 14,390 11,722 22,051 20,840 3,818 10,175
Kalmar.......................... 20,832 15,953 31,552 26,559 4,861 13,459
Gottlands...................... 5,002 4,173 6,784 6,184 1,282 3,569
Blekinge ...................... 9,596 8,969 15,034 15,021 1,738 5,475
Kristianstads .... 18,464 16.160 30,063 28,229 4,374 12,451
Malmöhus...................... 23,202 25,546 36,480 41,152 4,546 13,694
Hallands...................... 10,397 8,865 17,121 15,192 2,888 7,480
Göteborgs o. Bohus . . 14,288 16,261 27,586 26,543 3,345 9,779
Älfsborgs ...................... 23,532 18,581 43,393 33,749 5,748 17,526
Skaraborgs ................. 20,906 16,546 34,469 29,064 4,087 14,906
Värmlands.................. 21,314 17,811 38,985 33,884 4,978 15.990
Örebro .......................... 14,142 14,227 23,763 24,343 3,293 9,769
Västmanlands .... 10,263 11,895 14,316 16,638 2,774 6,032
Kopparbergs ..... 16,806 19,301 25,848 29,751 4,797 10,637
Gäfleborgs ...... 12,931 18,514 18,110 27,327 4,108 9,087
Västernorriands . . . 12,095 19,224 16,287 30,364 3,169 7,934
Jämtlands...................... 6,604 9,327 8,731 15,165 2,355 5,549
Västerbottens .... 8,140 12,806 12,408 21,772 2,052 4,869
Norrbottens................. 6,815 12,190 9,062 19,782 1,756 3,619

Hela Landsbygden . 
Städerna..................

Hela riket

341,879
49,456

352,039
101,784

541,860
74,499

568,832
212,079

85,834
7,972

228,347
38,687

391,335 453,823 616,359 780,911 93,806 267,034

personer årligen. Den relativa ökningen på de trettio åren uppgår 
till 65 procent, h vilken siffra i det närmaste sammanfaller med mot
svarande tal för riket i dess kelhet.

I Norrland framträda förhållandena icke på samma sätt i våra 
siffror. Inom de fem norrländska länen utgjorde folkmängden:

År I jordbruks
socknarna.

I öfriga socknar 
samt städerna. jSumma.

1805 ...... ................. 146,650 97,958 244,608
1865 ...................... .................. 309,857 193,002 502,859
1880 ...................... ................. 367,263 261,479 628,742
1910...................... ................. 491,028 453,889 944,917

Här finna vi tillväxt öfverallt, och mellan 1805 oeh 1865 var 
ökningen till och med större i jordbrukssocknarna än i öfriga trakter, 
eller 111 procent mot 97. Mellan 1880 och 1910 växte däremot

1 Fördelningen efter ålder af de gifta är icke känd tidigare än detta år. Approxi
mativa beräkningar för äldre tider äro visserligen gjorda för hela riket, men icke för 
de särskilda länen.
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Tab. 59. Födelsetal och födelseöf'v er skott under några af de senaste
årtiondena.1

Län.
Lefvande födde, 

årl. på 100,000 inb.
Födelseöfverskott, 

årl. på 100,000 inb.

1851/60. 1871/80. 1891/00. 1901/10. 1851/60. 1871/80. 1891/00. 1901/10.

Stockholms stad . 3,549 3,175 2,630 2,406 *602 147 724 835
Stockholms län . . 2,935 3,021 2,696 2,631 380 956 972 1,124
Uppsala ..... 2.836 2,911 2,639 2,392 439 852 937 862
Södermanlands . . 2,986 2,979 2.731 2,474 867 1,095 1.152 1,058
Östergötlands . . . 3,182 2,927 2,534 2,454 961 1,109 947 1,016
Jönköpings .... 3,237 2,942 2,612 2,459 997 1,426 1.157 1,071
Kronobergs . . . .* 3,416 3,067 2,582 2,394 1,507 1,493 988 887
Kalmar................ 3,363 2,975 2,440 2.381 1,141 1,262 843 827
Gottlands .... 2,660 2,277 2,043 2,140 993 659 392 546
Blekinge ................ 3,501 3,344 2,853 2,672 1,038 1.309 1,089 1,069
Kristianstads . . . 3,268 2,888 2,450 2,421 1,252 1.148 711 854
Malmöhus .... 3,322 3.053 2,687 2,660 1,353 1,246 1,035 1,200
Hallands................ 3,254 2,935 2,607 2,529 1,310 1,186 1,039 989
Göteborgs o. Bohus 3,327 2,992 2,809 2,715 1,031 1,117 1.155 1,179
Alfsborgs .... 3,365 2,790 2,434 2,298 1,253 1,164 903 795
Skaraborgs .... 3,501 2,873 2,379 2,163 1,254 1,333 889 728
Värmlands .... 3,454 2,885 2,418 2,371 1,364 1,297 894 856
Örebro .................... 3.447 3,085 2,628 2,443 1.351 1,462 1,200 1,078
Västmanlands. . . 2,985 3,179 2,793 2,528 605 1,079 1,175 1,109
Kopparbergs . . . 3,170 3,174 2,838 2,671 1,108 1,132 1,201 1,180
Gäfleborgs .... 2,889 3,304 3,052 2,808 1,030 1,273 1,416 1,372
Västernorrlands 3,326 3,739 3,341 2,965 1,474 1,728 1,608 1,510
Jämtlands .... 2,771 3,084 3.015 2,715 1,385 1,494 1,407 1,314
Västerbottens . . . 3,595 3,546 3,429 3,176 1,863 1,859 1,776 1,768
Norrbottens .... 3,774 3,775 3,818 3,720 1,697 1,775 1,771 2,074

Hela riket 8,279 3,048 2,714 2,577 1,110 1,221 1,078 1,088

jordbrukssocknarnas folkmängd endast med 34 procent, men.öfriga 
orters med 74 procent. Men alla dessa siffror äro föga att bygga 
på — såsom antydts här ofvan. Det senast gångna årtiondet 
(1901/10) har, [såsom allmänt bekant är, medfört en genomgående 
nedsättning af folkökningen i de norrländska bygderna, — ej blott 
där jordbruket förhärskar utan äfven i industriorterna.

I förestående jämförelser hafva vi sammanfört Industrisocknarna 
på landsbygden med Städerna. Det har naturligtvis sitt intresse 
också att betrakta hvardera af dessa grupper för sig. Inskränka 
vi oss till förhållandena inom riket i dess helhet, blir resultatet 
följande. Folkmängden utgjorde:

År I städerna. I industri
socknarna. Summa.

1805 .... ................ 239,682 519,669 759.351
1865 .... ................ 516,743 893.500 1,410,243
1880 .... ................ 693.961 1,047.156 1,741,117
1910 .... ................ 1,315,811 1,563,167 2,878,978

1 Talen för öfriga .årtionden återfinnas i Bilaga V, Tab. 31.
* Siffran 602 för Stockholms stad åren 1851/60 utmärker mortalitetsöfverskott.
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Såsom »städer» äro här hela tiden räknade samma orter och i 
det närmaste inom samma gränser (enligt tabellen sid. 536), hvadan 
siffrorna äro med hvarandra mera kommensurabla än de officiella 
talen. På sin höjd må anmärkas, att 1865 års siffra för städerna är 
något för hög (på grund af felaktiga tal detta år för Stockholm 
och Göteborg), samt att 1910 års folkmängd inbegriper vissa smärre 
införlifningar, som ej kunnat genomföras för äldre tider. Att 1910 
års siffra för städerna här är betydligt lägre än den officiella (som 
uppgår till 1,367,600), beror på, att flera efter år 1900 med städer 
införlifvade församlingar här äro fortfarande räknade till landsbyg
den, liksom ock de nya städer, som tillkommit efter sagda år. Jfr 
anmärkningarna till den citerade tabellen sid. 536—553.

Man finner nu folkökningen hafva utgjort, under den första peri
oden, eller från 1805 till 1865, ungefär 116 procent i städerna men 
endast 72 procent i industrisocknarna på landet. Förklaringen till 
dessa sistnämndas underlägsenhet beror kanske i viss mån på här 
verkställda gruppering: i det att såsom industriorter äro betraktade 
orter, som äga denna egenskap i våra dagar, medan dock en hel 
mängd af dem nog för ett eller ett halft århundrade sedan ännu voro 
rena jordbruksbygder.

Under de sista trettio åren, eller från 1880 till 1910, ökades 
folkmängden i städerna med 90 procent och i industrisocknarna med 
49 procent. De sistnämnda äro alltså fortfarande underlägsna, hvil- 
ket i viss män innebär en öfverraskning. Erinras bör, att vi dragit 
gränsen för »industribygderna» ganska vidt, hvadan de måste inne
sluta också en ganska betydande jordbruksbefolkning. Om än denna, 
såsom ofvan antydts, i dessa bygder flerstädes något ökats eller åt
minstone icke gått tillbaka, så kan den dock tydligen icke upptaga 
någon täflan i folkökningshänseende med industribefolkningen.

Till sist må påpekas, att hvad vi här för korthetens skull kal
lat »industribygder» omfattar äfven trakter, där handel, sjöfart, fiske 
eller landtsamfärdsel, i främsta rummet järnvägsrörelse, intaga en 
betydande plats vid jordbrukets sida. »Industrisocken» är alltså här 
taget helt enkelt i motsats till »jordbrukssocken».

Här anförda fördelning af folkmängden vid olika tidpunkter 
meddelas för hvarje län för sig i Tab. 56 och 57, och slutligen för 
hvarje härad för sig i länsöfversikterna i det följande.

Man får af dessa tabeller en närmare föreställning om folk
minskningens omfattning i våra jordbruksbygder under den stora 
utvandringens tidehvarf. Men fullt upplysande blir denna föreställ
ning först om man erinrar sig, att denna folkminskning alls icke 
är jämnt fördelad öfver lifvets olika åldrar, utan att den är vida 
starkast utpräglad inom de arbetskraftigaste åren af människolifvet,
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Tab. 60. Folkökning och omflyttning sresultat i länen under de hundra 
åren mellan 1810 och 1910d

Län.

Folkmängd. Under samtliga de hundra åren. Känd 
netto- 

utvand
ring. 1 2År 1810. Ar 1910. Folk

ökning.
Födelse-

öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resultat.

Stockholms stad . . 65,474 342,323 276,849 34,803 + 242,046 38,145
Stockholms län . . . 97,462 229,181 131,719 90,436 + 41,283 7,104
Uppsala.................... 81,060 128,171 47,111 70,437 — 23,326 5,491
Södermanlands . . . 99,473 178,568 79,095 125,383 — 46,288 9,955
Östergötlands .... 164,488 294,179 129,691 224,962 — 95,271 62,121
Jönköpings ................ 117,239 214.454 97,215 202,989 — 105,774 63,560
Kronobergs................ 89,806 157,965 68.159 170,326 — 102,167 51,641
Kalmar.................... 140,560 228.129 87,569 215,953 — 128,384 63,695

1 Gottian ds................ 32,868 55,217 22,349 32,399 — 10,050 9,206
Blekinge.................... 69,749 149,359 79,610 129,436 — 49,826 29,534

S Kristianstads .... 121,097 228,307 107,210 202,854 — 95,644 56,080
Malmöhus................ 155,534 457,214 301,680 345,863 — 44,183 65,319
Hallands.................... 74,174 147,224 73,050 118,740 — 45,690 41,622
Göteborgs o. Bohus . 117,553 381,270 263,717 237.040 + 26,677 44,487
Älfsborgs................ 152,783 287,692 134,909 264,272 — 129,363 74.533
Skaraborgs................ 136,848 241,284 104,436 229,392 — 124,956 50.646
Värmlands................ 136,384 260,135 123,751 264,447 — 140,696 79,390
Örebro........................ 96,327 207,021 110,694 189,654 — 78,960 33.526
Västmanlands . . . 82,553 155.920 73,367 95,299 — 21,932 10,962
Kopparbergs .... 119,126 233,873 114,747 175,232 — 60,485 33,967
Gäfieborgs ................ 83,985 253,792 169,807 176,559 — 6,752 34,207
Västernorrlands . . . 60,972 250,512 189,540 200,468 — 10,928 25,559
Jämtlands................ 34.172 118.115 83,943 94,549 — 10,606 16,722
Västerbottens .... 32,503 161,366 128,863 154,013 — 25,150 9,750
Norrbottens .... 34,161 161,132 126,971 128,-222 — 1,251 12,821

Hela riket 2,396,351 5,522,403 3,126,052 4,173,728 — 1,047,676 930,043

medan däremot de högsta åldrarna — på grund af flera olika 
skäl — förete en stark tillväxt. I detta hänseende kan visserligen 
icke undersökningen utföras för jordbruksbygderna för sig, utan 
måste afse landsbygden inom hvarje län i dess helbet. Men de före- 
bragta talen äro ganska upplysande i alla fall. Vi återgifva här, 
i Tab. 58, några data härutinnan, hämtade från Bilaga Y. För
hållandet är utförligt behandladt i Bilaga IY liksom flerstädes i 
det följande. Yi anse oss därför här kunna inskränka oss till att 
meddela tabellen utan några koimnentarier. För den uppmärksamma 
läsaren torde ej heller sådana vara behöfliga. Att tabellen slutar 
med året 1900, beror därpå, att nyare uppgifter ännu icke föreligga.

2) I länsöfversikterna i det följande meddelas i regeln för hvarje 
härad siffror för Omflyttningsresultatet (nettovinsten eller nettoför-

1 Länsgränserna år 1810 äro här unifierade (såsom i Bilaga Y, Tab. 68), och
folkmängdstalen förete därför smärre afvikelser mot Tab. 55. Om rikssummorna se 
sid. 237. — 2 Näst föregående kol. visar, att summan egentligen bör vara 1,047,676, 
icke såsom här 930,043. Talen i sista kol. böra alltså i medeltal höjas med en åttondel.
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Tab. 61. Folkökning och omflyttning sresultat i lånen under de fyrtio 
uren mellun 1810 och 1850. (Se anm. 1 å föregående sida.)

Län.

Folkmängd. Under samtliga de fyrtio åren. Känd
netto-

utvand
ring.År 1810. År 1850. Folk

ökning.
Födelse-

öfver-
skott.

Omflytt-
n.ings-

resnltat.

Stockholms stad . . 65,474 93,070 27,596 * 32,013 + 59,609
Stockholms län . . . 97,462 114,643 17,181 10,085 + 7,096
Uppsala...................... 81,060 89,135 8,075 15,462 — 7,387
Södermanlands . . . 99,473 120,133 20,660 32,698 — 12,038
Östergötlands .... 164,488 222,299 57.811 60,733 — 2,922
Jönköpings ................. 117,239 163,786 46.547 63,697 — 17,150
Kronobergs................. 89,806 135,739 45,933 54,994 — 9,061
Kalmar...................... 140,560 203,236 62,676 68,563 —. 5,887
Grott lands................. 32,868 44,572 11,704 11,853 — 149
Blekinge...................... 69,749 107,827 38,078 36,525 + 1.553
Kristianstads .... 121,097 189,579 68,482 68,837 — 355
Malmöhus.................. 155,534 253,279 97,745 97,910 — 165
Hallands...................... 74,174 105,579 31,405 31,288 + 117
Göteborgs o. Bohus . 117,553 187,583 70,030 57,081 + 12,949
Alfsborgs.................. 152,783 244,868 92,085 91,349 + 736
Skaraborgs.................. 136,848 200,269 63.421 66,696 _ 3,275
Värmlands.................. 136,384 222,667 86,283 91,655 — 5,372
Örebro.......................... 96,327 138,103 41,776 53,125 — 11,349
Västmanlands . . . 82,553 96,185 13,632 18.060 —. 4,428
Kopparbergs .... 119,126 150,939 31,813 42,376 — 10,563 1
Gäfleborgs.................. 83.985 119,724 35,739 35,905 — 166
Västernorrlands . . . 60,972 99,535 38,563 36,622 + 1,941
Jämtlands.................. 34,172 53,282 19,110 20,632 — 1,522
Västerbottens .... 32,503 68,179 35,676 37,708 — 2,032
Norrbottens................. 34,161 58,330 24,169 26,643 — 2,474

Hela riket 2,396,351 3,482,5411 1,086,190 1,098,484 __ 12,294

lusten af in- ocli utflyttningen) för hela århundradet från 1810 till 
1910. För åren 1816/1900 äro dessa tal fullt noggranna; de finnas 
återgifna i en af »tilläggstabellerna» i det följande (sid. 581); för åren 
1811/15 (då omflyttningen var synnerligen obetydlig mot i våra dagar) 
samt åren 1901/10 (för hvilka härads- och sockenuppgifter ännu ej 
föreligga) stöda sig talen å ungefärliga beräkningar. Till följd af 
sistnämnda förhållande äro slutsummorna för hela århundradet 
(1811/1910) anförda blott i runda tal. De möjliga felen i dessa be
räkningar torde vara ganska oväsentliga.

3) I länsöfversikterna meddelas för hvarje län också en liten ta
bell, innehållande »Några ekonomiska hufvuddata» för länet. Siffer- 
talen i dessa tabeller äro nästan helt och hållet hämtade ur Bi
laga V och äro därför några år gamla, hvilket dock, vid så pass 
konstanta förhållanden som här, icke torde bereda någon större 
olägenhet. Ensamt talen för folkmängdstätheten (inb. pr kvkm. land)

* Siffran 32,013 för Stockholms stad utmärker mortalitetsöfverskott.
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Tab. 62. Folkökning och omflyttning sresultat i länen under de sextio åren
mellan 1850 ocli 1910-* 1

Län.

Folkmängd. Under samtliga de sextio åren. Känd 
netto- 

utvand- 
ring.2År 1850. År 1910. Folk

ökning.
Eödelse-

öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resnltat.

Stockholms stad . . 93.070 342,323 249.253 66,816 + 182,437 38,145
Stockholms län . . . 114.643 229,181 114,538 80 351 + 34,187 7,104
Uppsala...................... 89.135 128,171 39,036 54,975 — 15,939 5,491
Södermanlands . . . 130,133 178,568 58,435 92,685 — 34,250 9,955
Östergötlands .... 232.299 294,179 71,880 164,229 — 92,349 62,121
Jönköpings .................. 163,786 214,454 50,668 139,292 — 88,624 63,560
Kronobergs.................. 135,739 157,965 22,226 115,332 — 93,106 51,641
Kalmar...................... 203,236 228,129 24,893 147,390 — 122,497 63,695
Gottlands.................. 44,572 55.217 10.645 20,546 — 9,901 9,206
Blekinge...................... 107,827 149,359 41,532 92,911 — 51.379 29,534
Kristianstads .... 189,579 228,307 38,728 134,017 — 95,289 56,080
Malmöhus.................. 253.279 457,214 203,935 247,953 — 44.018 65.319
Hallands...................... 105.579 147,224 41.645 87,452 — 45,807 41,622
Göteborgs o. Bohus . 187,583 381.270 193,687 179,959 + 13,728 44,487
Älfsborgs...................... 244,868 287,692 42.824 172,923 — 130,099 74,533
Skaraborgs................. 200,269 241,284 41.015 162.696 — 121,681 50,646
Värmlands................. 222,667 260,135 37,468 172,792 -- 135,324 79,390
Örebro.......................... 138,103 207,021 68,918 136,529 — 67,611 33.526
Västmanlands . . . 96,185 155,920 59,735 77,239 — 17,504 10,962
Kopparbergs .... 150.939 233,873 82,934 132,856 — 49.922 33,967
Gäfleborgs................. 119,724 253,792 134,068 140.654 - 6,586 34,207
Västernorrlands . . . 99,535 250,512 150,977 163,846 — 12.869 25,559
Jämtlands.................. 53,282 118,115 64,833 73,917 — 9.084 16,722
Västerbottens .... 68,179 161,366 93.187 116,305 — 23,118 9,750
Norrbottens .... 58,330 161,132 102,802 101,579 + 1,223 12,821

Hela riket 3,482,541 5,522,403 2,039,862 3.075,244 I 1,035,382 930,043

äro hämtade från »Sveriges officiella statistik i sammandrag» och afse 
året 1910. Arealens procentiska fördelning på åker och äng etc. afser 
år 1907. Produktionen pr inb. och pr hektar samt mjölkproduktionen 
pr ko äro anförda enligt förf.-s beräkningar för Frænckelska kart
verket och kunna alltså anses ungefärligen representera förhållandena 
omkring år 1905. Den relativa utsträckningen åter af landsvägarna 
afser år 1900, och af järnvägarna året 1906. — Befolkningens yrkes
fördelning år 1840 är i enlighet med N. Wohlins beräkningar i Emi- 
grationsutredningens Bilaga IX.

Fördelningen af folkmängden på fyra hufvudgrupper af yrke 
samt af den industriella befolkningen på åtta underafdelningar 
(första spalten i hvarje tabell) är upptagen efter 1900 års folk
räkning, och de olika gruppernas begränsning är alltså den i vår 
befolkningsstatistik begagnade. Anmärkas må, att under gruppen 
Jordbruk ingår fisket, under Sågverksindustrien äfven skogsskötseln,

1 Länsgränserna för år 1850 äro unifierade, se anm. vid Tab. 56. — - Näst före
gående kol. visar, att rikssumman egentligen borde vara 1,035,382, icke 930,043. Talen
i sista kol. böra alltså i medeltal höjas med ungefär en niondel.
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Tab. 63. Folkökning och omflyttning sresultat i länen under de trettio 
åren mellan 1880 och 1910.1

Län.

Folkmängd. Under samtliga de trettio åren. Känd 
netto- 

utvand
ring. 2År 3880. År 1910. Folk

ökning.
Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt
nin gs- 

resultat.

Stockholms stad . . 168,775 342,323 173,548 67,543 + 106,005 29,231
Stockholms län . . . 147,021 229,181 82,160 53,073 + 29,087 6,095
Uppsala...................... 110.938 128,171 17,233 34,433 — 17,200 4,572
Södermanlands . . . 147,212 178,568 31,356 54,028 — 22.672 8,197
Östergötlands .... 266,987 294.179 27,192 84,325 — 57.133 40,662
Jönköpings ................. 196,274 214,454 18,180 70,710 — 52,530 40.763
Kronobergs................. 168,464 157.965 — 10,499 49,397 ■--- 59,896 35,219
Kalmar...................... 246,667 228,129 — 18,538 62,466 — 81,004 46,204
Gottlands.................. 54,668 55,217 549 7,405 — 6,856 7.079
Blekinge...................... 137,581 149,359 11,778 49,623 — 37,845 22,362
Kristianstads .... 230,144 228,307 — 1,837 57,012 — 58,849 35,128
Malmöhus................. 349.681 457,214 107,533 132,559 — 25,026 44,037
Hallands...................... 135.331 147,224 11,893 44.704 — 32,811 30,864
Göteborgs o. Bohus . 260,588 381,270 120.682 111.702 + 8,980 30,891
Älfsborgs.................. 288,101 287.692 — 409 77,336 — 77.745 54,034
Skaraborgs................. 258,289 241,284 - 17,005 68,954 — 85,959 38,266
Värmlands................. 269.254 260,135 — 9,119 73,441 — 82.560 58,063
Örebro.......................... 182,974 207,021 24.047 67,901 — 43,854 24.770
Västmanlands . . . 127,844 155,920 28,076 48,529 — 20,453 8,140
Kopparbergs .... 190,133 233,873 43,740 76,116 — 32,376 24.329
Gäfleborgs ................. 178,728 253,792 75.064 94,200 — 19.136 24,760
Västernorrlands . . . 169,217 250,512 81,295 106,592 — 25,297 23,151
Jämtlands.................. 83,492 118,115 34,623 45,540 — 10.917 14,623
Västerbottens .... 106,544 161,366 54,822 71,615 — 16,793 8,593
Norrbottens .... 90,761 161,132 70,371 67,070 + 3,301 9,972

Hela riket 4,565,668 5,522,403 956,735 1,676,274 — 719,539 670,005

och under Bergverksindustrien stenbrott och stenhuggerier samt 
cement- och kalkbruk. Under Byggnadsindustrien äro inräknade 
äfven tegelbruk och skeppsbyggerier m. m. Till Näringsmedels- 
tillverkningen är hänförd äfven tillverkningen af dryckesvaror samt 
tobaksfabriker. Under Kemisk-teknisk industri ingå glasbruk, 
porslinsfabriker, pappersbruk och tändsticksfabriker m. m. Hvarje 
industrigrupp omfattar ej endast fabriksmässigt drifven näring utan 
äfven hithörande handtverk. Slutligen må nämnas, att tjänstemän 
och betjänte vid statens kommunikationsanstalter (järnväg, post, 
telegraf etc.) ingå under gruppen Handel och samfärdsel, icke under 
gruppen Allmän tjänst.

Tydligen är den fördelning, för hvilken nu redogjorts, i vissa 
afseenden något föråldrad, men man har naturligtvis varit nöd
sakad att följa de officiella siffrorna. Yid de jämförelser i stora

[Forts. sid. 224.}

1 Länsgränserna för år 1880 äro unifierade, se anm. vid Tab. 56. — 2 Näst före
gående kol. visar, att rikssumman egentligen borde vara 719,539, ej 670,005. Talen i 
sista kol. böra alltså 1 medeltal höjas med 7'4 procent.
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drag, hvarom här ar fråga, torde ock några mera betydande olägen
heter häraf icke vara att befara.

4) I fråga om utdragen i det följande ur inkomna skrifvelser 
som offentliggjorts i Bilaga XVII, må nämnas, att dessa utdrag i 
regeln inskränkts till att behandla spörsmål, som äro för den ifråga
varande bygden karaktäristiska. Torpfrågan, hypoteksinstitutionerna, 
egnahemsfrågan, värnplikten m. m. behandlas i det följande för riket 
i dess helhet och blifva därför här under länsöfversikterna endast 
undantagsvis berörda. Erinras må att dessa uttalanden till Emigra- 
tionsutredningen inkommo redan åren 1907 och 1908; dock torde ej 
härför något väsentligt afdrag behöfva göras i fråga om deras värde.

5) Här införda Tabeller, n:o 55—72, äro afsedda att lämna de 
väsentligaste data rörande länens befolknings-, omflyttnings- och 
ntvandringsförhållanden, hvarom annars lämnas detaljerade uppgifter 
i Emigrationsutredningens Bilaga Y. Om Tab. 56—58 är taladt 
redan här ofvan. Tab. 59 afser att gifva en föreställning om den 
utomordentliga nedgången af födelsefrekvensen i synnerhet inom de 
förnämsta utvandringsbygderna, — samt den minskning af den na
turliga folkökningen, som äfvenledes nästan ö I've ra II t, trots dödsta
lets nedgång, kommit till stånd. Talen i Tab. 60—63 återfinnas, 
eller kunna uträknas, för hvarje län för sig under länsöfversik
terna i det följande, men det har synts vara af intresse att här 
sammanföra dem, för jämförelser från Län till län. Tab. 64—67 
innehålla relativa tal, hvilka icke återfinnas i länsöfversikterna, 
emedan det synts mera upplysande att här samla dem på ett ställe. 
Tab. 68—72 ändtligen innehålla hufyudsiffrorna för emigrationen och 
imigrationen länsvis, så långt uppgifter därom föreligga. Att Tab. 
72 innehåller data endast för åren 1903/1907 beror på, att materialet 
först år 1903 bearbetades på detta mera fullständiga sätt. Tabellen 
är hämtad från Bilaga Y, vid hvars utarbetande nyare tal än för år 
1907 ej förelågo. Att här tillägga ytterligare några års siffror har 
ej ansetts med nödvändighet af behofvet påkalladt. Beträffande emi
granternas yrkesfördelning under öfriga år meddelas de tillgängliga 
data i Emigrationsutredningens Bilagor IY och Y.

6) Länens Befolkningsförhållanden i. inskränkt bemärkelse (äkten- 
skapsfrekvens, fruktsamhet, dödlighet o. s. v.) äro i det följande en
dast flyktigt berörda, enär det synts oss gifva mera öfversikt och 
kräfva mindre utrymme att i detta afseende endast hänvisa till den
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allmänna framställningen i Bilaga Y. Jämlikt denna låter sig 
vårt land från dessa synpunkter fördela sig i trenne hufvudom- 
råden, h vilka vi benämnt Östra Sverige, Västra Sverige och Nord- 
sverige. Omfattningen af hvar och en af dessa regioner framgår af 
en i Bilaga Y införd karta, hvilken vi här, i betraktande af dessa 
förhållandens stora betydelse för utvandringsfrågan, ännu en gång 
återgifvit (sid. 223) — liksom ock af förteckningen här nedan.

Det skiljemärke, som visar sig afgörande vid denna indelning 
af vårt land, är den högre eller lägre graden af fruktsamhet mom 
äktenskapen. Och hnfvudkaraktäristiken för de tre regionerna är, 
att Östra Sverige visar låg äktenskaplig fruktsamhet, medan denna 
i Västra Sverige är hög och i Nordsverige mycket hög.

Öfriga, möjligen mera sekundära skiljaktigheter äro i korthet 
följande, — väl till märkandes sådana de framträdde före den stora 
utvandringsperiodens inbrytande.

I Östra Sverige var äktenskapsfrekvensen ovanligt stor — för 
svenska förhållanden, — och giftermålen ingingos jämförelsevis tidigt. 
(Den låga äktenskapliga fruktsamheten blir härigenom så mycket 
mera anmärkningsvärd). Oaktadt alltså en jämförelsevis ringa del 
af den vuxna befolkningen förblef ogift, var dock frekvensen af 
oäkta födelser mycket hög. Dödligheten var större än inom de andra 
båda hufvuddelarna af landet, och då därtill födelsetalet var ringa 
(genom fåtaligheten barn inom hvarje äktenskap), blef födelseöfver- 
skottet svagt. I stället voro utflyttningarna fåtaliga. Detta sista 
förmådde emellertid ej fullt uppväga födelseöfverskottets ringhet, 
hvarför slutresultatet är, att den verkliga folkökningen blef jämfö
relsevis låg.

I Västra Sverige voro giftermålen fåtaliga och ingingos ovanligt 
sent; likväl var, såsom förut omnämnts, den äktenskapliga frukt
samheten hög men antalet oäkta födelser mycket ringa. Dödligheten 
var i allmänhet låg, och till följd häraf samt af den stora fruktsam
heten blef födelseöfverskottet betydligt högre än i Östra Sverige. 
Trots en mestadels ej ringa utflyttning redan i äldre tider, var därför 
den verkliga folkökningen stark.

Norra Sveriges utmärkande drag voro den utomordentligt höga 
äktenskapliga fruktsamheten (större äfven än i Yästra Sverige) samt 
en mycket ringa dödlighet, hvaraf såsom resultat framgick ett mycket 
högt födelseöfverskott och — då utflyttningen var ringa — likaledes 
en mycket stark folkökning. Äktenskapsfrekvensen däremot var 
snarast lägre än medelförhållandet för hela riket. Antalet oäkta 
födelser var ringa.

På detta sätt kunde de olika regionerna ungefärligen karaktäri
seras före utvandringsperioden. Bedan då förekommo vissa undantag, 
för hvilka närmare redogöres under länsbeskrifningarna i Bilaga Y.

15—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 64. Hela omflyttning sresultatet, årl. på 100,000 inb.1

Län. 1811/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Stockholms stad . + 1,853 + 2,617 + 1.547 4- 1,966 + 2,695 + 1,255 + 454
Stockholms län . . 4- 169 + 167 + 42 + 190 — 660 + 294 + 1,749
Uppsala................ — 222 — 90 + 56 + 146 — 165 — 712 — 519
Södermanlands . . — 277 — 331 — 234 — 311 — 638 — 381 — 405
Östergötlands . . . — 39 — 158 — 587 — 636 __ 1,120 — 476 — 502
Jönköpings .... — 312 — 555 — 908 — 554 — 1,449 — 677 — 520
Kronobergs .... —. 206 — 423 — 841 — 828 — 1,643 — 1,096 — 960
Kalmar................ — 88 — 238 — 782 — 764 — 1,579 — 1,086 — 805
Gottlands .... — 10 + 185 — 183 — 542 — 1.098 — 113 — 92
Blekinge................ -f 44 — 131 — 501 — 444 — 934 — 831 — 863
Kristianstads . . . — 6 — 259 — 626 — 769 — 1,335 — 857 — 441
Malmöhus .... —. 2 177 — 194 —. 250 — 625 + 34 — 91
Hallands................ + 3 — 51 — 388 — 574 — 1,121 — 638 — 604
Göteborgs o. Boh. . + 214 + 308 — 114 4- 50 + 145 + 96 + 53
Älfsborgs .... + 9 — 334 — 733 — 820 — 1,525 — 715 — 505
Skaraborgs .... —. 49 — 189 — 525 — 767 — 1,634 •-- 1,121 — 719
Värmlands .... — 77 — 277 — 764 — 999 — 1,701 — 885 — 627
Örebro.................... — 248 — 376 _ 441 — 684 — 1,283 — 582 — 475
Västmanlands . . —. 124 + 57 + 94 + 110 —- 474 — 365 -- - 599
Kopparbergs . . . — 199 — 132 — 524 — 342 — 901 — 221 — 462
Gäfleborgs .... — 4 + 229 — 63 + 645 — 54 --* 2 — 733
Västernorrlands . . + 62 + 138 + 194 4- 562 + 248 — 534 — 756
Jämtlands .... — 91 4- 188 --- 134 + 221 4* 109 — 349 724
Västerbottens . . . — 107 — 41 — 276 —. 362 — 397 — 216 — 615
Norrbottens . . . — 137 — 76 — 205 — 11 — 147 4* 795 — 306

Hela riket — 11 — 74 _ 368 - 316 - 743 — 365 - 361

I fråga om hufvudskiljaktigheten, eller den olika graden af äk
tenskaplig fruktsamhet, visar sig nu, att denna skiljaktighet icke 
har rubbats genom den stora emigrationen och de följder denna å så. 
många andra områden dragit med sig. Detta, att differenserna med 
afseende å den äktenskapliga fruktsamheten visat sig fortlefva lika 
väl under emigrationsperioden, är det som låtit oss i denna åtskill
nad se hufvudindelningsgrunden. De skiljaktigheter åter, som vi 
ofvan antydt möjligen vara endast sekundära, hafva visat sig i 
många fall icke kunna hålla stånd inför den omstörtning af våra 
befolkningsförhållanden, som den stora emigrationen innebär.

Hvad dessa »sekundära» skiljaktigheter angår, afser den fram
ställning af dem, som lämnas här ofvan, alltså endast tiden före den 
stora utvandringen. Yi hafva dock rätt att betrakta äfven dem så
som i och för sig karaktäristiska för resp. regioner, ty förhållandena 
före utvandringen böra ju med goda skäl kunna betraktas såsom de 
normala, eller åtminstone såsom de ursprungliga. När emigrationen 
nu omstörtat en hel del af dessa skiljaktigheter, så kan man rent 
af sluta till, att emigrationen uppträdde såsom en utjämnande faktor 
just därför att förhållandena dittills utbildat sig på det sätt som här

1 Med evalvering till 1900 års gränser, livaraf förklaras afvikelserna mot Bilaga V.
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Tab. 65. Inrikes omflyttning sresultatet, årl. på 100,000 inb.1

Län. 1811/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Stockholms stad . + 1,853 + 2,685 4" 1,948 + 2,164 + 3,327 4- 1,624 4- 631
Stockholms län . . + 169 + 173 + 70 + 232 — 471 4- 397 1,832
CJppsala................. — 222 -- - 90 + 83 + 208 + 34 — 630 __ 420
Södermanlands . . — 277 — 329 -- - 184 — 235 — 363 — 254 __ 287
Östergötlands . . . — 39 — 71 — 208 -- - 260 — 251 — 137 __ 210
Jönköpings .... — 312 — 408 — 251 — 105 — 305 .— 183 __ 104
Kronobergs .... — 206 — 327 -- - 375 ---- 368 — 513 — 527 _ 493
Kalmar.................. — 88 -- - 214 — 371 — 452 — 633 — 559 _ 302
Gottlands.................. — 10 + 197 — 45 — 295 — 304 4- 205 + 140
Blekinge.................. 4* 44 — 31 — 294 — 179 — 246 — 351 471
Kristianstads . . . — 6 — 171 — 182 — 355 — 457 _ 445 _. 161
Malmöhus .... — 2 — 161 + 138 + 72 + 77 4- 287 4- 120
Hallands................. + OO + 66 — 116 — 116 4“ 22 __ 90 70
Göteborgs o. Boh. . + 214 + 332 + 128 + 359 4* 629 4' 395 + 274
Alfsborgs .... + 9 — 281 — 395 — 478 — 499 _. 253 95
Skaraborgs .... — 49 — 155 — 288 ---- 526 — 785 — 732 __ 415
Värmlands .... — 77 — 263 — 354 — 608 — 591 __ 307 __ 54
Örebro...................... — 248 — 348 — 214 — 370 — 548 _. 288 _ 183
Västmanlands. . . — 124 + 67 + 185 + 251 — 141 — 231 __ 476
Kopparbergs . . . — 199 -- - 121 — 246 — 92 — 306 — 25 ____ 73
Gäfleborgs .... — 4 + 327 + 340 + 794 + 433 4- 229 _ 313
Västernorr lands . . + 62 4~ 145 4- 299 + 629 + 511 158 ___ _ 341
Jämtlands .... — 91 4- 209 4- 65 4* 306 + 528 4- 7 ___ 110
Västerbottens . . . — 107 — 41 — 198 ------ 315 — 224 ___ 93 ___ 289
Norrbottens. . . . — 137 — 47 — 16 4“ 141 + 124 + 865 4- 132

Hela riket* — 11 — 28 — 08 — 40 — 40 — 25 — 85

visats. Hufvudresultatet af de särskilda regionernas specifika befolk
ningsförhållanden var, att folkmängden växte hastigt i Västsverige, 
men långsamt i Östsverige. Och just härutinnan är det som emi
grationen ingripit reglerande, genom att i främsta rummet hemsöka 
Västsverige. I själfva verket är det alltså ojämnheten de olika lands
delarna emellan i den förut varande folktillväxten som åstadkommit 
ojämnheten i våra dagars utvandring. Emigrationen kom för att göra 
slut på den öfverskjutande folkökningen i Västsverige, och den har 
slutat med att också högst väsentligt reducera urkällan härtill, eller 
Västsveriges öfverskjutande stora födelseöfverskott.

Närmare angifvet omfatta »de tre demografiska hufvudområdena» 
följande delar af vårt land:

Till Östra Sverige höra Stockholms stad och län, Uppsala, Väst
manlands, Södermanlands, Gottlands, Gäfleborgs och Jämtlands län 
samt dessutom: af Östergötlands län samtliga härader med undan
tag af Dal, Lysing, Göstring och Ydre; af Kalmar län Tjust och

1 För riket i dess helhet borde talen naturligtvis här blifva = + 0. Att i stället 
öfverallt en brist uppstår, beror pä ofullkomligheter i in- och utflyttningsstatistiken, i främ
sta rummet att utvandringen är upptagen för lågt. Om länstalen, se anm. till föregående 
tabell. För åren 1811/50 sammanfalla länstalen med dem i Tab. 64. då utrikes omflytt
ningen för denna tid är okänd. I själfva verket var densamma också mycket obetydlig.



228 EMIGRATIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tab. 66. Uppgifna Emigrationen och Immigrationen. Totalsummor.

Län.

Hela antalet. Emigranter årl. på 100,000 inb.

Emigran
ter

1851/1910.

Immi
granter
1871/1910.

Netto-
utvand
ring.1

1851/CO. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Stockholms stad 64,407 26,262 38,145 68 401 406 868 628 516
Stockholms län . 10,533 3,429 7,104 6 28 63 220 163 171

6,472 981 5,491 0 27 78 217 107 123
Södermanlands . 12,388 2,433 9,955 2 50 93 303 181 170
Östergötlands . . 69.701 7,580 62,121 87 379 406 920 443 381
Jönköpings . . . 70,897 7,337 63,560 147 657 485 1,208 642 536

61,411 9,770 51.641 96 466 540 1,236 783 675
75,405 11,710 63,695 24 411 347 1,020 728 701
12,092 2,886 9,206 12 138 287 890 545 416
39.189 9,655 29,534 100 207 319 820 730 628

i Kristianstads . . 70.755 14,675 56,080 88 444 533 1,021 627 460
Malmöhus . . . 100,616 35.297 65,319 16 332 556 966 486 421

53,903 12,281 41,622 117 272 554 1,302 887 822
j Göteborgs o. Boh. 66,968 22,481 44,487 24 242 400 646 525 462

91.712 17,179 74.533 53 388 386 1,133 729 636
Skaraborgs . . . 57,254 6,608 50,646 34 237 258 889 496 410
Värmlands . . . 97,234 17,844 79,390 14 410 470 1,235 808 834

38,648 5.122 33,526 28 227 286 791 394 383
Västmanlands 12*867 1,905 10,962 10 91 152 368 178 168
Kopparbergs . . 38,401 4,434 33,967 11 278 269 639 277 459

38,673 4,466 34.207 98 403 183 532 293 488
Västernorrlands . 31,962 6,403 25,559 7 105 118 324 474 512

i Jämtlands . . . 20,371 3,649 16,722 21 199 136 539 451 715
Västerbottens . . 11,338 1,588 9,750 0 78 63 192 159 374
Norrbottens . . 17,259 4,438 12,821 29 189 209 341 195 560

Hela riket 1,170,456 240,418 980,048 46 1 300 343 805 500 485

Sevede; af Örebro län större delen af Närke, nämligen Örebro, Glans
hammars, Askers, Sköllersta, Knmla och Sundbo härader, samt af 
Västmanlandsdelen Fellingsbro härad; af Kopparbergs län dels syd
östra delen, eller Kopparbergs, Svärdsjö, Sundborns, Vika, Torsångs, 
Stora Tuna, Säters, Stora Skedvi, Husby, Hedemora, Norrbärke och 
Söderbärke tingslag samt Folkare härad; dels nordligaste Dalarna, 
eller Orsa, Älfdals och Särna tingslag; slutligen af Västernorrlands 
län: hela landskapet Medelpad.

Till Västra Sverige höra Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristi
anstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skara
borgs och Värmlands län; samt: af Östergötlands län Dals, Lysings,

1 Då uppgifter om immigrationen saknas för åren 1851/70, kan ju synas olämpligt 
att utföra denna subtraktion. Emellertid var invandringen säkerligen ..ringa under 
nämnda båda årtionden, och uppgifterna om utvandringen äro för låga. Afven »netto- 
utvandringen» i denna kol. gifver för låga siffror; rikssumman har blir ju 9o0,043, 
medan den sannolikt varit omkring 1,035,382 (Tab. 62). För Stockholms stad och 
möjligen Malmöhus län, hvilka redan på 1850- eller åtminstone 1860-talet hade en 
afsevärd invandring från europeiska länder, gäller detta resonemang dock icke. För 
dessa län äro talen i denna kol. kanske något för höga, väl knappast i och för sig 
men jämfördt med de öfriga länen.
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Tal). 67. Uppgifna Utrikes omflyttning sresultatet, årl. på 100,000 inb.1

Län.
Hela (kända) nettoutvandringen. Däraf till utomeurop. länder.

1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10 1861/70. 1871/80 1881/90. 1891/00. 1901/10

Stockholms stad . 401 198 632 369 177 182 171 598 373 286
Stockholms län. . 28 42 189 103 83 18 35 177 99 101
Uppsala.................. 27 62 199 82 99 21 55 184 80 98
Södermanlands . . 50 76 275 127 118 42 71 265 122 117
Östergötlands . . . 379 376 869 339 292 367 363 855 332 289
Jönköpings .... 657 449 1.144 494 416 636 432 1,129 483 413
Kronobergs . . . 466 460 1,130 569 467 347 383 1,0* '9 501 430
Kalmar.................. 411 312 946 527 503 355 273 902 508 508
Gottlands .... 138 247 794 318 232 117 220 768 314 234
Blekinge. .... 207 265 688 480 392 118 174 529 382 354
Kristianstads. . . 444 414 878 412 280 289 301 758 373 276
Malmöhus .... 332 322 702 253 211 98 184 573 226 217
Hallands .... 272 458 1,143 548 534 161 380 1,102 543 644
Göteborgs o. Bob. . 242 309 484 299 221 52 104 382 244 250
Älfsborgs .... 338 342 1.026 492 410 225 212 921 407 407
Skaraborgs .... 237 241 849 389 304 227 222 832 377 305
Värmlands .... 410 391 1,110 578 573 276 270 1,024 476 600
Örebro...................... 227 264 735 294 292 212 252 723 285 293
Västmanlands . . 91 141 333 134 123 82 134 327 122 125
Kopparbergs . . . 278 250 595 196 389 274 245 593 197 391
Gäfleborgs .... 403 149 487 231 420 383 149 489 234 424
Västernorrlands 105 67 263 376 415 93 96 284 408 438
Jämtlands .... 199 85 419 356 614 169 108 477 362 608
Västerbottens . . 78 47 173 123 326 45 35 169 120 327
Norrbottens . . . 189 152 271 70 438 37 120 254 97 470

Hela riket 800 276 703 340 326 218 222 654 316 337

Göstrings och Ydre härader; af Kalmar län hela länet undantagan
des Tjust och Sevede; af Örebro län dels Hardemo, Grimstens och 
Edsbergs härader i Närke, dels bergslagen; samt slutligen af Kop
parbergs län Grangärde, Malungs, Nås, Gagnefs, Leksands, Rättviks 
och Mora tingslag, eller bl. a. det egentliga Väster- och Österdalarna.

Till Norra Sverige höra landskapen Ångermanland, Västerbotten, 
Norrbotten och Lappland.

För närmare detaljer i detta hänseende får hänvisas till Bilaga 
V. Därstädes redogöres också för betydelsen af de å kartan sid. 228 
upptagna streckade gränslinierna (i Jämtland och Skåne).

7) Till här följande länsbeskrifningar hafva till sist fogats ett 
femtiotal sidor »Tilläggstabeller» (sidd. 536—590). Såsom försvar för

1 Den olcäncla utvandringen förklarar skillnaderna för hela riket mot Tab. 64. — 
Perioden 1851/60 är utelämnad, af utrym messkäl; talen (bruttotal) återfinnas i Tab. 66: 
de äro säkerligen för låga till och med för nettoutvandringen. Äfven för åren 1861/70 
äro talen egentligen bruttotal, men de äro i alla fall säkerligen för låga (jfr anm. â 
föreg. sida). När nettoutvaudringen »till utomeuropeiska länder» upptages högre än 
»hela nettoutvandringen», innebär detta, att folkbytet med europeiska länder gifvit ett +
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Tab. 68. Utvandringen till olika länder, åren 1851/1910.1

Län.
Hela

utvan
dringen.

Däraf utvandrare till

Förenta
Stat. Norge. Dan

mark.
Fini. o. 
Kyssl.

Tysk
land.

Öfriga
länder.

Okänd
ort.

Stockholms stad 64,407 43,851 1,672 2,849 6.836 4,145 4,465 589
Stockholms län 10,538 8,197 324 221 760 305 721 5
Uppsala .... 6,472 5.612 86 72 277 75 348 2
Södermanlands . 12,888 11,047 292 115 515 100 314 5
Östergötlands . 69,701 66,176 725 609 864 561 735 31
Jönköpings . . 70,897 67,945 367 1,240 215 645 337 148
Kronobergs . . 61, «1 49,479 399 7,943 339 2,918 308 25
Kalmar .... 75,405 69,291 435 1,997 558 1,699 903 522
Gottlands . . . 12,092 11,349 51 97 84 197 301 13
Blekinge . . . 39,189 26,905 358 7,943 177 3,188 533 85
Kristianstads . 70,755 53,088 305 13,683 105 2,646 665 263
Malmöhus . . . 100,616 55,061 1.068 34,956 519 4,975 2,334 1,703
Hallands . . . 58,903 46,298 339 5,180 300 957 772 57
Göteb. o. Bok. . 66,968 38,855 18,238 3,741 521 2,662 2,744 207
Alfsborgs . . . 91,712 73,544 15,749 796 279 399 381 564
Skaraborgs . . 57,254 54,802 1,124 446 270 244 347 21
Värmlands . . 97.234 77,574 17,706 239 704 147 622 242
Örebro .... 38,648 36.666 776 174 478 136 345 73
Västmanlands . 12,867 11,661 342 117 425 74 245 3
Kopparbergs . . 38.401 36,852 514 58 353 114 509 1
Gäfleborgs . . . 38.673 36,058 414 166 570 171 1,154 140
Västernorrlands 31,982 28,133 608 97 1,077 122 1,860 65
Jämtlands . . 20,371 17,612 1,701 8 81 30 936 3
Västerbottens . 11,338 9,888 607 57 157 25 591 13
Norrbottens . . 17,259 12,879 2,187 39 1,384 16 708 46

Hela riket 1,170,456 948,823 66,3S7 82,843 17,848 26,551 23,178 4,826

hvad som här må kunna synas såsom en onödig vidlyftighet samt 
till någon upplysning angående dessa tabellers innehåll må här läm
nas följande närmare förklaringar.

I Emigrationsutredningens Bilaga Y, Tab. 68, hafva offentlig
gjorts uppgifter angående in- eller utflyttningsöfverskotten för hvarje 
härad under tidrymden 1816/40 samt hvart och ett af därefter föl
jande årtionden intill seklets utgång. För åstadkommandet af dessa 
tal hafva först resp. folkmängdssiffror för häraderna måst uträknas 
för åren 1815, 1840, 1850, o. s. v. till år 1900, med reduktion till 
samma gränser för hela tiden (gränserna af år 1900, jfr här nedan), 
dels för hvarje period resp. antalet födde och döde efter samma 
reglering af gränserna. Allt detta har kräft ett betydande arbete, 
och det har synts som om detta icke skulle komma till sin rätt, 
om ej resultatet någonstädes offentliggjordes i sin helhet. I Bilaga

1 Kol. »Förenta Staterna» omfattar för åren 1851/90 samtliga utvandrare till »Nord
amerika» eller »Amerika», i de fall då rubriken formulerats så i primäruppgifterna. 
Antalet till »okänd ort» utvandrade åren 1881/1900 är i de officiella berättelserna ej 
fördeladt på län och liar därför här inräknats inom kol. för »öfriga länder»; hela an
talet utgör endast 383 personer.
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Tab. 69. Invandringen från olika länder, åren 1871119101

Län.
Hela

invan
dringen.

Däraf invandrare från

Förenta
Stat. Norge. Dan

mark.
Fini. o. 
Kyssl.

Tysk
land.

Öfriga
länder.

Okänd
ort.

Stockholms stad 26,262 6,814 2,000 2,063 7.773 4,798 2,761 53
Stockholms län . 3.429 1,404 381 143 933 256 312 —

Uppsala .... 981 559 69 30 189 79 55 —
Södermanlands . 2.433 1,592 171 85 389 78 118 —
Östergötlands . 7,580 5.590 347 291 562 514 274 2
Jönköpings . . 7,337 5,824 189 652 224 318 130 —
Kronobergs . . 9,770 4,750 200 3.378 198 1,104 140 —
Kalmar .... 11.710 9,349 245 918 301 591 306 —
Orottlands . . . 2,886 2,583 29 50 74 50 100 —
Blekinge . . . 9,655 3,993 203 3,632 198 1,423 206 ---
Kristianstads . 14,675 6,781 184 6,256 128 1,024 . 300 2
Malmöhus . . . 35,297 7,135 871 20.882 1.243 4,010 1.103 53
Hallands . . . 12,281 8,590 215 1,809 386 688 593 —

Gröteb. o. Boh. . 22,481 7,411 7,617 2,349 760 2,577 1.765 2
Ålfsborgs . . . 17,179 11,337 4,622 302 238 439 241 —
Skaraborgs . . 6,608 5,711 406 138 122 109 122 —
Värmlands . . 17,.844 9,265 7,553 133 580 126 187 —
Örebro .... 5.122 4,044 430 100 311 126 111 —
Västmanlands . 1,905 1,212 111 85 321 64 112 —
Kopparbergs. . 4,434 3,394 549 48 274 76 93 —

Gäfleborgs . . . 4,466 2,715 405 90 877 147 232 —
Västernorrlands 6,403 2,096 537 44 3,479 53 194 —

Jämtlands . . . 3,649 1,232 2,116 28 175 5 93 —
Västerbottens . 1,588 1,101 238 15 177 8 49 —
Norrbottens . . 4,438 1,603 554 22 2,218 9 32 —

Hela riket 240,413 116,085 30,242 43,543 22,130 18,672 9,629 112

V, som ju i alla fall blef särdeles omfattande, efter paginasiffran 
räknadt, inskränkte vi oss till att publicera omfiyttningsresulta- 
ten. Då numera samtliga »bilagor» redan äro af trycket utgifna, 
återstår för ett fullständigt offentliggörande af bär omnämnda beräk
ningar endast att låta dem bifogas själfva betänkandet, under formen 
af en serie »tilläggstabeller». Ett närmare studium af dessa tabeller 
skäll, hoppas vi, rättfärdiga denna åtgärd, i betraktande af det betyd
liga intresse, som är att tillmäta deras innehåll.

Med afseende å utarbetandet af dessa tabeller må lämnas några 
mera detaljerade upplysningar. [Om Tab. 217, se sid. 535].

Tab. 212 innehåller Folkmängden inom hvarje härad (samt läns- 
summor för städerna) vid of van angifna tidpunkter från år 1815 till 
år 1900, med tillägg nu jämväl af talen för åren 1805, 1820, 1830

1 Jfr anm. vid föregående tabell. Samtliga tal för åren 1871/74 äro endast be
räknade. Kol. »Okänd ort» omfattar endast åren 1871/80; för senare år äro de hit
hörande fallen (i allt endast 104 personer) ieke i de officiella berättelserna fördelade på 
länen och hafva därför bär inräknats i kol. för »öfriga länder». Åtskillnaden mellan 
de båda kol. har alltså ingen praktisk betydelse, men den har här genomförts för vin
nande af formell öfverensstämmelse med närmast föregående tabell.
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Tal). 70. Utvandringen efter kön och familjestållning, åren 1861/1910.*

Län.
Hela Kön. G i t a

Barn
Vuxna ogifta

ut v än
dringen. Man- K vinn- kvin- (0/15 år). kvin-

kön. kön. män. nor. män. nor.

Stockholms stad 63,733 32,989 30,744 5.409 5,398 7,637 23,799 21,490
Stockholms län . 10,459 5,768 4,691 1,247 1.140 2,078, 3,443 2,551
Uppsala .... 6,468 3.519 2,949 704 721 1,401 2,152 1.490
Södermanlands . 12,365 6.771 5,594 1,163 1.141 2,149 4.530 3.382
Östergötlands . 67.689 36,864 30,825 5,962 5,889 12,767 24,457 18.614
Jönköpings . . 68,456 36,804 31,652 5,364 4,956 12,454 25,158 20,524
Kronobergs . . 60,030 31,164 28.866 3,934 3,665 9,081 22,656 20,694
Kalmar .... 74,904 42,700 32.204 6,846 5,063 11.400 30,080 21,515
Gottlands . . . 12,037 6.952 5,085 1,487 898 1.540 4,691 3,421
Blekinge . . . 38,072 18,523 19,549 2,428 1.958 4,496 13,871 15,319
Kristianstads • . 69,026 36,840 32.186 4,431 4,285 10,016 27,324 22,970
Malmöhus . . . 100.179 52,217 47,962 7,720 7,938 17,033 35,899 31,589
Hallands . . . 52,600 30,392 22,208 4,677 3,203 6.696 22,364 15,660
Göteb. o. Boh. . 66,500 34,911 31,589 5,958 5,080 9,261 24,260 21,941
Älfsborgs . . . 90.353 51,936 38,417 8,127 6,104 13,567 36,967 25,588
Skaraborgs . . 56,552 33,079 23.473 4,730 4,033 9.534 23,485 14,770
Värmlands . . 96,904 52,760 44,144 7,507 6,771 14,583 37,847 30,196
Örebro .... 38,241 21,294 16,947 2,949 2,828 6,229 15,272 10,963
Västmanlands . 12.772 7,150 5,622 1,516 1,483 2,933 4,149 2,691
Kopparbergs . . 38,230 22,135 16.095 4,877 4,196 9,026 12,671 7,460
Gäfleborgs . . . 37,434 21,154 16.280 4,761 4,479 9,026 11.814 7,354
Västernorrlands 31.887 17.968 13,919 4,471 3.967 8,392 9,272 5,785
Jämtlands . . . 20,254 11.349 8,905 2,758 2,685 5,956 5,490 3,365
Västerbottens . 11,338 6,924 4,414 1,358 1.170 2.484 4,254 2,077
Norrbottens . . 17,073 9,756 7.317 1,834 1.827 3,282 - 6,280 3,850

S:a 1861/1910 1,153,556 631,919 521,637 102,213 90,878 103,021 432,185 335,259
D:o 1851/1910 1,170,456 641,638 528,818 104,569 93,249 198,447 436,800 337,391

och 1865 samt åren 1905 och 1910. Såsom ofvan namnes, hänföra 
sig samtliga dessa siffror till gränserna af år 1900, dock så att 
inom hvarje län för sig resp. socknar förts odelade till ett visst hä
rad, äfven där de i verkligheten voro ännu år 1900 delade på olika 
härader. Detta har skett därför, att uppgifter om födelser och döds
fall icke i vår officiella statistik upptagas för häradsdelar af socknar. 
Yid val af härad, till hvilbet en delad socken skolat hänföras, har 
folkmängden år 1900 fått vara bestämmande, i det resp. socken in
räknats under det härad, till hvilket vid angifna tidpunkt den 
större delen af folkmängden hörde. En fullständig öfversikt af,, 
hvilka socknar hvarje härad på detta sätt kommer att omfatta, 
lämnas af Tab. 76 i Bilaga Y.

I fråga om socknar, som äro delade på olika län, innehåller vår 
officiella statistik uppgifter om födelser och dödsfall, emigranter 
o. s. v. för hvarje sådan sockendel för sig. I öfverensstämmelse

1 Köx åren 1851/60 kunna dessa tal ej ntföras länsvis. Aren 1861/80 hafva gifta, 
personer, som rest hvar för sig, måst upptagas bland ogifta; jfr Tab. 225, där denna 
oegentligliet kunnat (delvis) undvikas. Bland ogifta ingå öfverallt änklingar och änkor.
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Tab. 71. Invandringen efter kön och familjeställning, åren 1875I1910.1

Län.
Hela

invan
dringen.

Kön. Gifta
Barn

(0/15 år).

Vuxna ogifta j

Man
kön.

Kvinn-
kön.

män. kvin
nor. män. kvin

nor.

Stockholms stad 24,969 13,551 11,418 2,607 2,940 3,427 9.231 6,764
Stockholms län 8.311 1,626 1,685 464 496 714 793 844
Uppsala . . . . 912 507 405 120 .122 181 291 198
Södermanlands . 2.337 1,242 1,095 322 311 408 725 571
Östergötlands . 7,258 4,184 3,074 990 936 1.193 2,626 l,ölo
Jönköpings . . 7,062 4,240 2,822 1,035 691 1,089 2.649 1,598
Kronobergs . . 9.241 5,001 4,240 945 790 1,468 3,304 2,734
Kalmar .... 11,371 7,170 4,201 2,249 1,050 1,559 4,152 2.361
Gottlands . . . 2,798 1,781 1,017 743 356 380 855 464
Blekinge . . . 9.368 4,695 4,673 1,007 818 1,577 2.916 3,050
Kristianstads . 13.588 7,302 6,286 1,500 1.402 2,412 4,579 3,695
Malmöhus . . . 32,173 17,150 15.023 3,417 3.813 6,710 10.371 7,862
Hallands . . . 11,776 7,123 4,653 2,175 1,242 1,914 4,020 2,425
Göteb. o. Boh. . 21,589 11,863 9,726 3,151 2,905 4,907 6,238 4,388
Älfsborgs . . . 16,671 10,347 6,324 3,139 1,830 3.147 5,625 2,930
Skaraborgs . . 6.435 4.109 2,326 1,050 615 948 2,585 1,237
Värmlands . . 17,006 9,646 7,360 2,541 2,069 3,824 5,106 3,4H6
Örebro .... 4,964 2,827 2,137 630 532 777 1,807 1,218
Västmanlands . 1,852 1.043 809 260 260 403 590 339
Kopparbergs . . 4.295 2,739 1,556 785 487 794 1,532 697
Gäfleborgs . . . 4.247 2,550 1,697 610 503 830 1,534 770
Västernorrlands 6,093 3,242 2,851 869 918 1,414 1,620 1,272
Jämtlands . . . 3,492 1,983 1,509 401 379 697 1,210 805
Västerbottens . 1,526 1,005 521 239 155 272 634 226
Norrbottens . . 4,248 2,105 2,143 533 854 897 1,157 807

S:a 1875/1910 
D:o 1871/1910

228,5S2

240,413
129,031

135,943

99,551

104,470

31,782

33,025

26,474

27,790
41,942

44,007
76,150

80,789

52,234

54,802

härmed hafva också dessa delningar bibehållits i förevarande tabeller 
—- i de fall då delningen ägde bestånd ännn vid utgången af år 1900. 
— Då 1900 års indelning lagts till grund, hafva älven samtliga då 
befintliga städer räknats såsom städer äfven för äldre år, hvarvid i 
regeln folkmängdssiffrorna för äldre tider måst beräknas. Huru 
härvid förfarits, liksom i de öfriga fall då, i brist på tillgängliga 
data, kalkyler måst göras, omnämnes i Bilaga Y, sid. 398*.

I här förevarande tabell meddelas, såsom ofvan nämnts, folk- 
mängdssiffror äfven för åren 1905 och 1910. Äfven dessa äro i re
geln evalverade att afse 1900 års gränser; dock har detta icke alltid 
kunnat ske, hvilket förhållande då i hvarje fall finnes särskildt an- 
gifvet i de under tabellen upptagna noterna. Detsamma är händelsen 
med det lilla fåtalet fall, då äfven för äldre år 1900 års gränser ej 
kunnat genomföras, hvilket egentligen gäller, när delar af socknar

1 Talen för invandringen åren 1871/74 äro endast kalkylerade, och beräkningarna 
hafva utförts endast för riket i dess helhet, ej länsvis. Angående antalet gifta och 
ogifta, se anm. â föregående sida.
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Tab. 72. Utv andrar nes fördelning efter yrke, åren 190311907.1

Län.

Hela
antalet
utvand

rare,
1903/07.

Däraf Af yrkesutöfvarne tillhörde 
gruppen

Yrkes-
utöf-
vare.

F. d.
yrkes-
utöf-
vare.

Famii-
jemed-
lem-
mar.

Jord
bruk.

Indu
stri.

Han
del
och

samf.

Allm. 
tjänst 
m. m.

Öfriga 
yrken.1 2

Stockholms stad 8,431 6,513 59 1,859 55 1,874 866 281 3,437
Stockholms län . 1,581 1,056 15 510 200 293 97 39 427
Uppsala .... S6S 543 6 319 85 149 42 23 244
Södermanlands . 1,384 903 19 462 284 289 51 22 257
Östergötlands . . 5,812 4,065 62 1,685 1,220 1.062 176 47 1,560

: Jönköpings . . . 5,601 4,090 77 1,434 1,967 862 76 40 1,145
t Kronobergs . . . 5,225 4,310 78 837 2,601 428 58 19 1,204
Kalmar .... 8,404 6,614 72 1,718 2,759 882 388 38 2,547
Gottlands . . . 1,285 1,003 23 259 436 104 70 15 378
Blekinge .... 4.040 3,966 38 936 1,624 540 174 18 1,610
Kristianstads . . 5,192 3,976 84 1,132 1,379 687 140 29 1,741
Malmöhus . . . 9.079 5,883 89 3,107 756 2,025 531 131 2,440
Hallands • . . . 5,739 4,397 51 1,291 2.230 914 161 34 1,058
Göteborgs o. Boh. 8,460 6.291 105 2.064 1,477 1,859 951 207 1,797
Alfsborgs .... 9,024 7,022 85 1,917 3,750 942 122 41 2,167
Skaraborgs . . . 5,253 4,019 84 1,150 2.147 46S 75 30 1,299
Värmlands . . . 11.085 8,531 90 2,464 4,674 1.002 124 48 2,683
Örebro.................. 3,920 2,690 39 1,191 886 797 90 35 882
Västmanlands. . 1,396 860 22 514 178 238 31 17 396
Kopparbergs . . 4.941 3,359 47 1,535 1,115 573 87 32 1,552
Gäfleborgs . . . 6,432 3.626 92 2,714 774 1,066 170 33 1,583
Västernorrlands . 6.717 4,134 55 2,528 1.141 635 102 19 2,237
Jämtlands . . . 5,251 3,000 56 2,195 1.073 194 70 24 1,639
Västerbottens . . 3,309 2,124 25 1,160 998 158 23 13 932
Norrbottens . . 4.308 2,991 28 1,289 1,141 357 56 29 1,408

Hela riket 133,637 1 95,966 1,401 36,270 34,950 18,398 4,731 1,264 36,623

införlifvats med städer (t. ex. vid Härnösand, Oskarshamn, Ronneby 
och Hälsingborg).

Slutligen må anmärkas, att för Dalarne och södra Norrland 
folkmängden fördelats efter tingslagen (efter den äldre indelningen), 
samt för Västerbottens och Norrbottens län efter socknarna. I södra 
Sverige äro några mycket stora härader sönderdelade. Se härom 
Bilaga V, sid. 131*.

Tab. 213—215 innehålla uppgifter om Födelsernas och Döds
fallens antal samt Fö delse ö fv er skottet för hvarje härad under perioden 
1816/40 samt årtiondena därefter intill år 1900. Ett önskemål hade 
varit att kunna meddela motsvarande siffror äfven för perioden 
1901/10. I betraktande af att dessa tal komma att senare offentlig
göras af Statistiska Centralbyrån (om ock, så vidt nu är bekant, 
tyvärr icke med evalvering af gränsförändringarna), så har emel
lertid icke ansetts försvarligt att låta detta omfattande arbete utfö-

1 Jfr sid. 224 här ofvan. — 2 Arbetare med ej uppgifven anställning, tjänstehjon
o. 's. v.; jfr nästa sida.
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Tab. 72. (Forts.) Utvandrames yrkesfördelning åren 1903H907. 
Speciella yrkesgrupper.1

Län.

Hemmansegare 
och. brukare. Tor- 

pare 
och 
sta

tare. 1 2

Jord
bruks- 
arbe
tare 

(män).

Tjänstehjon. ^Arbetare».

Egare 
o. bru
kare.

Hem
ma

söner.

Hem-
ma-

dött-
rar.

Män. Kvin
nor. Män. Kvin

nor.

Stockholms stad . 4 i 1 17 54 1,278 829 1,076
Stockholms län . 12 67 28 13 34 15 179 167 57
Uppsala .... 3 33 16 8 20 7 70 117 37
Södermanlands . 4 48 49 101 67 30 140 48 34
Östergötlands . . 50 288 189 218 397 225 672 470 178
Jönköpings . . . 76 775 605 257 200 169 548 321 86
Kronobergs . . . 76 960 762 353 345 220 608 254 93
Kalmar.................. 151 1,073 724 242 508 212 902 1,125 274
Gottlands .... 90 162 130 4 45 42 115 152 65
Blekinge .... 45 378 414 375 109 56 . 845 557 116
Kristianstads . . 80 393 430 144 256 164 855 516 182
Malmöhus.... 51 133 169 58 220 165 1,470 612 154
Hallands .... 133 810 545 338 326 152 489 293 107
Göteborgs o. Boh. 119 510 262 139 267 48 1,021 447 221
Alfsborgs .... 228 1,560 914 528 395 135 603 1,022 364
Skaraborgs . . . 104 768 456 288 317 130 377 543 227
Värmlands . . . 237 1,985 1,458 300 426 107 941 1,194 321
Örebro.................. 33 239 203 201 144 47 380 346 93
Västmanlands . . 14 56 41 27 24 11 131 209 44
Kopparbergs . . 163 480 367 2 85 10 308 1.004 213
Gäfleborgs . . . 58 322 164 139 39 18 344 1,005 209
Västernorrlands . 74 324 170 458 81 9 183 1,379 655
Jämtlands . . . 150 381 211 313 12 11 140 1,091 383
Västerbottens . . 165 497 236 63 30 10 109 645 166
Norrbottens . . . 148 574 294 77 10 21 256 904 208

Hela riket3 2,271 12,817 8,837 4,617 4,374 2,068 12,964 15,250 5,563

ras in duplo, eller nu alltså för Emigrationsutredningens räkning. 
Ett undantag har gjorts för de norrländska länen, där, från emigra- 
tionssynpunkt, det senast gångna årtiondet är af ett alldeles speci
ellt intresse. För dessa län — där ju också socknarnas antal är 
jämförelsevis litet — har antalet födde och döde uträknats för de 
särskilda tingslagen (socknarna) äfven under tidrymden 1901/10. De 
sålunda erhållna data meddelas sidd. 451—512 här nedan.

Yid de ursprungliga beräkningarna för Tab. 213—215 (hvilka ligga 
till grund för talen i Bil. Y, Tab. 68) fästes intet afseende vid 
födelsernas och dödsfallens antal inom smärre områden (sockendelar), 
hvilka måste, för vinnande af konstanta gränser, öfverföras från ett 
härad till ett annat eller från landsbygd till stadsbygd. Yi an- 
sågo oss nämligen kunna se bort från den i regeln obetydliga brist 
på öfverensstämmelse, som häraf bief en följd. I nu förevarande ta-

1 Talen omfatta endast yrkesutöfvare, icke f. d. sådana och ej heller familjemed
lemmar. — 2 Inräknadt hemmasöner och hemmadöttrar. — 3 Samman i första kol. blir
egentligen 2,268; skillnaden beror på ett mindre fel i 1906 års officiella statistik.
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Tab. 78. Approximatif beräknade tal för lefvande födde och aflidne i 
sockendelar, hvilka i -»tilläggstabellerna» {sidd. 536—589) öfverflyttats 

från hårad till annat eller upptagits såsom städer.

Område.
1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80.

Föd
de. Döde. Föd

de. Döde. Föd
de. Döde. Föd

de. Döde, Föd
de. Döde.

Fors (Södermanlands län) 800 700 300 250 380 300
Motala............................... 100 100
Oskarshamn1................. 900 750 650 500 375 275
Ronnebv2...................... 700 600 350 300 400 350 450 400 500 450
Trelleborg3...................... 250 250 300 250 400 350 200 150
Skogsbygden6 .... 300 200 160 100 175 120
Bjärka (Skaraborgs län) 300 200 100 70 120 80 120 80
Örnsköldsvik4 .... 350 250 150 100 175 125 175 125 250 175
Skellefteå stad1 . . . 250 200 100 50 50 25
By ske 5............................... 550 225
Malå................................... 280 125 160 60 235 85
Haparanda...................... 300 250 150 100 •
Korpilombolo7 .... 550 420 300 150 400 250 • •

beller hafva vi dock beslutit oss för att söka afhjälpa äfven detta 
missförhållande genom approximativa beräkningar. Resultatet af 
dessa approximationer meddelas i tabellen öfverst å denna sida. Såsom 
synes, afse de mestadels uppgifter för äldre år för de städer, som 
fått sina privilegier mellan år 1815 och år 1900. Vid en del myc
ket obetydliga gränsregleringar hafva approximationer af detta slag 
fortfarande ansetts icke vara af behofvet påkallade.

Tab. 216, innehållande Omflyttning sresultaten, är, såsom ofvan 
nämnts, redan publicerad, nämligen i Bilaga V, Tab. 68 (och äfven 
i Bilaga XII, Tab. B). För sammanhangets skull återgifves den 
här ånyo. Härtill har så mycket större skäl förelegat, som vissa af 
hithörande data nu kunna angifvas något noggrannare än förr. 
Detta är först och. främst fallet med de härader m. m., i hvilka 
ingå (eller frånskilts) de i tabellen här ofvan upptagna sockendelarna. 
Därjämte hafva för Västerbottens och Norrbottens län afhjälpts en 
del senare upptäckta oegentligheter (hvilka mestadels påpekas redan 
i texten till Bilaga V). Slutligen hafva felaktigheter uppdagats för 
Hackås och Näs tingslag i Jämtland i fråga om talen för födde och 
döde åren 1841/50 samt för Stockholms stad i fråga om de aflidnes 
antal åren 1831/40 och 1841/50, hvilka felaktigheter här rättats. — 
Omflyttningsresultaten äfven för perioden 1901/10 meddelas för Norr
land sidd. 451—512 i det följande.

I I sista kol. endast åren 1851/55. — 2 Dessutom år 1881: 50 födde, 40 döde. —
s I sista kol. endast åren 1861/65. — * Dessutom åren 1881/90: 850 födde, 200 döde,
och åren 1891/93: 200 födde, 100 döde. — 6 Talen afse åren 1871 73. — 6 Nybildad för
samling i Älfsborgs län. — 7 Se härom anm. å sid. 562.
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Rikssummorna. Af utrymmesskäl äro i »Tiiläggstabellerna» riks- 
summorna ej alltid utförda, li vil k et därför i stället må ske här. Där
vid märkes, att i de officiella tabellerna för åren 1816/40 och 1841/50, 
och äfven för åren 1861/70, smärre bristfälligheter förekomma, som 
göra att sockensummorna icke fullt öfverensstämma med de allmänne- 
ligen återgifna rikstalen. Vi ha här naturligtvis icke kunnat göra 
annat än hålla oss till sockensiffrorna. De summor, som dessa gifvit 
för hela riket, äro, hvad angår talen för befolkningsrörelsen, följande:

Åren Lefv. födde. Aflidne. Öfverskott. Flyttnings 
förlust '?

1816/40' .... 2,327,795 1.648.791 679,004 5,183
1841/50. .... 1,028,432 680’692 347,740 4,086
1851/60. .... 1494,193 790,052 404,141 26,954
1861/70. .... 1,281,258 822,326 458,932 150.135
1871/80. .... 1,337,301 801,404 535,897 138,754
1881/90. .... 1,358,200 791,602 566,598 347,285
1891/00. .... 1,338,726 806,926 531,800 180,340

I följande fall afvika härifrån de sedvanligen använda rikssum
morna och utgjorde dessa: för åren 1816/40 i allt 2,327,893 lefvande 
födde och 1,648,572 aflidne; för åren 1841/50 i allt 1,028,326 födde 
och 680,611 aflidne; för åren 1861/70 i allt 1,281,073 födde och 
822,328 aflidne.

Ännu i ett annat hänseende saknas rikssummor i dessa »Tilläggs- 
tabeller», men förtjäna här anföras, nämligen i fråga om Folkmängden 
å landsbygden och i städerna. Med den indelningsgrund, som här 
användts, utgjorde denna folkmängd:3

Landsbygden. Städerna. Hela riket.
År 1805 4 . . . . 2,171.001 239,682 2,410,683

> 1815 . . . . . 2,214,085 250,981 2,465,066
» 1820 . . . . . 2,321.030 263,660 2,584,690

. » 1830 . . . . . 2,598,166 289.916 2,888,082
» 1840 . . . . . 2,825,172 313.715 3,138,887
» 1850 . . . . . 3,118,398 364,143 3,482,541
» 1860 . . . . . 3,410,948 448,780 3,859,728
» 1870 . . . . . 3,625,928 542,597 4,168,525
» 1880 . . . . . 3,871,707 693,961 4,565,668
» 1890 . . . . . 3,885,174 899,807 4.784,981
5 1900 . . . . . 4,032,490 1,103,951 5,136,441
» 1910 . . . . . 4,206,592 1,315,811 5,522,403

Fördelningen mellan »land och stad» är här hela tiden gjord 
efter vid 1900 års utgång gällande gränser, hvarom se sid. 218 här

1 Pr årtionde gifva dessa tal: 981,118 lefvande födde och 659,516 aflidne, hva-
dan födelseöfverskottet blir 271,602 och flyttningsförlnsten 2,073. —■ 1 2 Summan för hela 
perioden 1816/1900 blir 852,737. — s För åren 1865 och 1905, hvilka äfven upptagas i 
tabellen sid. 536, utgjorde summorna: för förstnämnda år 3,597,398 på landsbygden, 
516,748 i städerna och 4,114,141 i hela riket; för år 1905 åter: 4,082,533 å landsbygden, 
1,212,352 i städerna och 5,294,885 i hela riket; allt enligt indelningen år 1900. Erinras 
må äfven att samtliga här anförda tal grunda sig på de officiella sockenfolkmängderna
och alltså icke afse de annars här för riket i dess helhet utförda approximativa korri
geringarna. — 4 Angående folkmängden i hela riket år 1805, se sid. 215.
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ofvan. Yi återkalla i erinringen, att enligt gränserna af år 1910 
utgjorde folkmängden vid 1910 års slut å landsbygden 4,154,803 ock 
i städerna 1,367,600.

På grund af ofvanstående folkmängdstal låter sig folkökningen 
uträknas till följande belopp under olika tider:

Landsbygden. Städerna.
Åren 1806/1820 ..................... 6 91 proc. 10 00 proe.

» 1821/1830   11-94 > 9-96 >
» 1831/1840   8-74 » 8-21 >
» 1841/1850   10-38 > 16-07 »
. 1851/1860   9-38 » 23-24 »
> 1861/1870   6-80 > 2090 »
» 1871/1880   6-78 » 27-90 »
» 1881/1890   0-35 » 29-66 »
» 1891/1900   3-79 » 22-69 >
» 1901/1910   4-32 > 19-19 »

Dessa tal äro delvis anförda och behandlade i den allmänna 
historiken för hela riket här ofvan.

Yi ha ej ansett nödvändigt att till dessa »Tilläggstabeller» foga 
några kommentarier. I viss mån kommenteras de af semigrationsut- 
redningen» i dess helhet och utgöra från statistisk synpunkt den 
yttersta grundvalen för denna. Ehuruväl en person, som icke är 
fackman, ej gärna tager sig för att läsa tabeller, våga vi dock 
hålla före att i detta fall ett mera ingående studium skulle lämna 
ett ganska betydelsefullt utbyte. Ej minst torde detta blifva hän
delsen, om man genomgår samtliga talen för hvarje bygd för sig 
och sålunda skaffar sig en viss föreställning om grunddragen af dess 
historia under dessa hundra år. I själfva verket torde dessa siffror 
kunna tjänstgöra såsom utgångspunkter för fortsatta »bygdeunder- 
sökningar», af det slag som meddelas i Emigrationsutredningens 
Bilaga YIII. Ett fortföljande till åtskilliga andra delar af vårt 
land af sagda undersökningar är, i förbigående anmärkt, ett obestrid
ligt önskemål.

Utrymme och arbetskrafter hafva ej medgifvit att här åstad
komma äfven relativa tal. I Bilaga Y äro sådana redan meddelade 
för årtiondet 1891/1900 och delvis för 1881/90. Eör öfriga perioder 
erbjuda nu meddelade siffror möjlighet för den som så önskar att 
själf uträkna de relationstal, som behöfvas. Härför erforderliga 
medelfolkmängder torde kunna med tillräcklig noggrannhet uträknas 
af de data, som Tab. 212 innehåller.
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Stockholms stad.
Folkmängden i Stockholms stad uppgick år 1750 till 60,000 personer. 

År 1805 uppgick den till 73,000 och år 1910 till 342,000 personer.

Stockholms närmaste omgifningar dröjde ganska länge att antaga förstads
karaktär. Sedan några årtionden tillbaka har dock denna karaktär utpräglats 
allt starkare, och för närvarande kunna såsom ett förstadsområde betraktas 
de åtta socknarna Bromma, Sundbyberg, Spånga, Solna, Danderyd, Lidingö, 
Brännkyrka och Nacka. (Af dem är, såsom bekant, Brännkyrka från och med 
1913 införlifvad med hufvudstaden). Folkmängden inom detta område år 
1750 är obekant, men utgjorde sannolikt mellan 4- och 5,000 personer. Ännu 
år 1810 var siffran 5,000 icke uppnådd, och ännu år 1870 icke siffran 10,000. 
År 1910 var folkmängden däremot 70,000 personer, och i närvarande stund 
(vid slutet af 1912) kanske ej långt från 80,000.

För året 1720, eller vid det stora nordiska krigets afslutning, kan man 
uppskattningsvis antaga en folkmängdssiffra för det egentliga Stockholm af 
ungefär 45,000 personer. År 1760 hade denna siffra stigit till 69,000 per
soner, eller med öfver 50 procent, — en för detta tidehvarf ingalunda för
aktlig tillväxt. Då, efter hvad J. W. Arnberg meddelar, den under frihets
tiden nyskapade industrien visade stark benägenhet att, mot ständernas önskan, 
koncentrera sig i Stockholm, finner man häruti en rimlig förklaring till huf- 
vudstadens framsteg under denna tid. Äfven handeln och sjöfarten blomstrade 
upp under dessa årtionden, såväl i Stockholm som i Göteborg. Men efter 1760 
(alltså ungefär när frihetstidens merkantilistiska politik begynte dala) följde för
vår hufvudstad en period af åttio år, utmärkt nära nog af stagnation. Är 
1840 ägde Stockholm ännu endast 84,000 inb., och tillväxten hade under 
hela den långa mellantiden icke ens hållit jämna steg med riksfolkmängdens. 
År 1760 hade Stockholm omfattat mer än 36 promille af rikets hela folk
mängd; år 1840 hade det sjunkit ned till mindre än 27 promille.

Som man i vårt land nästan aldrig studerat någon annan ekonomisk 
historia än den ekonomiska lagstiftningens, så har ej heller denna vår hufvud- 
stads vidunderliga, åttioåriga stagnation väckt någon större uppmärksamhet 
hos våra historieskrifvare. Något försök att närmare utreda orsakerna till 
densamma har aldrig gjorts. Att förlusten af Finland var ett. svårt slag för 
Stockholm, är tydligt, men när detta skedde, var stilleståndet inom stadens 
folkmängd redan ett halft århundrade gammalt.

I rent yttre bemärkelse framträder såsom orsak till stagnationen det under 
hela tidrymden i fråga härskande mor talitetsöfv er skottet i Stockholm. Men 
detta förhållande är naturligtvis i sin ordning ett uttryck för samhällelig slö
het och slapphet, — sammanhängande med ekonomisk stagnation. Det finnes 
icke något ursäktligt skäl, hvarför i mer än hundra år dödligheten i Stockholm 
skulle vara långt större än i London, Paris och Berlin.

Först under 1840-talet kan man spåra ett begynnande uppvaknande i 
Stockholm, -— till en början dock mycket svagt. Strax efter 1850 torde 
Stockholm ha hunnit till 100,000 inb., om det nuvarande förstadsområdet in
räknas, hvilket visserligen då för tiden ännu icke begynt antaga stadskaraktär.
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Tab. 74. Folkökningen i Stockholm från 1720 till 1010.

Åre n
Folkmängd 
vid perio
dens slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfverskott.

Omflytt-
nings-

resnltat.

D ä r a f

Inrikes. Utrikes.

Stockholms siacl.1
1720 . . 45,000
1721/502 60,018 5,006 — 5,358 4 10,364 + 10,864 -- .
1751/60 . 69,211 9,193 — 7,526 + 16,719 4 16,719 —
1761/70 . 70,902 1,691 — 7,682 + 9,373 4 9,373 —
1771/80 . 75,809 4,907 -- - 9,364 4 14,271 4 14,271 —
1781/002 75,517 — 146 — 8,724 + 8,578 4 8,578 __
1801/202 75,569 26 — 9,344 + 9,370 4 9,370 —
1821/30 . 80,621 5,052 — 8,953 + 14,005 -f 14,005 —
1831/40 . 84,161 3,540 — 11.451 + 14,991 4 14,991 —
1841 50 . 93,070 8,909 — 4,882 + 13,791 -i- 13,791
1851/60 . 113,063 19,993 — 5,977 4 25,970 + 26,644 — 674
1861/70 . 136,016 22,953 + 2,981 4 19,972 + 25,151 — 5,179
1871/80 . 168,775 32,759 4 2,269 4 30,490 + 33,551 -- - 3.061
1881/90 . 246,454 77,679 4- 20,703 + 56.976 4 70,352 _ 13,376
1891/00 . 300,624 54,170 + 19,821 4 34,349 4 44,461 — 10,112
1901/10 . 342,323 41,699 + 27,019 + 14,680 + 20,423 — 5,743

Förstadsområclet.*
1810 . . 4,737
1811/502 6,155 354 — 470 4 824 4 824 __
1851/60 . 7,222 1,067 + 290 + 777 + 777 —
1861/70 . 9,243 2,021 4 548 + 1,473 4 1,553 — 80
1871/80 . 13,376 4,133 + 1,217 4 2,916 + 3,043 — 127
1881/90 . 16.095 2,719 + 2,176 4 543 4 1,206 — 663
1891/00 . 30,006 13.911 -f 2,714 4 11,197 + 11,611 414
1901/10 . 69.648 39,642 + 8,184 + 31,458 + 32,069 — 611

îOef större Stockholm.i
1810s. . 70,211
1811/502 99,225 7,253 — 8,473 + 15,726 + 15,726 __
1851/60 . 120,285 21,060 — 5,687 + 26,747 + 27,421 _ 674
1861/70 . 145.259 24,974 4 3,529 + 21,445 + 26,704 — 5,259
1871/80 . 182,151 36,892 4 3,486 + 33,406 4 36,594 __ 3,188
1881/90 . 262,549 80,398 + 22,879 + 57,519 + 71,558 — 14,039
1891/00 . 330,630 68,081 4 22,535 4 45,546 4 56,072 — 10,526
1901/10 . 411,971 81,341 4 35,203 + 46,138 + 52.492 — 6,354

Utan detta område hann Stockholm först mot 1850-talets slut fylla sitt första 
hundratusental. Härmed kan den moderna utvecklingen anses vara kommen i gång. 
Ar 1880 var man framme vid nära 170,000 inb., år 1900, om nu och hädan
efter förstäderna inräknas, vid 330,000, och år 1910 vid 412,000. De sedan 
dess förflutna båda åren torde ytterligare hafva höjt siffran till vid pass 430,000.

Den uppblomstring, som, under de båda senaste mansåldrarna ägt rum i 
Stockholm, är ungefärligen jämförlig med den samtida i Köpenhamn och Kristi
ania och är äfven från allmänt europeisk synpunkt ganska aktningsvärd.

I tabellen här ofvan lämnas några närmare data angående folkökningen i 
Stockholm och dess grannsamhällen. På de hundra åren från 1810 till 1910

1 För Stockholm, som står utanför stiftsindelningen, kan denna öfversikt föras 
tillbaka till 1750, ja, med approximativ beräkning af folkmängden, ända till 1720. Folk-
mängdssiffrorna för åren 1790 och 1810 äro osannolika, pä grund af krigen; till följd
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Tab. 75. Emigration och immigration i Stockholms stad, åren 1851/1910,5

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.6Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60'. . . 99.231 661 13 674 674
1861/70 . . . 129,115 2,354 2,825 5,179 5,179
1871/80 . . . 155,067 2.913 3,381 6.294 273 2,960 3,283 3,061
1881/90 . . . 211,449 13,739 4,622 18,361 1,086 3,899 4,985 13,376
1891/00 . . . 273,661 13,333 3,864 17,197 3,107 3,978 7,085 10.112
1901/10 . . . 323,573 12,047 4,655 16,702 2,764 8,195 10,959 5,743

har det egentliga Stockholm företett ett födelseöfverskott af 34,803 individer, 
men folkökningen har utgjort 276,849, hvadan alltså inflyttningarna öfver- 
stigit utflyttningarna med i allt 242,046 personer. Inom förstadsområdet har 
födelseöfverskottet under samma hundra år utgjort 13,249, men folkökningen 
64,911; här har alltså inflyttningsöfverskottet uppgått till 51,662 personer. 
För hela det Stockholmska komplexet blir födelseöfverskottet 48,052, folkök
ningen 341,760 och inflyttningsöfverskottet 293,708. Tabellen visar, huru 
olika inflyttningen fördelat sig på staden själf och förstadsområdet. Under 
senaste årtiondet (1901/10) har staden fått mottaga ej fullt 15,000 personer, 
men förstäderna öfver 31,000. Under de allra senaste åren har, såsom bekant, 
utflyttningen från det egentliga Stockholm stundom varit större än inflyttningen, 
hvadan hela vinsten ibland kommit förstäderna till godo.

Emigrationen från Stockholms stad har i regeln varit något starkare 
än genomsnittssiffrorna för hela riket, hvilket icke är något ovanligt för större 
industriorter. Under det senaste årtiondet har dock nettoutvandringen från 
hufvudstaden varit ovanligt låg. En stor del af emigranterna från Stockholm 
utgöres naturligtvis af personer, som förut inflyttat från landsorten. Från 
Stockholms förstäder har utvandringen till främmande länder alltid varit relatift 
lindrig, hvilket också är ett förhållande som kan iakttagas nästan öfverallt i 
fråga om storstäderna. Från dessas omgifningar emigrerar man icke gärna direkt; 
man försöker först att finna sin utkomst inom den närbelägna hufvudorten.

För samtliga de sextio åren 1851/1910 äro för Stockholms stad upp- 
gifna 64,407 emigranter och för förstadsområdet 3,299. Antalet immigranter 
är kändt endast för de senaste fyrtio åren och utgör för staden själf 26,262 
och för förstäderna 1,404. Fördelningen på olika länder framgår för det 
egentliga Stockholm af Tab. 68 och 69; i fråga om förstäderna är denna för
delning ej i den officiella statistiken genomförd.

häraf äro omliggande årtionden här sammanslagna. Om 1860 års folkmängd, se sid. 
536. — 2 Talen för folkökning etc. utgöra ej summor för hela perioden, utan medeltal 
pr årtionde. — 3 Folkmängden i Stockholms stad är 1810 är (oafsedt folkmängden i 
det nuvarande förstadsområdet) upptagen endast till 65,474 personer, väl på något sätt 
med föranledande af kriget. Ar 1805 ägde det egentliga Stockholm 72,652 inb., och år 
1815 igen 72,989. — 4 Inräknadt Brännkyrka. — 5 Jfr Bilaga Y, sid. 95*. — 6 För 
åren 1851/70 är nettoutvandringen ansedd ungefärligen sammanfalla med den uppgifna 
bruttoutvandringen; se härom anm. sid. 228.

16—112201. Emjgrationsutredningen. Betänkande.
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I förhållande till landets hela folkmängd är Stockholm en af de mindre 
hufvudstäderna i Europa. Till och med Kristiania, som ligger i ett än mera 
långsträckt och glest befolkadt land än Sverige, är dock relatift taget bortåt 
hälften större såsom hufvudstad än Stockholm, — äfven om Stockholms för
städer inräknas. Detta visar, att en långt kraftigare utveckling än den verk
ligen förefunna af Stockholms ekonomiska lif och därmed också af dess folk
mängd icke skulle i och för sig varit otänkbar eller inneburit någon orimlighet.

I mycket är väl uteblifvandet af detta plus i Stockholms befolkning att 
tillskrifva den oerhörda stagnationen under 1800-talets förra hälft. Men till ej 
ringa del beror nog förhållandet också på den utprägladt gammalliberala andan 
under en stor del af de senaste femtio åren inom Stockholms kommunalförvaltning.

Synnerligen olycklig har Stockholms stad varit i sin tomtpolitik. Genom 
en af de otaliga abnormiteterna i svensk ekonomisk lagstiftning är staden å 
ena sidan skyldig inlösa för stadsplanens genomförande erforderliga fastigheter, 
men har å andra sidan intill senaste tid saknat expropriationsrätt härför. 
Följden har blifvit att staden måst till höga priser lägga sig till med ofant
liga arealer mark inom sitt planlagda område. Men sedan har staden 
själf i årtionden med dessa områden drifvit en kortsynt privatspekulation, 
genom att inskränka tomtförsäljningen till ett minimum och stegra priserna 
till ytterlighet. Härigenom har Stockholms befolkning tvungits att söka sig 
utom stadens gränser, och »det större Stockholms» 400,000 invanare äro därför 
i denna dag spridda öfver ett alldeles oproportionerligt område.

Inom detta stora område har staden länge försummat att åstadkomma de 
nödvändiga samfärdsmedlen, ja, i ensidigt husägareintresse, mången gång mot
arbetat och förhindrat enskilda sträfvanden för detta ändamål. För sina 
järnvägsförbindelser har Stockholm offrat mindre än kanske livarje annat svenskt 
samhälle. Frånsedt ett par räntegarantier, som icke torde medfört nämnvärd 
förlust, om ens någon, har man nöjt sig med hvad staden i egenskap af huf
vudstad fått till skänks, eller hvad som åstadkommits af den enskilda företag
samheten. Med moderna hamnanordningar är Stockholm än i dag ytterligt 
svagt utrustadt. Saluhallar, slakthus o. d. dröjde Stockholm längre med än 
hvarje annan europeisk storstad; och de åtgärder, som ändtligen under de 
senaste åren med stora kostnader vidtagits för en bättre lifsmedelsomsättning, 
hafva åtminstone hittills visat sig misslyckade. För en tillräcklig tillförsel är 
ännu alldeles icke sörjdt.

Kominer så härtill en byggnadsordning, som absolut undvikit hvarje hän
syn till det ekonomiskt önskliga, så är ej underligt, att Stockholm blifvit en 
af de dyraste städer i världen, hvilket i sin ordning lagt otroliga hinder i 
vägen för stadens industriella och kommersiella utveckling. Hundratusentals 
svenskar, som skulle kunnat befolka Stockholms väldiga, obebodda vidder, be
finna sig därför i denna stund i stället i Amerika.

Det enda område, där Stockholms kommunalpolitik varit odeladt lyckosam, 
är hälso- och sjukvården. Äfven för undervisningsväsendet har sörjts med 
stor frikostighet.
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Stockholms län.
Stockholms län omfattar en areal af 7,812 ky.-Mlom. och ägde vid 1911 

års shit 235,000 inb. (Brännkyrka inräknadt). Till storleken är det det 
femtonde i ordningen af våra län, och till folkmängden det elfte, — för halft- 

* annat århundrade sedan det nionde.

Berggrunden inom detta län består så godt som uteslutande af till ur
formationen hörande bergarter. Nivåskillnaderna ha ursprungligen varit be
tydligt större än de nutida, men genom de nivellerande krafternas inverkan 
ha ojämnheterna till väsentlig del utplånats.

Den ojämförligt största delen af länets areal intages af lösa jordaflag- 
ringar; den vidsträcktaste utbredningen bland dem äga moränbildningarna. 
Till största delen består moränen af fragment af de bergarter, som inom länet 
bilda den fasta berggrunden. I dess nordligaste delar utmärkes dock denna 
jordart, som här ofta är leraktig, genom en afsevärd kalkhalt. Mot söder 
aftager kalkhalten och kan sägas upphöra vid en gräns, dragen från Östanå 
öfver Faringe till Rimbo.

Vid tiden för inlandsisens afsmältning låg länets hela område mer än 
100 meter under den dåvarande hafsytan. På hafsbottnen afsattes det lerslam, 
som isälfvarna medförde, och då sedermera höjningen bragte landet i dagen, 
voro dalgångar och sänkor till stor del utfyllda med ishafslerä. Liksom mo
ränen är denna lera i norra delen af länet rätt kalkhaltig. — Ofvanpå ishafs- 
leran ha i de flesta trakter aflagrats baltisk insjölera och Östersjölera, hvilka 
därför utgöra den vanligaste åkerjorden.

Torfbildningarna intaga en ej ringa del af detta läns yta, särskildt i de 
östra trakterna af dess uppländska del. Till största. delen bestå de af grunda, 
kärr, med bottenskikt af brunmossa. Blott 5 procent af torfmarksarealen 
(en i Sverige ovanligt ringa andel) upptagas af högmossarna, som liufvud- 
sakligen bildas af hvitmossor.

På grund af sitt från Atlanten aflägsna läge har länet ett jämförelsevis; 
kontinentalt klimat. Skärgården och kusttrakterna ha betydligt torrare och 
kallare vårar och försomrar än de inre delarna af länet.

I administratif t hänseende intager Stockholms län en egendomlig ställ
ning genom förhållandet till rikshufvudstaden, hvilken ju är länets egentliga 
hufvudstad, fastän administratif! från detsamma skild. Härigenom uppstår en 
viss brist på samhörighet mellan länets nordligare och sydligare delar. Att 
Stockholms närmaste omgifningar torde komma att införlifvas med hufvud- 
staden, är välbekant.

Folkmängden i länet uppgick år 1750 till 91,000 personer, år 1810 
till 97,000 och vid 1910 års slut till 229,000. Härvid bör dock skillnad 
göras mellan Stockholms förstäder och länet i öfrigt. Inom Stockholmstrakten 
— om hit räknas Solna, Danderyds, Lidingö, Bromma, Sundbybergs, Spånga, 
Brännkyrka och Nacka församlingar — utgjorde 1750 års folkmängd sanno
likt blott omkring 4 à 5,000 personer, men 1910 års däremot 70,000. Inom 
länet i öfrigt bodde vid 1750 års slut vid pass 87,000 människor och vid 
1910 års slut nära 160,000.
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Tab. 76. Folkökningen i Stockholms län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resultat.

Däraf

Inrikes. Utrikes.

A) Hela länet.
1810.................. 97,462
1811/20 .... 97,704 + 242 * 741 + 983 + 983 —

1821/30 .... 104,090 + 6,386 3,461 + 2,925 + 2,925 —

1831/40 .... 110,279 + 6,189 3,581 + 2,608 + 2,608 —

1841/50 .... 114,643 + 4.364 3,784 + 580 4- 580 —

1851/60 .... 121,065 + 6,422 4,464 + 1,958 + 2,032 • — 74
1861/70 .... 131,244 + 10,179 9,645 + 534 + 892 — 358
1871/80 .... 147,021 4- 15,777 13,169 4- 2,608 4- 3,185 -- 577
1881/90 .... 152,715 + 5,694 15,571 — 9,877 — 7.058 — 2.819
1891/00 .... 172,852 4~ 20,137 15,458 + 4,679 + 6,320 — 1,641
1901/10 .... 229,181 + 56.329 22,044 + 34,285 + 35,920 — 1,635

B) Med frånräkning af förstadsområdet viel Stockholm,3

1810........................ 92,725
1811/502 .... 108,488 + 3,941 2,991 + 950 + 950 —

1851/60 .... 113,843 + 5,355 4,174 + 1,181 + 1,255 - 74
1861/70 .... 122.001 4- 8,158 9,097 — 939 — 661 — 278
1871/80 .... 133,645 + 11,644 11,952 — 308 4' 142 — 450
1881/90 .... 136,620 + 2,975 13.395 —- 10,420 — 8,264 — 2,156
1891/00 .... 142,846 + 6,226 12,744 — 6,518 — 5.291 — 1,227
1901/10 .... 159.533 + 16,687 13,860 + 2,827 4 3,851 — 1,024

Äfven inom länets egentliga område har alltså folkmängden nära för
dubblats på de etthundrasextio åren, men detta är dock i och för sig en svag 
tillväxt, ty rikets samfällda folkmängd har under samma tid mer än trefaldigats.

För de särskilda häraderna är folkmängden känd först från och med 
1805. Vid några karaktäristiska tidpunkter har den uppgått till de belopp 
som visas af tabellen å nästa sida.

Sollentuna och Svartlösa härader samt Danderyds skeppslag, som innesluta 
Stockholms förstäder, visa en utomordentlig folkökning, med sex à sju gånger 
högre folktal än för ett århundrade tillbaka. Också hafva de åtta socknar, 
som ofvan uppräknas och som utgöra hufvudstadens närmaste omgifning, under 
de senaste hundra åren fått. mottaga ett inflyttningsöfverskott af ej mindre 
än 52,000 personer. Största delen häraf faller på de senaste tjugu åren.

I Värmdö samt Väddö-IIäfverö skeppslag har folkmängden fördubblats 
sedan år 1805. Men öfverallt annars är tillväxten svag. I Seminghundra, 
Årlinghundra, Långhundra och Lyhundra är folkmängden mindre nu än för 
trettio år sedan, i Långhundra ej nämnvärdt större än för hundra år sedan. 
Dessa fyra härader ansluta sig till en bygd med lika svag eller ännu svagare 
folkökning i det angränsande Uppsala län.

Den långsamma folktillväxten inom Stockholms län har framkallats af 
ringa äktenskaplig fruktsamhet och hög dödlighet. Däremot har den icke,

1 Gränserna här och i Tab. 77 och 78 äro unifierade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, 
hvarför folkmängdssiffrorna ej fullt stämma med t. ex. samma bilagas Tab. 80 och 31. — 
8 Talen för folkökning etc. utgöra ej summor för hela perioden, utan medeltal pr 
årtionde. — 3 Spånga, Bromma, Sundbyberg, Danderyd, Lidingö, Solna, Brännkyrka 
och Nacka församlingar, se tabellen sid. 240.

* Siffran 711 utmärker mortalitetsöfverskott.
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Tal». 77. Folkmängden i Stockholms läns härader och skeppslag samt 
städer åren 1805—1910.

Härader m. m. 
(Efter unifierade gränser.) År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Långhnndra .... 4,994 5,114 5,247 5,526 5,269 5,019
Arlinghundra .... 5,322 5,357 5,996 6,508 6,177 6Å47
Seminghundra . . . 3,908 4,032 4,353 5,061 4,629 4,326
Vallentuna................ 3,939 3,740 4,359 4,922 4,560 5,414
Frösåker.................... 10,125 11,219 12,697 13,879 13,802 13,889
Närdinghundra . . . 6,365 7,320 7,750 8,741 8,920 8,951
Väddö och Häfverö . 3,974 4.488 5,746 6,593 7,410 8,034
Lyhundra ..... 4,225 4,779 5,615 5,527 5,382 5,060
Spihundra................ 3,227 3,850 4,216 4,404 4,671 5,062
Bro och Vätö .... 2,967 3,262 3.785 4,261 4,690 4,930
Frötuna och Länna . 5,229 5,878 6,279 7,232 7,755 8,064
Färentuna................ 4,612 5,092 5,429 6,087 6,702 7.166
Sollentuna ..... 3,270 3,954 4,681 6,040 9,559 22,240
Danderyd................ 3.983 4.443 5,029 6,838 13,461 28,661
Åker........................ 3,760 4,046 4,694 5,600 5,823 6.162
Yärmdö1.................... 4,326 5.365 6,787 7,685 8,719 10,82$
Sotholm.................... 9,724 11,307 12,561 13,728 12,874 14.590
Svartlösa.................... 6,101 7,178 9,451 12,769 19,582 36*474
Öknebo........................ 4,833 5,149 6,682 6,861 7.470 8,640

Landsbygden 94,814 105,573 121,357 138,262 157,455 209,951

Södertälje................ 964 1,156 2,044 3,510 8,207 11,060
Norrtälje.................... 876 1.077 1.355 1,879 3,118 3,890
Vaxholm1................ 1,048 921 1,025 1,278 1,702 1,625
Oregrund.................... 678 592 744 822 1,014 1,158
Östhammar................ 563 561 613 661 788 '828
Sigtuna .................... 434 399 504 609 568 669

Städerna 4,563 4,706 6,285 8,759 15,397 19,230

Hela länet 99,377 110,279 127,642 147,021 172,852 229,181
Däraf :

Roslagen.................... 77,755 85,489 96,904 110,153 124,719 158,417
Södertörn ................ 21,622 24,790 30,738 36,868 48,133 70,764

Samt:
Stockholms förstäder 4,669 6,049 7,991 13,376 30,006 69,648
Länet i öfrigt . . . 94,708 104,230 119,651 133,645 142,846 159,533

såsom man ofta tror, berott på inflyttningen till Stockholm. Denna har visser
ligen varit rätt betydande, men den har mer än motvägts af utflyttningen från 
Stockholm till länet. Detta gäller icke ensamt hufvudstadens närmaste om- 
gifningar, ty äfven öfriga delar af länet förete ofta nog inflyttningsöfverskott. 
Nämnvärda undantag härifrån göra endast de båda årtiondena mellan 1880 
och 1900. Af de särskilda häraderna kunna flertalet icke uppvisa någon 
större utflyttning; blott från de mera aflägset belägna Frösåker, Närdinghundra, 
Långhundra, Seminghundra, Lyhundra och Arlinghundra har flyttningsförlusten 
varit betydlig. Ej ens här har den dock varit jämförlig med hvad den i 
allmänhet brukar vara i mellersta och södra Sverige.

1 År 1909 öfverflyttades i de officiella tabellerna en folkmängd af närmare 1,000 
personer från Vaxholms stad till Yärmdö skeppslag, men med nyåret 1913 öfverflytta
des i motsatt riktning en folkmängd af vid pass 1,500 personer.
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Tab. 78. Folkmängden inom Stockholms läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

Härader m. ni.
J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Långliundra . . . 4,924 5,247 5,526 5,019
Ärlinghundra . . 4,679 5,147 5,585 5,335 643 849 923 1,112
Seminghundra . . 3,908 4.353 5,061 4,326

3,456 3,826 4,253 4,071 483 533 669 1,343
Frösåker .... 7,484 9.588 10,512 10,154 2,641 3,109 3,36/ 3,73b
Närdinghundra . . 5,353 6,466 7,115 7,144 1,012 1,284 1,626 1,807
Väddö o. Häfverö . 2,450 3,496 4,223 4,426 1,524 2,250 2,370 3,608
Lyhundra .... 4.225 5,615 5,527 5,060

2,324 3,055 3,156 8,126 903 1,161 1,248 1,936
Bro och Vätö . . 1,671 2,080 2,159 2,118 1,296 1,705 2,102 2,812
Frötuna o. Länna 1,285 1,644 1,670 1,861 3,944 4,635 5,562 6,203
Färentnna .... 3.159 3,690 4,004 4,137 1,453 1,739 2,083 3,029
Sollentuna.... 1,275 1,651 1,897 2,260 1,995 3,030 4,143 19,980

2,029 2,058 2,485 3,280 1,954 2,971 4,353 25,381
3,032 3.745 4,075 4,378 728 949 1,525 1,784

Värmdö3 .... 1,572 2,302 2,622 2,598 2.754 4,485 5,063 8,224
6,072 8,242 9,162 8,912 3,652 4,319 4,566 5,678

Svartlösa .... g;020 2,806 3,004 3,688 4,081 6,645 9,765 32,786
Öknebo................. 3,062 4,129 4,256 4,898 1,771 2,553 2,605 3,742

Städerna1 2 .... 4,563 6,285 8,759 19,230

Hela länet 63,980 79,140 86,292 86,791 ! 85,397 48,502 60,729 142,390

Förestående framställning har utvisat folkmängdens och folkökningens 
fördelning på de olika häraderna. Inom detta län vinnes ock redan pa detta 
sätt en ganska god föreställning om de väsentliga olikheterna i utvecklingen 
och orsakerna härtill. I likhet med hvad som sker för öfriga län ha vi dock 
äfven här sökt särskilja de socknar^ inom hvilkä jordbruket kan anses vara 
den allt annat dominerande näringsgrenen (jfr sid. 212). Resultatet af denna 
fördelning framgår af tabellen öfverst å denna sida.

En sammanfattning af denna tabell gifver följande folkmängdssiffror för, 
å ena sidan jordbrukssocknarna, å andra sidan öfriga socknar samt städerna:

År 1805 
Ï 1865 
» 1880 
» 1910

Jordbruks Förstadsområdet Öfriga socknar Hela
socknarna. vid Stockholm. samt städerna. länet.

. 63,980 4,669 30,728 99,377

. 79,140 7,991 40,511 127,642

. 86,292 13,376 47,353 147,021

. 86,791 69,648 72,742 229.181

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom 
»öfriga socknar» äro upptagna: i ÄrlinghuDdra härad Knifsta; i Vallentuna härad Ham
marby; i Frösåkers härad Ilarg och Forsmark; i Närdinghundra härad Ununge; i Väddö 
och 'Häfverö skeppslag Häfverö; i Sjuhundra härad Bimbo; i Bro och Vätö skeppslag 
Vätö; i Frötuna och Länna skeppslag Rådmansö, Länna och Blidö; i Färentuna häradEkerö 
och Sånga; i Sollentuna härad Spånga, Bromma, Sundbyberg och Sollentuna; i Dande- 
ryds skeppslag Danderyd, Lidingö och Solna; i Åkers skeppslag Ljusterö; i Värm dö 
slreppslag Värmdö, Gustafsberg, Vaxholms landsförsamling och Bo; i Sötholms härad 
Utö, Tyresö, Dalarö och Ösmo; i Svartlösa härad Botkyrka, Huddinge, Brännkyrka
oeh Nacka; i Öknebo härad Södertälje landsförsamling och Tyringe, —2 Städerna hvar
för sig, se tabellen å föregående sida. — 3 Se anm. 1 sid. 245.
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Tab. 79. Emigration och immigration i Stockholms län, åren 1851/1910.1

Åren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto
utvan
dring.1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
enrop.
länder.

Summa.
Frän 
utom- 

europ. 1.

Frän
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 117.418 41 33 74 74
1861/70 . . . 127,611 234 124 358 358
1871/80 . . . 137,700 602 270 872 120 175 295 577
1881/90 . . . 149.562 2,814 469 3,288 165 299 464 2,819
1891/00 . . . 159,001 2,124 470 2,594 538 415 953 1,641
1901/10 . . . 196,044 2,647 705 3,352 661 1,056 1,717 1,635

Inom de egentliga jordbrukssocknarna har folkökningen alltså varit ytter
ligt svag och under de senaste trettio åren så godt som ingen. Helt annat 
är förhållandet med de trakter, där äfven andra näringsgrenar äro af större 
betydelse, samt i städerna och förstadssamhällena.

Utvandringen från länet har alltid varit synnerligen lindrig. Man har 
tydligen föredragit att först försöka sin lycka i Stockholm. Blott från de 
aflägsnare trakterna, t. ex. Frösåkers härad, har emigrationen varit något 
.större. I allt äro för länet under de senaste sextio åren uppgifna 10,533 
emigranter, och för de senaste fyrtio åren 3,429 immigranter från främ
mande land. Af emigranterna gingo 8,462 till främmande världsdel, 760 till 
Finland eller Ryssland och 1,311 till andra länder eller okänd ort. Af im
migranterna kommo 1,484 från främmande världsdel och 933 från Finland 
eller Ryssland. Se vidare tabellen här närmast ofvan.

Näringsverksamheten. Såsom synes af tabellen å nästa sida, är Stock
holms läns befolkning fördelad efter hufvudgrupper af yrken ungefär på samma 
sätt som riksfolkmängden i dess helhet (eller var så åtminstone år 1900). 
Flytta vi oss tillbaka till år 1840, var öfverensstämmelsen nästan lika stor. 
Den del af befolkningen, som lefver af industri, handel och samfärdsel, har 
på dessa år i Stockholms län vuxit från 10 procent af hela folkmängden till 
38 procent, och motsvarande framryckning för riket i dess helhet är frän 11 
till 39 à 40 procent. Naturligtvis är detta förhållande för länets del egentligen 
att tillskrifva förstadsbildningarna omkring Stockholm.

Af Jordbruket och dess binäringar (såsom vanligt med inräkning af 
fisket) lefde ännu år 1900 mer än hälften af Stockholms läns befolkning. Af 
länets areal upptager den odlade jorden 23 procent och den naturliga ängen 
4 procent. Jordbruket är så godt som uteslutande bundet vid de ofvan om
nämnda lerorna, hvilkas utbredning därför i stort sedt motsvaras af åkerare
alens. I länets sörmländska del är terrängen starkt kuperad, berggrunden 
mycket blottad och de sedimentära jordarternas utbredning därför ringa. Ett 
likartadt förhållande råder inom skärgården och länets nordligaste delar, ungefär 
ned till linien Uppsala—Norrtälje. Säkerligen beror det i väsentlig grad häraf, 
att åkerarealen inom dessa delar af länet är relatift obetydlig. Inom den del 
af länet, som begränsas af triangeln Uppsala—Rimbo—Stockholm, samt på 
Mälaröarna är terrängen jämnare och mindre bergig. Sedimentära jordarter,

1 Se Bilaga Y, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. till tabellen sid, 228.



248 EMIGRATION SUTREDNIN SEN. BETÄNKANDE.

Tab. 80. Några ekonomiska liufvuddata för Stockholms län.1

Yrkesfördelning Stock
holms
län.

Hela Arealens fördelning, Stock
holms
län.

Hela
år 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 31 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % .
Naturlig äng, % . . .

22-67
4-16

8-90
326

•Tordbrnk, %.................. 56’42 53-67 Skogbärande mark, % . 54-84 52-16
Industri, % ..... 27-20 28-89 Annan mark, % . . . 18-83 3568
Handel o. samf., % . . 10-40 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 5-98 6'84 Produktion pr inb. 

Hvete ocli råg, kg. . . 214 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 327 317

Byggnads-, %.................. 7'91 6’59 Potatis, kg........................ 306 284
Väfnads- o. beklädnads-, % 4"90 6-18 Mjölk, kg.......................... 746 549
Metallförädlings-, .jlS .... . 4'48 4-08
Bergverks-, %.................. 301 4'00 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 2-69 233 Spannmål, dt................... 14-06 14-48
Kemisk-teknisk, % . . . 2-12 1'30 Potatis, dt........................ 99-00 97'65
Sågverks-, %.................. 1-65 3-68 A insådda vallar, dt. 87-70 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0’44 0-73 » naturlig, äng, dt. . . 21-60 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 2,037 1,891
Jordbruk, % ..................
Industri, %..................

82-40
8-40

80 90 
8'54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . 1-80 2-21 Landsvägar, kilom. 29-60 13 90
Allm. tjänst in. m., % . 7-40 8-35 Järnvägar, kilom. . . 5-74 2'98

särskildt leror, ha här vidsträckt utbredning, och som en följd häraf är åker
arealen betydligt större. Inom hithörande härader uppgår den ända till 30’ 
à 40 procent af hela arealen.

Afkastningen pr hektar inom länet kan icke sägas vara hög. Blott 
potatis, råg och ärter gifva fullt medelmåttig skörd, eller något däröfver; för 
öfriga säden understiger afkastningen riksmedeltalen. Belatift god är afkast- 
ningen, egendomligt nog, inom Frösåkers härad samt Väddö-IIäfverö, Bro-Yätö 
och Frötuna-Länna skeppslag, alltså i Upplandshalföns nordostligaste del, till 
trots för det afiägsna läget samt det torra och kalla klimatet under våren 
och försommaren. Dessa fyra härader och skeppslag äro också de på natur
liga ängar rikaste inom länet. Ängarna här utgöras af löfängar på kalkrik 
grund, och det synes antagligt att äfven åkerjordens relatift höga afkastning 
till väsentlig del beror på den kalkhalt, som marken här äger. — Att skörden 
pr hektar är jämförelsevis god i Södertörn beror väl snarast på den inten
sivare skötsel, som är en naturlig följd af närheten till hufvudstaden.

Mjölkproduktionen är betydande i detta län, äfvenledes för Stockholms 
skull, och medelutbytet pr ko öfverstiger åtskilligt rikssiffran. Däremot är 
potatisodlingens omfattning föga mer än medelmåttig, samtidigt med att Stock
holm köper ej obetydliga kvantiteter af denna rotfrukt från andra'sidan Östersjön. 
— Inom länets nordöstra delar spelar den annars försummade fårskötseln en viss 
roll, hvartill såsom en naturlig förklaring torde kunna anföras dessa trakters 
kalkrika grund och torra klimat (liksom på Gottland).

Brukningsdelarnas medelstorlek i detta län är något mer än 21 hektar 
odlad jord för hvarje (mot 10 hektar för hela riket). Af hela antalet jord
brukare uppgifvas 27 procent vara arrendatorer, mot 15 procent i medeltal

1 Jfr sid. 220.
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för riket. Stora brukningsdelar och lägre afkastning pr hektar än väntadt, 
— detta är en ofta återkommande regel i vårt land, hvilken icke heller synes 
förneka sig i fråga om Stockholms län.

Möjligheterna till nyodling inom länet synas vara icke obetydliga. Vis
serligen torde det med nu gällande arbetspris knappast vara lönande att bryta 
ny åkerjord på morängrund, men litet hvarstädes inom länet finnas ännu skog
bevuxna partier af samma leror, som utgöra den vanligaste, nu använda åker
jorden, och som på grund af sin stenfrihet torde kunna bära nyodlingskostnaden. 
Utefter åtskilliga vattendrag finnas svämleror, ogyttja och dylika jordarter, som 
genom utdikning kunna blifva odlingsbara. Åtskilliga sådana utdikningar ha 
ock verkställts under senare hälften af 1800-talet, om än några icke medfört 
hela den afsedda nyttan. Slutligen erinras om att torfmarkerna inom länet 
oftast äro kärr, alltså till väsentlig del bildade af gräs, starr och andra dylika 
växter, som gifvit upphof till en ur jordbruks synpunkt relatift förmånlig torf.

Skogsmarken inom Stockholms län är rätt jämt fördelad på de olika 
häraderna, i det att den intager mellan 40 och 65 % af häradernas hela areal. 
Skogfattigast äro Mälare-öarna och häraderna närmast norr om Stockholm, 
säkerligen på grund af hufvudstadens inverkan, och här är skogen otillräcklig 
för ortsbefolkningen. Den brutna och bergiga terrängen i Sotholms och Svart- 
lösa härader närmast söder om staden synes ha skyddat skogen, ty dessa bägge 
ha högsta relativa skogsarealen inom länet.

De vidsträckta fiskéoättnen i skärgården lämna ett ganska viktigt bidrag 
till befolkningens uppehälle. Dock drifves fisket blott undantagsvis såsom 
kufvudnäring — mest i den yttre skärgården — utan vanligen såsom binäring 
på öarna, där åkerarealen är ringa. De väldiga vattenmassor, som Mälaren 
afbördar, hålla vattnet i den inre skärgården så sött, att utpräglade sötvattens- 
fiskar här äro allmännare än saltvattensfiskarna. Skärgården erbjuder alltså 
fisk af en mängd olika sorter, hvilket visserligen är lämpligt för proviantering 
af hufvudstaden, men säkerligen äfven bidragit till minskandet af intresset 
för det egentliga hafsfisket.

I afseende på tillgången på vattenkraft är länet mycket illa lottadt; dels 
upptager Mälaren i sig alla det mellansvenska låglandets till Östersjön afrin- 
nande floder, så att ingen af dem genomflyter Stockholms län, och dels är 
länets areal för ringa och dess nivåskillnader alltför obetydliga, för att inom 
detsamma skulle kunna utbildas vattendrag med tillräcklig vattenmängd och 
fallhöjd för några industriella anläggningar af betydelse. Säkerligen till stor 
del härför har länets tillverkningsindustri koncentrerats kring Stockholm.

Af länets bergarter har den norr om hufvudstaden förekommande s. k. 
Stockholmsgraniten rätt afsevärd ekonomisk betydelse, i det att den brytes i 
stor skala i en mängd stenbrott och användes till gatläggning, kajer och bygg- 
nadsändamål. Äfven några pegmatitförekomster ha befunnits brytvärda, i det 
att bergartens bägge viktigaste mineral, kvarts och fältspat, användas inom 
glas- och porslinsindustrien. Från pegmatiten vid Ytterby hämtas råmaterial 
till Rörstrands porslinsbruk. Bland malmerna är för närvarande blott järn
malmen i Herrängsfältet föremål för brytning i nämnvärd skala. Här i länets 
norra del ha flera järnbruk funnits, men driften är i allmänhet numera ned
lagd. Viktigast äro för närvarande Hargs och Skebo bruk. Den vanligen i 
malmernas grannskap förekommande urkalkstenen är föremål för brytning vid 
Herräng och på Singö. De allmänt förekommande 1er- och sandaflagringarna 
samt närheten till hufvudstaden med dess lifliga byggnadsverksamhet torde 
vara samverkande orsaker till att länet intager andra rummet i Sverige (näst
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efter Malmöhus) i afseende på tegeltillverkning. De flesta tegelbruken ligga 
i häraderna närmast Stockholm.

Det är naturligt, att den vidsträckta skärgården bör ha framkallat liflig 
sjöfart, och antalet inom Stockholms län hemmahörande segelfartyg är också 
bland de högsta för svenska län uppgifna. Att antalet ångfartyg är ringa 
beror väl på konkurrensen från den närbelägna hufvudstaden, och segelfar
tygens jämförelsevis ringa storlek visar att de hufvudsakligen användas för 
fraktfart till Stockholm och andra Östersjöhamnar.

Af länets städer äro endast Södertälje och Norrtälje (numera kanske 
också Vaxholm) af den betydenhet, att de öfverhufvud efter internationellt 
språkbruk skulle räknas för stadssamhällen. Södertälje har under senare år 
blifvit en rätt betydande industriort och därjämte alltmera ett förstadssamhälle 
till Stockholm. I bägge hänseendena skulle utvecklingen gått raskare, om man 
tidigare sörjt för bättre järnvägsförbindelser än den enkelspåriga bana, å hvil- 
ken tillräckligt utrymme ej kunnat beredas åt lokaltrafiken. Det slutliga ord
nandet af denna angelägenhet gifver alltså goda framtidslöften.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap samt af provinsialläkaren i Akersbergs 
distrikt.1 Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott anser, att ökad lätthet 
för hemmansklyfning och egostyckning skulle vara af gagn för länet, om än en 
dylik lättnad borde begagnas endast med försiktighet. En väl ordnad torpinsti
tution skulle vara gagnelig för både arbetare och jordägare; som det nu är 
ställdt, går däremot torparnas antal afsevärdt tillbaka. Försäljningen af landt- 
mannaprodukterna är ej heller ordnad på ett tillfredsställande sätt. Slutligen 
påpekas, att sjöfarten på närliggande farvatten — en betydlig inkomstkälla för 
kustbygdens befolkning — alltmer aftagit till följd af den ökade ångbåtstrafiken.

Provinsialläkaren i Akersbergs distrikt, d:r Erik Ekelöf, framhåller med 
skärpa stataresystemets ohållbara ståndpunkt; hans anförande härutinnan är 
refereradt i den allmänna framställningen i det följande.

Den ekonomiska utvecklingen har inom Stockholms län alltid varit lång
sam. Synnerligen svag var den under tidrymden för Stockholms åttioåriga 
stagnation (1760—1840); efter väckelsen inom hufvudstadens ekonomiska lif 
började äfven länets utveckling så småningom blifva något raskare. Hinder 
för större framsteg hafva varit och äro delvis, ännu efterblifvenhet i fråga om 
landtbrukets skötsel, otillräcklig hemmansklyfning, otillräcklig laga trygghet 
för arrendatorer och torpare, ett ohållbart stataresystem, bristande industriell 
och kommersiell företagsamhet (hvartill dock hufvudstadens närhet bort vara 
en uppfordran) samt slutligen försummandet af kommunikationerna på Stock
holm och den illa ordnade afsättningen därstädes af landsbygdens produkter. 
I sistnämnda båda hänseenden bär Stockholms stad sin andel af skulden.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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Uppsala län.
Uppsala län omfattar en areal af 5,313 kv.-kilom. ock äger 129,000 inb. 

Till storleken är det det nittonde i ordningen af våra län, ock till folkmäng
den det tjugu tredje, — för hälftannat århundrade sedan det sextonde.

Berggrunden består äfven inom detta län, liksom i Stockholms, så godt 
som uteslutande af urbergarter. Länet är i hufvudsak slättland, och blott 
dess västra delar nå den obetydliga höjden af 90 meter öfver hafvet. Dock 
är landytan ingalunda så jämn som på vissa af de västgötska eller skånska 
slättbygderna, utan oftast småkuperad.

Af de lösa jordarterna är moränen den allmännaste. Sin största utbred- 
ning har den i de nordligaste delarna af länet. Här är den ofta kalkhaltig, 
och detta i ännu högre grad än i Stockholms län — upp till 20 procent. 
Ju längre mot söder man kommer härifrån, desto mera minskas kalkhalten, 
och i Uppsalatrakten är den så godt som alldeles försvunnen. Inom vissa 
granitomräden, där bergarten är starkt förklyftad, utmärkes moränen genom 
sin blockrikedom, som ger upphof till oländiga vildmarker, t. ex. i några trak
ter af Norunda och Rasbo härader.

Vid istidens slut låg länets hela yta under hafvets nivå, och ishafslera 
har därför stor utbredning. Inom länets norra, moränrika delar är den vis
serligen inskränkt till slättbygderna kring Tierp, Örbyhus och Vendel, men ett 
par mil norr om Uppsala börjar den blifva betydligt allmännare. Den är 
visserligen till stor del täckt af yngre aflagringar, men går dock på flera håll 
så nära jordytan, att den blottas vid plöjning och dikesgräfning. Mäktigheten 
är ganska betydlig, särskildt i djupa dalsänkor. Ishafsleran är till stor del 
bildad genom ursköljning från moränen och är därför oftast kalkhaltig (mär
gel), mest i norra delen af länet och härifrån aftagande mot söder.

På ishafsleran hvila baltisk insjölera och östersjölera, hvilka bilda den 
vanligaste åkerjorden eller åtminstone dennas öfversta lager. Utbredningen 
är i stort sedt densamma som ishafslerans ; de förekomma alltså sparsamt i 
länets norra del (Örbyhus och Olands härader), men allmännare'söderut fr. o. 
m. Uppsala-slätten (Vaksala härad), som utgör deras största sammanhängande 
område. Här är östersjöleran rätt starkt kalkhaltig (upp till 10 /), eljest är 
den vanligen långt fattigare på detta ämne. Svämleror, aflagrade vid vårflo
den i bäckar och åar, ha en ganska afsevärd utbredning och bilda oftast en 
god ängsmark. Hit hör den s. k. brickleran, som afsättes på Dalälfvens öar 
och stränder mellan Älfkarleö och Söderfors, och utmed de flesta åar bildas 
liknande leror. Deras största sammanhängande område utbreder sig från Upp
sala mot sydöst på en sträcka af mer än en mil. Hit hör den bekanta Kungs
ängen vid Uppsala.

Torfmarker upptaga omkring 9 % af länets yta. Liksom i Stockholms län 
består den ojämförligt största delen af kärr och knappt en tiondel af mossar. 
Sin största utbredning ha torfmarkerna i norra delen af länet (Olands, Örbyhus 
och Norunda härader). På grund af markytans ringa lutning i dessa trakter
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Tab. 81. Folkökningen i Uppsala lån från 1810 till WlOd

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

81,060
80.052 — 1,008 1,607 - 2,615 — 2,615

1821/30 .... 81,575 + 1,523 4,520 - 2,997 — 2,997 —

1831/40 .... 85,118 + 3,543 4,300 — 757 — 757 _
1841/50 .... 89,135 + 4,017 5,035 — 1,018 — 1,018 —

1851/60 .... 92,298 + 3,163 3,975 — 812 — 808 — 4
1861/70 .... 100,439 + 8,141 7,598 + 543 + 807 — 264
1871/80 .... 110,938 + 10,499 8,969 + 1,530 + 2,181 — 651
1881/90 .... 121,099 + 10,161 12,083 — 1,922 + 397 — 2,319
1891/00 .... 123,863 + 2,764 11,517 — 8,753 — 7.744 — 1,009
1901/10 .... 128,171 + 4.308 10,833 — 6,525 - 5,281 — 1,244

äro stora områden vattensjuka, hvarigenom försumpning och torfbildning gyn
nas. I södra delen af länet äro torfmarkerna vanligen grunda kärr.

I afseende å klimat öfverensstämmer Uppsala län kufvudsakligen med 
Stockholms. Dess norra hälft är dock betydligt mera utsatt för nattfroster 
under vegetationsperioden. Af Sveriges tre maximalområden i detta afseende 
ligger nämligen ett just i nämnda trakter. Däremot är torkperioden under 
våren och försommaren mindre utpräglad i Uppsala län, hvilket särskildt 
gäller om dess västra, något mera högländta och därigenom nederbördsrikare 
trakter.

Folkmängden i Uppsala län uppgick år 1750 till 63,000 personer, år 
1810 till 81,000 och år 1910 till 128,000 personer. I regeln har folk
ökningen i länet varit mycket underlägsen rikets medelsiffror. På de etthundra
sextio åren har Uppsala län sjunkit ned från att upptaga 36 promille af 
Sveriges befolkning till att i våra dagar upptaga endast 23 promille. Ar 
1750 funnos nio län med mindre folkmängd än Uppsala (om rikets nuvarande 
länsindelning tänkes ha varit genomförd redan då). Numera äro endast 
Jämtlands och Gottlands län folkfattigare.

Inom länets särskilda härader och städer har folkmängden vid olika tid
punkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen å nästa sida.

Tager man undan Olands härad med grufdistrikten och Örbyhus härad 
längst i norr med dess sågverksindustri och alltså inskränker sig till den 
egentliga Upplandsslätten, lefde i dess elfva härader år 1805 en folkmängd 
af 49,199 människor och år 1907 en folkmängd af 49,599. Redan för hundra 
år sedan rörde sig alltså här på vägar och stigar en lika talrik, folkmängd 
som i våra dagar. Säkerligen har den allmänna välmågan ökats under mellan
tiden, men en dylik förbättring har kommit till stånd också inom många 
andra delar af vårt land, hvilka dock på samma gång kunnat gifva ett tillskott 
till landets folktal. Hade förhållandena varit enahanda öfverallt som på Upp
salaslätten, skulle Sveriges folk i våra dagar intaga en bra mycket mera till- 
bakasatt plats bland nationerna än som nu är händelsen.

Detta förhållande af en genom hela seklet stagnerande folkmängd är icke 
inskränkt till Uppsalaslätten utan fortsattes också inom angränsande delar af

1 Länets gränser äro här unifierade (såsom i Bilaga Y, Tab. 68), hvarför talen 
förete smärre skiljaktigheter mot t. ex. Bilaga Y, Tab. 30 och 31.
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Tal). 82. Folkmängden i Uppsala läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader och städer. 
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. Ar 1900. År 1910.

*
Håbo............................
Bro.................................
Trögd............................
Asunda .......................
Lagunda ......
Hagunda.......................
TJllerâker...................
Bälinge.......................
Vaksala.......................
Rasbo............................
Norunda . . . . . . 
Örbyhus ......
Oland............................

4,095
2,572
8,375
6,035
4,609
4,584
3.137 
4,121 
2,906 
3,628
5.137 

12,845 
15,909

4,244
2,499
8,036
5,687
4,573
4,605
3,083
3,747
2,891
3,707
5,095

13,493
16.946

4,627
2,743
8,622
5,779
4,586
4,976
3,461
3,992
3,206
3,720
5,513

15,040
18,320

4,675
3,056
8,885
6,165
4,829
5,191
3,467
4,230
3,286
3,947
5,998

19,096
19,893

4,598
2,892
8,415
6,026
4,579
4,827
3,573
3,839
3,044
3.624
5,857

25,390
20,143

4,609
2,992
8,157
5.445
Å332
4,679
4,394
3,785
3,531
3,549
5,925

25,845
19,831

Landsbygden 77,953 78,606 84,585 92,718 96,807 97,074

Uppsala.......................
Enköping.......................

4,897
1,174

5,203
1,309

10,247
1,694

15,675
2,545

22,855
4,201

25,960
5,137

Städerna 6,071 6,512 11,941 18,220 27,056 31,097

Hela länet 84,024 85,118 96,526 110,938 123,863 128,171

Stockholms och Västmanlands län samt på andra sidan Mälaren i Åkers och 
Selebo härader i Södermanland. Enstaka möter samma förhållande i Åkerbo 
härad vid* Linköping. Det är alltså just de äldsta delarna af Mellansveriges 
kulturbygd, omkring de fyra mellansvenska stiftsstäderna (Uppsala, Västerås, 
Strängnäs och Linköping), som framträda på detta ogynnsamma sätt i 
det senaste århundradets historia. Dessa uråldriga bygder synas ha slumrat 
in. Sådant möter någon gång i historien också på andra håll, men på in
slumrandet följer stundom ett uppvaknande. Det borde icke vara uteslutet 
att få förvänta något dylikt också inom dessa svenska landsdelar, som med 
hänsyn till naturliga förutsättningar höra till de bäst utrustade delarna af vårt 
land, — annars skulle de ju ej så tidigt blifvit tagna i besittning för kulturen.

Folktillväxtens svaghet inom större delen af Uppsala län har berott på 
ringa , äktenskaplig fruktsamhet och hög dödlighet, men för en del också 
på utflyttning. I allt har länet under de senaste hundra åren haft ett födel- 
seöfverskott af 70,437 individer, men folkökningen har utgjort endast 47,111 
personer. Länet har alltså genom utflyttning förlorat vid pass 23,000 män
niskor —■ utöfver antalet af dem som flyttat in. För landsbygden tagen 
för sig uppgår förlusten till 44,000 personer, hvaraf på de elfva häraderna 
på Uppsalaslätten komma 27,000. En betydlig del af denna folkvandring 
från landsbygden har kommit länets egna städer tillgodo, som uppvisa en 
nettoinflyttning af 21,000 människor. Af återstoden har en stor del vändt 
sig till Stockholm och en mindre del till andra inrikes orter.

Mycket obetydlig har däremot emigrationen varit till främmande land. 
Af denna sistnämnda folkrörelse har, i genomsnitt, knappast någon annan 
del af Sverige varit så litet berörd som Uppsala län. Hela antalet emigranter 
från länet är för de senaste sextio åren uppgifvet till endast 6,472 personer. 
Antalet immigranter under de senaste fyrtio åren utgör 981. Se vidare 
tabellen sid. 255.
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Tab. 88. Folkmängden mom Uppsala läns jordbruksspchiar samt inom 
öfriaa socknar och städerna.1

Härader samt 
städer.

Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Håbo...................... 4,095 4,627 4,675 4,609
Bro.......................... 2,572 2,743 3,056 2,992
Trögd ...................... 7,567 7,842 8,031 6,968 808 780 854 1,189
Asunda .................. 6,035 5,779 6,165 5,445
Lagunda.................. 4,609 4,586 4,829 4,332
Hagunda................. 4,584 4,976 5,191 4,679
Uileråker2 .... 2,315 2,361 2,367 2,152
Bälinge................. 4,121 3,992 4,230 3,785
Yaksala................. 2.906 8,206 3,286 3,531
Rasbo...................... 3,628 3,720 3,947 3,549
Norunda.................. 5,137 5,513 5,998 5,925
Örbyhus ................. 10,374 11,528 12,749 14,313 2,471 3,512 6,347 11,532
Oland...................... 7,598 9,417 10,408 9,564 8,311 8,903 9,485 10,267

Uppsala2 .... 5,719 11,347 16,775 28,202
Enköping .... 1,174 1,694 2,545 5,137

Hela länet 65,541 70,290 74,932 71,844 18,483 26,236 36,006 56,327

Frän stagnationen på Uppsalaslätten hafva under de senaste åren 
afvikit Ulleråkers och Vaksala härader, men den folkökning, som uppstått 
här, har framkallats helt och hållet af, förstadsbildningar omkring Upp
sala. En särskild ställning har under hela seklet intagits af länets båda 
nordligaste härader, Olands och Örbyhus. Olands härad, med Dannemora. 
grufvor, företedde folkökning, om ock svag, fram till nyaste tid, men har 
numera stagnerat. I allt har häradet på hundra år förlorat omkring 11,000 
personer genom utflyttning (nettoförlust). Detta är ju icke något lysande 
resultat för den bygd, som innesluter världens yppersta järnförekomster. —- 
I Orbyhus hårad växte folkmängden synnerligen långsamt intill tiden för 
sågverksrörelsens uppkomst. Då följde några årtionden af stark folkökning. 
Men i våra dagar har innebyggarantalet stagnerat igen. I allt har äfven 
detta härad haft en nettoförlust, uppgående på hundra år till ungefär 5,000 
personer; endast under 1870-talet var tillflyttningen större än afgången. Ut
sikterna för framtiden äro icke ljusa, då hela den svenska trävaruexporten 
befinner sig i stagnation.

I tabellen öfverst å denna sida har för Uppsala län, liksom för de öfriga,, 
ett försök till åtskillnad gjorts mellan »jordbrukssocknar» och andra socknar, 
hvarom se sid. 212. De »öfriga» socknarna återfinnas här så godt som en
samt inom Örbyhus och Olands härader; härtill har lagts Villberga socken i 
Trögds härad, hvilken innesluter Grillby stationssamhälle. Bondkyrka socken 
i Ulleråkers härad är inräknad under Uppsala stad, med hvilken den väl 
kommer att införlifvas.

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid, 212. Såsom
»öfriga socknar» äro upptagna: i Trögds härad Villberga; i Örbyhus härad Söderfors 
och Ålfkarleby; i Olands härad Skäfthammar, Dannemora, Film, Tegelsmora och Öster- 
Löfsta; jfr vidare följande not. — 2 Bondkyrka socken är för alla åren frånräknad 
Ulleråkers härad och förd på Uppsala stad.
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Tab. 84. Emigration och immigration i Uppsala lån, åren 1851I1910.X

Åren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring,1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.

länder.
Summa.

Från 
utom- 

europ. 1.

Frän
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 90,659 4 4 4
1861/70 . . . 96,744 207 57 264 264
1871/80 . . . 105,234 612 211 823 40 132 172 651
1881/90 . . . 116,533 2,280 247 2,527 136 72 208 2,319
1891/00 . . . 122,925 1,198 115 1,313 218 86 304 1,009
1901/10. . . 125,645 1,427 114 1,541 194 103 297 1,244

Summeras för hela länet folkmängdssiffrorna å ena sidan för jordbruks- 
socknarna, å den andra för öfriga socknar samt städerna, blifver resultatet 
följande:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 .................... 65,541 18,483 84,024
s 1865 ..................... 70,290 26,236 96,526
» 1880 ..................... 74,932 36.006 110,938
» 1910 ..................... 71,844 56,327 128,171

Den oerhördt långsamma folkökning, som här framträder för »jordbruks- 
socknarna», är behandlad redan i det föregående. Men äfven för öfriga sock
nar samt städerna är tillväxten mellan åren 1805 och 1865 svagare än i 
hvarje annat svenskt län, med undantag för Stockholms som visar ännu 
ofördelaktigare tal, samt Västmanlands och Kopparbergs, som stå ungefär 
jämnhögt med Uppsala län. Mälarebygdens stagnation under denna tidrymd 
framträder tydligt. I våra dagar äro förhållandena delvis något bättre.

Näringsverksamheten. Af Tab. 85 synes, att befolkningens fördelning 
efter yrken är inom Uppsala län tämligen nära öfverensstämmande med genom
snittsfördelningen för riket i dess helhet. Sedan 1840 har (intill år 1900) 
den af industri, handel och samfärdsel lefvande befolkningen ökats från 13 
procent af länets hela folkmängd till 36 procent; motsvarande förändring är 
för hela riket från 11 till 39 à 40 procent.

Af länets areal upptager den odlade jorden 30 °f, den naturliga ängen 
6 % och skogen 53 %; för all annan mark återstå alltså endast omkring 11 %. 
Uppsala län är således till sin naturbeskaffenhet ovanligt produktift, — så
som rimligt är då det innesluter en af rikets största slättbygder.

Jordbruket sysselsätter ännu fullt hälften af befolkningen. Inom detta 
till stor del af lerslätter bestående och jämförelsevis tidigt bebyggda län 
är åkerarealens relativa omfattning mycket stor; det öfverträffas i detta 
afseende blott af de skånska länen samt Skaraborgs. Åkerarealens fördelning 
inom länet står i det tydligaste samband med de olika jordarternas utbredning, 
nämligen på det sätt, att trakter med rikedom på morän ha obetydlig åker
areal, under det att områden, som väsentligen utgöras af lerslätter, äro till 
större delen uppodlade. Olands och Örbyhus härader med deras moränrika

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen sammanfalla med den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm, sid. 228.
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Tab. 85. Några ekonomiska hufvuddata för Uppsala lån.1

Yrkesfördelning Uppsala Hela Arealens fördelning, Uppsala Hela
är 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 25 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af:
Odlad jord, % .
Naturlig äng, % . . .

30-25
6-00

8-90
3-26

Jordbruk, % ................ 54-67 53-67 Skogbärande mark, % . 53-28 52-16
Industri, %................ 28-71 28-89 Annan mark, % . . . 10-47 35-68
Handel o. sarnf., % . . 7-53 10-60
Allm. tjänst m. ni., % . 9-09 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 270 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 501 317

Bergverks-, % . . . . 6-35 4-00 Potatis, kg..................... 305 284
Sågverks-, %................ 6-10 3-68 Mjölk, kg....................... 720 549
Väfnads- o. beklädnads-, % 5-92 618
Byggnads-, %................ 5-54 6'59 Prod, pr hektar.
Metallförädlings-, % . . 2-33 4-08 Spannmål, dt.................. 13-93 14-48
Näringsmedels-, % . . . 1-77 2-33 Potatis, dt...................... 93'92 97-68
Ind. för litt. o. konst, % 0-63 0'7 3 A insådda vallar, dt. 87'SO 38-70
Kemisk-teknisk, % . . . 0-17 1-30 » naturlig äng, dt. . . 24'20 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,980 1,891
Jordbruk,
Industri, %................

76-70
11-40

80-90
8-54 Få 100 kvkm.:

Handel o. samt, % . . 1-30 2-21 Landsvägar, kilom.. . 33-10 13-90
Allm. tjänst ni. m., % . 10-60 8-35 Järnvägar, kilom. . . 538 2-98

mark ha blott resp. 18 och 20 % odlad jord. Mot söder vidgas lermarkerna 
och därmed äfven åkerjorden; de i midten af länet belägna häraderna Hagunda, 
Ulleråker, Bälinge, Norunda och Rasbo ha nämligen 27—32 % och det Upp- 
sala-slätten omfattande Vaksala härad t. o. m. 55 % odlad mark. De på slät
terna kring Mälarefjärdarna belägna återstående häraderna ha en åkerareal 
varierande mellan 34 och 57 %. Den odlade jordens utbredning stiger alltså 
mot söder, fullkomligt parallellt med de sedimentära jordarternas ökade område.

Spannmålsskörden pr hektar är afsevärdt större inom de sex sydligaste 
häraderna med deras relatif! stora, än inom de öfriga med jämförelsevis liten 
åkerareal. Härvidlag har säkerligen det i södra delen af länet långt blidare 
klimatet något inflytande. Medeltemperaturen under vegetationsperioden är 
visserligen icke särdeles mycket högre än i de nordliga häraderna — skill
naden är skarpast utpräglad i juni månad, — men däremot äro de sydligare 
trakterna befriade från de svåra nattfroster, hvilka, såsom nämndt, äro mycket 
ofta förekommande i länets norra delar. En viktigare orsak är, att åker
jorden i länets södra del endast undantagsvis består af morän, under det att 
i norra delen denna jordart i betydligt större omfattning är odlad.

I genomsnitt för länet är skörden pr hektar ganska låg. Blott råg och 
ärter gifva fullt medelmåttig afkastning; för alla öfriga säden, och äfven för 
potatis samt för de insådda vallarnas del, är skörden under medelmåttan. Tages 
hänsyn till jordens naturliga bördighet, framträder detta resultat såsom ganska 
egendomligt. Blott den naturliga ängens afkastning uppgifves vara hög. — 
Af hela åkerjorden ligga mer än 17 % i trade, hvilket är det högsta talet i 
vårt land, näst Gottlands, och åtskilligt mer än höstsädesarealen, som utgör 
ej fullt 14 %.

1 Jfr sid. 220.
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Af all slags spannmål och likaså af mjölk är produktionen naturligtvis 
stor i detta län, jämfördt med folkmängden, och lämnar alltså mycket till 
afsalu. Blott af potatis är odlingens omfattning endast medelmåttig, här lik
som i Stockholms län. — Mjölkproduktionen pr ko (1,980 kg.) öfverstiger 
riksmedeltalet (1,891), men hinner icke Stockholms läns tal, som är 2,037 kg.

Brukningsdelarnas medelstorlek är ej mindre än 25 hektar åker på 
hvarje, medan motsvarande rikssiffra endast är 10 hektar. Af länets samt
liga jordbrukare äro ej mindre än 47 °/0 arrendatorer, hvilket är maximum i 
vårt land. Det allmänna medeltalet är 15 %.

Rätt ansenliga delar af länets mark torde lämpa sig för nyodling, näm
ligen samma jordslag som inom Stockholms län. Torfmarkerna ha sin ojäm
förligt största utbredning i norra delen af länet och erbjuda här vidsträckta 
områden, som äro lämpliga för kultur. Dock bör anmärkas, att landytans 
ringa lutning i dessa trakter försvårar en verksam dränering och torrläggning. 
I mellersta delen af länet pågå för närvarande stora afdikningar (Bälinge 
härad), och i södra delen äro torfmarkerna redan på många håll odlade. Här 
finnes emellertid en annan möjlighet för vinnande af ny åkerjord, nämligen 
svämlerorna kring de vattendrag, som mynna i Mälarens fjärdar. Otvifveiak- 
tigt skulle vidsträckta områden af sådan mark kunna genom invallning torr
läggas, så att de blefve användbara till åkerjord, i stället för att såsom nu 
tjäna till jämförelsevis klent afkastande slåttermarker. Äfven kring Örbyhus 
härads största vattendrag, Tämnare-ån, förekomma dylika svämleror, likaså 
på Dalälfvens öar och stränder.

I medeltal är något mer än hälften af länets areal skogbevuxen. Sko
gens areal är i stort sedt proportionell mot moränmarkens utbredning, enär 
ju de sedimentära jordarterna till största delen tagits i anspråk af jordbruket. 
Skogfattigast (30 %) äro alltså de tre härader (Trögd, isunda och Lagunda), 
som omfatta Enköpingsslätten, samt Yaksala härad (34 %), sammanfallande med 
Uppsalaslätten. Ovantadt mycken skog (51 och 58 d) lin nes kvar i de bägge 
sma härader, Bro och Habo, som bilda länets sydligaste del, antagligen bero
ende på att brukningsdelarna äro stora och till mer än hälften utarrenderade. 
Öfriga häraders skogsareal öfverstiger 55 %, och af dessa äro de bägge nord
ligaste, Örbyhus och Ölands, skogrikast, med resp. 59 och 64 % skogsmark. 
Denna relatift ojämna fördelning har visserligen å ena sidan haft till följd, 
att skogsbrist råder å de större slättmarkerna, men å andra sidan lämna de 
vidsträckta, sammanhängande skogsarealerna i norra delen af länet material 
till en liflig skogsindustri. Järnbruken äro afsättningsorter för en omfattande 
träkolstillverkning, och vid flera af bruken, exempelvis Österby och G-imo, id
kas en betydlig sågverksrörelse, hvartill råämnen lämnas af skogarna inom 
Olands och Örbyhus härader. Länets — och ett af världens — största såg
verk är Skutskär vid Dalälfvens mynning,. och här finnes ock en stor trä- 
massefabrik; råvarorna härför produceras till största delen inom Dalarna och 
Gästrikland.

B er g sbruk. Bland detta läns bergarter är egentligen blott den kring 
Uppsala förekommande graniten föremål för brytning i större skala. Dessutom 
bittes vid Lenaberg nära Vattholma icke obetydliga mängder kornig kalksten 
(urkalksten). Däremot äro malmerna i detta län af långt större betydelse 
än i Stockholms län. 1 rämst star naturligtvis Dannemorafältet, hvars världs
berömda. järnmalm brutits sedan 1400-talet. Malmen består af något kalk- 
blandad svartmalm och anses vara en af de renaste och bästa på jorden före
kommande. I södra delen af gruffältet förekommer och tillgodogöres äfven 
nagot zinkmalm (zinkblände). Ett annat viktigt malmfält är Ramhällsfältet,

17—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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där äfvenså järnmalm (öfvervägande svartmalm) brytes. På grundval af dessa 
grufvor ha uppstått de berömda järnbruken Österby, Löfsta, Härnäs, Ufkarleö 
och Söderfors m. fl., det sistnämnda det största i länet och äfven ett af hela 
Sveriges förnämsta. — De ypperliga lerorna på Uppsalaslätten ha gifvit upp- 
hof till en lifiig tegel- och kakelindustri, och af en lera vid Ekeby, nära 
Uppsala, tillverkas äfven finare keramik (prydnadsföremål m. m.).

Länets för närvarande tillgodogjorda vattenkraft är rätt obetydlig: några 
smärre fall i Fyris- och Tämnare-åarna samt de ganska viktiga fallen vid 
Söderfors i Dalälfven. Längre ned vid denna älf äger länet den kolossala, 
ännu oandvända kraftkälla, som bildas af Ålfkarleby-fallen (vid medelvatten- 
höjd omkring 40,000 hästkrafter).

Länets skärgårdskust innefattar den korta sträckan från Dalälfvens 
mynning till en punkt midt på Öregrundsgrepens västra sida. Skärgården är 
på denna sträcka ojämförligt mindre utbildad än längre söderut; stränderna 
äro till stor del grunda och bottnen därutanför full af stenar. Af dessa orsaker 
måste det bero, att länets handelsflotta är näst Västmanlands den minsta af 
alla dem, som tillhöra de svenska län, hvilka gränsa till hafvet eller till de 
tre stora sjöarna. Äfven fisket är föga utveckladt; det viktigaste är ström
mingsfisket i skärgården.

Af länets städer är Uppsala genom sitt universitet ett af våra mest 
bemärkta stadssamhällen, men på det ekonomiska området är stadens betydelse 
ännu icke mycket stor, vare sig såsom fabriksstad eller såsom handelsstad, ehu- 
ruväl en utveckling åtminstone i den senare riktningen borde hafva främjats 
af de goda järnvägskommunikationerna. Om Uppsala har någon framtid i 
ekonomiskt hänseende, måste den väl sökas inom fabriksindustrien. Äfven 
skulle stadens utveckling främjas, om en kraftigare förkofran kunde komma till 
stånd inom den omgifvande bygdens näringslif, än som under de senaste 
hundra åren varit händelsen. —• Enköpings inbyggare hämta fortfarande sin 
utkomst nästan lika mycket af jordbruk, inräknadt trädgårdsskötsel, som af 
stadsmannanäringar.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap samt af kyrkoherden i Tegelsmora och länets 
förste provinsialläkare.1 Hushållningssällskapets förvaltningsutskott framhåller 
bland annat, att jordbrukarnas ekonomiska ställning i allmänhet måste betecknas 
såsom ganska svag. Bristen på arbetare har stegrats ända till olidlighet; härtill 
har bidragit också torpens försvinnande. Kreatursskötsel och rotfruktsodling göra 
endast långsamma framsteg, delvis på grund af otillräckliga arbetskrafter. 
Kreditföreningar, byggda på ömsesidighetens grundval, borde framhållas och 
understödjas. Landtmannaprodukternas försäljning borde främjas genom koo
peration, eventuellt med statsunderstöd för upprättande af lagerhus. Synner
ligen önskvärdt skulle vara, att afsöndrade lägenheter lättare än nu kunde 
frigöras från ansvarighet för i stamfastigheten intecknade fordringar. »I alla 
fall är knappast troligt, att emigrationen kan i afsevärd mån minskas genom 
bildandet af egna hem på enskild jord och ett för ett. Fastmera torde för 
nämnda önskemåls vinnande förutsättas, att, efter torrläggning af mossar eller 
upplåtelse af kronojord, hela stora egnahemskolonier kunna bildas.»

Kyrkoherden J. F. Högfors i Tegelsmora framhåller, att denna bygds 
ekonomiska ställning kan anses såsom tämligen god. »Men bönderna äro i all
mänhet ’efterblifna’. De sköta sitt jordbruk merendels på fars och farfars sätt

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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och kunna sålunda icke afvinna sina hemman den inkomst, som nu är nödig för 
att anställa tillräcklig hjälp på gården.» Drängar äro för dyra, och pigor äro 
nästan omöjliga att få. Bondens söner och döttrar äro ovilliga att stanna i hem
met, och jordbruksarbete anses för simpelt. »Annat är dock förhållandet i de bon
dehem, där man vågat gå med på ett rationellt jordbruk. Där växa håg och 
intresse hvar dag och göra arbetet lätt. Där blir det inkomst, och barnen se 
att det lönar sig att ha ett jordbruk.»

Förste provinsialläkaren d:r Ax. von Stapelmohr framhåller de särdeles 
tryckta förhållanden, under hvilka statarna lefva, samt äfven de sociala miss
förhållandena, i synnerhet klasskillnaden mellan godsägare och mindre hemmans
ägare samt mellan dessa och torparna eller statarna, en skillnad som verkar 
tryckande, efter hvad som uppgifves, till och med bland barnen i folkskolan.

Hvad som här anförts torde bekräfta den ekonomiska »efterblifvenhet» hos 
detta läns befolkning, hvarpå i ett uttalande här ofvan syftas. Sannolikt 
bidrager härtill att länets jordbruk i allmänhet äro för stora, särskildt under 
nu rådande brist på arbetshjälp. I flera härader uppgår brukningsdelarnas 
medelstorlek till 40 à 60 hektar åker, eller ännu mera. Härtill kommer att 
af länets båda industribygder den ena, eller Dannemorabygden, längesedan 
stagnerat, och den andra, Skutskärstrakten, är i färd med att följa exemplet. 
Inom öfriga delar af länet är industrien i regeln mycket obetydlig. Med sin 
belägenhet i hufvudstadens närhet, sina goda kommunikationer och sin bördiga 
jord borde Uppsala län icke behöfva i all framtid intaga den tillbakaskjutna 
ställning, som det onekligen länge haft och ännu innehar inom Sveriges eko
nomiska lif.
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Södermanlands län.
Södermanlands län omfattar en areal af 6,810 kv.-kilom. och äger 

180,000 inb. Till storleken är det det sextonde i ordningen af våra län, 
och till folkmängden likaledes det sextonde, — för halftannat århundrade sedan 
det elfte.

I afseende på berggrundens sammansättning torde detta län vara det 
mest ensartade bland dem, som omgifva Mälaren, i det att en enda bergart, 
gneis, intager så godt som hela arealen. I de flesta trakter är den utbildad 
såsom grå granatgneis, men äfven röda varieteter förekomma. Dessa äro af 
en icke ringa betydelse, emedan de flesta af länets rätt talrika kalkstens- 
förekomster äro inneslutna i denna bergart. Hit höra den öfvervägande af 
kalksten bestående ön Oaxen invid Mörkö, kalkstensförekomster vid Årby, 
Ivlastorps marmorbrott m. fl. Vid denna gneis är äfven bunden länets vik
tigaste järnmalmsförekomst, nämligen det till öfvervägande del på magnetisk 
svartmalm anlagda gruffältet vid Kantorp. Förutom gneis förekommer äfven 
något granulit, t. ex. i Jönåkers härad, där denna bergart omsluter mindre 
lager af järn- och kopparmalm.

De många förkastningarna och dalbildningarna åstadkomma att länets 
terräng är i hög grad söndersplittrad och består af otaliga större och mindre 
skogbevuxna höjder, uppskjutande mellan dälder och sänkor, hvilkas botten 
upptages af sjöar eller lerslätter. På prund af denna söndersplittrade ter
räng saknas sådana vidsträckta, jämna lerslätter, som t. ex. Uppsala län kan 
framvisa i sina sydligare delar. Den största sammanhängande slättbygden År 
Rekarne' i länets nordvästra del. Ett annat slättområde bildas af de låg- 
ländta trakterna söder om Hjälmaren, Vingåkersbygden.

Bland länets kvartära bildningar torde moränen ha den största utbred
ningen. Då denna jordart till största delen har bildats af länets egen berg
grund, är det tydligt, att den oftast saknar nämnvärd kalkhalt; endast i den 
del af Oppunda härad, som ligger söder om Hjälmaren och ungefärligen 
sammanfaller med Vingåkersslätten, är kalkhalten större. Materialet härtill 
har erhållits från Närkesslättens siluriska kalkstenar, hvilkas fragment inlands
isen hitfört.

Vid istidens slut låg länets yta helt och hållet under hafvet, och ishafs- 
lera är därför en allmän jordart. Men i olikhet med förhållandet inom 
Stockholms och Uppsala län är den jämförelsevis sällan kalkhaltig i någon 
nämnvärd grad, antagligen på grund af länets alltför långa afstånd från de 
silurbildningar i Bottniska viken, som förlänat de uppländska lerorna deras 
större kalkhalt. Detta framgår äfven däraf, att bland de på kalkmärgel 
rikaste häraderna är Hölebo, beläget längst ned i sydöst invid Söderiörn-half- 
ön. Det jämförelsevis lågländta länet var under Ancylus-sjöns och Litorina- 
hafvets tid till största delen vattentäckt, och de i dessa bildningar afsatta 
lerorna äro därför mycket allmänna. Då de ju tillika oftast öfverlagra is- 
hafsleran, är det dessa jordarter, som utgöra största delen af länets mestadels
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Tab. 86. Folkökningen i Södermanlands län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk- Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf
JVXlAAAg,. skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810................
1811/20 ....

99,473
101,304 + 1,831 5,184 — 3,353 — 3,353

1821/30 .... 108,348 + 7,044 9,510 — 2,466 — 2,466 _
1831/40 .... 114,941 + 6,593 9.449 — 2,856 — 2,856 _
1841/50 .... 120,133 + 5.192 8,555 — 3.363 —• 3.363 _
1851/60 .... 126.737 + 6.604 10,668 — 4,064 — 4,041 — 23
1861/70 .... 136.147 + 9,410 12,515 — 3,105 — 2,446 — 659
1871/80 .... 147,212 + 11,065 15,474 — 4,409 — 3.333 — 1,076
1881/90 .... 154,991 + 7,779 17,378 — 9,599 — 5,471 — 4,128
1891/00 .... 167,428 + 12,437 18,593 — 6,156 K 4,099 — 2,057
1901/10 .... 178,568 + 11,140 18,057 — 6,917 — 4,905 — 2,012

rätt bördiga och lättodlade åkermark. Från rullstensåsarna ha af vågorna 
nedsköljts icke obetydliga mängder mosand, som dock mindre väl lämpar sig 
såsom åkerjord. — Länets torfmarker beräknas utgöra blott omkring 4'6 % 
af hela arealen, och häraf är mer än hälften redan uppodlad. Största are
alen icke odlade mossar har Oppunda härad (nära 20 >) och därnäst Jön- 
åker (17 alltså de bägge skogrika och sent uppodlade häraderna vid läns - 
gränsen mot Östergötland. Dessa torfmarker äro dock till större delen hög
mossar och alltså olämpliga för uppodling. Största arealen odlingsbara mos
sar har Väster-Rekarne härad.

De klimatiska olikheterna inom länet äro föga betydande — kusttrak
terna ha något blidare vintrar samt svalare och torrare somrar än inlandet 
— och kunna icke hafva något afsevärdt inflytande på växtligheten.

Folkmängden i Södermanlands län uppgick år 1750 till 79,000 per
soner, år 1810 till 99,000, och år 1910 till 179,000 personer. ' Folkök
ningen har, liksom i de öfriga Mälarelänen, i regeln varit svag, och länets 
andel af riksfolkmängden har sjunkit från 44 promille år 1750 till i våra 
dagar endast 32 promille.

Orsaken härtill har varit dels den ringa äktenskapliga fruktsamheten, dels 
en ganska betydlig utflyttning, i synnerhet till Stockholm. Emigrationen där
emot har varit mycket lindrig, såsom annars i Mälarelandskapen.

Inom länets olika härader och städer har folkmängden vid olika tidpunk
ter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen å nästa sida.

Inom Åkers och Selebo härader är folkmängden föga större än den var 
redan för ett århundrade sedan. Strängnäs’ omgifvande bygd delar härutinnan 
lott med omgifningarna omkring Uppsala, Västerås och Linköping. Inom Rönö 
och Hölebo är folkmängden mindre nu än för trettio år sedan, — inom Rönö 
mindre än för fyrtiofem år sedan.

I allt har Södermanlands län på de sista, hundra åren haft ett födelse- 
öfverskott af 125,383 individer, men folkökningen har uppgått till endast 
79,095. Länet har alltså förlorat mer än 46,000 pei'soner genom utflytt
ning. Af denna förlust komma ensamt på det stora Oppunda Jrärad 18,000 
personer, på Jönåker 10,000, på Rönö ungefär 9,000, på Åker och Vill- 
åttinge hvardera inemot 5,000, på Selebo 4,000, på Daga och Hölebo

1 Se anm. 1 sid. 252.
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Tab. 87. Folkmängden i Södermanlands läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

1 Härader m. m.
År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

(Efter unifierade gränser.)

Jönåker.................... 11,324 13,067 15,693 17,280 17,639 18,543
10.178 11,307 12,309 13,156 12,172 11,980

Hölebo........................ 4,731 5,468 6,070 6,484 6,186 6,310
5,840 6,376 6,964 8,056 8,567 8,917

Oppunda .................... 2R802 26,335 31,279 34,073 34,820 36,540
Yillåttinge................ 7,594 9,556 10,474 11,811 12,107 13,941
Yäster-Rekarne1 . . 6.507 7,725 8,924 9.646 16,708 18,713
Öster-Kekarne1 . . . 10,394 11,327 13,153 14.450 16,811 18,785
Åker............................ 7,134 7,451 7.705 7,841 7,997 7.779
Selebo........................ 6,682 6,991 7,461 7,587 7,302 7,222

Landsbygden 92,186 105,883 120,032 130,384 140,309 148,730

Nyköping................ 2,380 3,486 5,079 4.813 7,375 9,810
Eskilstuna1 .... 1.530 3,260 5,296 8.161 13,663 12,853

1.076 1,127 1,607 1,594 2,276 3,001
Torsbälla................ 502 596 833 906 1,893 1,898

i Mariefred................ 597 560 640 809 1.192 1.368
I Trosa........................ 490 529 456 545 720 913

Städerna 6,575 9,558 13,911 16,828 27,119 29,838

Hela länet 98,761 114,941 133,943 147,212 167,428 178,568

hvardera 3,000. Hvad angår Rekarnebygden, blir förlusten ungefär 4,000 
personer för den händelse Hors och Kloster hiträknas. Kranses ater dessa 
socknar, stiger förlusten för Rekarne till inemot 12,000 personer.

I städerna har naturligtvis inflyttningen varit öfvervägande, och uppgår 
sammanlagda vinsten till 15,000 personer, eller, om Fors och Kloster inräk
nas, till ungefär 23,000 personer.

I tabellen öfverst å nästa sida har genomförts fördelningen mellan »jord- 
brukssocknar», och öfriga, hvarom se sid. 212. Folkmängdssiffrorua i hvarje 
fall för hela länet blifva följande:

Jordbruks-
socknar.

År 1805 ........................  77,082
» 1865 ........................ 97,390
> 1880 ........................ 104,144
» 1910............................ 99,616

Öfriga socknar Hela
samt städerna. länet.

21,679 98,761
36,553 133,943
43,068 147,212
78,952 178,568

Jordbrukssochiarnas tillväxt mellan åren 1805 och 1865 uppgår alltså 
till endast 26 procent, en siffra som är ungefär jämnhög med den motsvarande 
för Stockholms län och något högre än Västmanlands och Uppsala läns, men 
annars underlägsen hvarje annat läns i hela Sverige. Pa de trettio aren mellan 
1880 och 1910 har jordbrukssocknarnas folkmängd minskats med fyra procent 
— äfven denna siffra ungefärligen jämnhög med de öfriga Mälarelänens. 
Fastän detta resultat är ogynnsamt nog, är det dock fördelaktigare än hvad 
flertalet andra län i mellersta och södra Sverige kunna uppvisa. Relatift har 
Mälarebygdens ställning i själfva verket förbättrats under senare tider, — 
beroende å att den blifvit jämförelsevis litet hemsökt af emigrationen.

1 Fors och Kloster äro här räknade till landsbygden, jfr nästa tabell. Inräknadt 
dessa nya stadsdelar ägde Eskilstuna 24,715 inb. år 1900 och 28,364 är 1910.
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Tab. 88. Folkmängden inom Södermanlands läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Härader m. m.
Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910 1805. 1865. 1880. 1910.

Jönåker.................. 8,975 11,847 12.695 12,306 2.349 3,846 4,585 6,237
Rönö...................... 10,178 12.309 13.156 11,980
Hölebo.................. 3,795 4.967 5,183 4,970 936 1,103 1,301 1.340
Daga...................... 4,805 5.459 5,793 6,031 1,085 1,505 2,263 2,886
Oppunda.................. 16.810 23,451 25,002 23,302 4,992 7,828 9,071 13,238
Villåttinge .... 6.063 8,254 9,210 8,834 1,531 2,220 2,601 5,107
Väster-Rekarne2 . 4,909 6.314 6,830 6.821
Öster-Rekarne3 . . 9.296 11,741 12,982 12,659
Åker...................... 5,569 5,587 5,706 5,491 1,565 2,118 2,135 2,288
Selebo...................... 6,682 7,461 7,587 7,222

Eskilstuna4 . . . 3,609 8,214 11,329 28,364
Torshälla5 .... 1.119 1,937 2,022 4,405
Öfriga städer3 * . . 4.543 7,782 7,761 15,087

Hela länet 77,082 97,390 104,144 99,61« 21,679 86.553 43,068 78,952

Folkmängden i öfriga socknar i Södermanlands län äfvensom städerna 
växte under tiden mellan 1805 och 1865 med 69 procent, hvilket var mera 
än i de öfriga Mälarelänen men dock lägre än riksmedeltalet. Mellan åren 
1880 och 1910 var tillväxten 83 procent, hvilket är ett tämligen högt tal. 
Också har tillväxten varit ganska stark inom länets flesta städer under senare 
år, och därjämte hafva uppstått flera betydande stationssamhällen och andra 
industri- eller handelsplatser å landsbygden, såsom Katrineholm, Eden, Gnesta, 
Oxelösund m. fl.

Såsom flere gånger antydts, har emigrationen från Södermanlands län 
varit jämförelsevis lindrig. För samtliga de senaste sextio åren är den 
upptagen till 12,388 personer. Ej långt från hälften häraf faller på Opp- 
unda härad ensamt; dock är ej heller detta härads relativa siffra hög, 
jämfördt med riksmedeltalet. Det nu sagda får ej tolkas så, som skulle an
talet sörmländingar i Amerika vara synnerligen litet. Verkliga förhållandet 
är nog, att de finnas därstädes till ett betydande antal, men en stor del af 
dem hafva utvandrat från Stockholm, — dit de först ställt sin färd från 
den sörmländska hembygden.

Hela antalet immigranter till länet från främmande land har under de 
senaste fyrtio åren uppgifvits till 2,433 personer. Jfr vidare tabellen sid. 264.

Näringsverksamheten. Såsom af Tab. 90 framgår, är länets befolk
ning fördelad på de särskilda bufvudgrupperna af yrke ungefär i samma 
proportioner som Sveriges befolkning i genomsnitt. Mellan 1840 och 1900

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
»öfriga socknar» äro upptagna: i Jönåkers härad Tunaberg och S:t Nikolai; i Hölebo
härad Mörkö; i Daga härad Frustuna; i Oppunda härad Östra Vingåker, Stora Malm
och Skyllinge; i Villåttinge härad Hyltinge, Malmköping och Flen; i Akers härad
Åker; jfr vidare not 2 och 3 här nedan. — 8 Utom Fors, som inräknats under Eskils
tuna, och Torshälla landsförsamling, som inräknats under Torshälla. — 3 Utom Kloster,
som inräknats under Eskilstuna. — 4 Med Fors och Kloster. — 5 Med landsförsamlingen.
— 6 Se tabellen å föregående sida.
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Tab. 89. Emigration och immigration i Södermanlands län, åren 185111910.1

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
utoni- 

europ. i.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 123,079 14 9 23 23
1861/70 . . . 132,536 559 100 659 659
1871/80 . . . 141,285 1.123 193 1,316 107 133 240 1,076
1881/90 . . . 150,500 4,250 305 4.555 254 173 427 4,128
1891/00 . . . 161,348 2.620 316 2,936 638 241 879 2.057
1901/10 . . . 170,689 2,605 294 2,899 619 268 887 2,012

ökades den af industri, handel, och samfärdsel lefvande befolkningen från 12 
procent af länets hela innebyggareantal till 38 procent. Motsvarande ökning 
för Sverige i dess helhet är från 11 till 39 procent, — alltså en god öfver- 
ensstämmelse också i detta hänseende.

Jordbruket gaf ännu år 1900 uppehälle åt mer än hälften af länets 
hela befolkning. Af arealen upptagas 28 procent af den odlade jorden, något 
mer än 2 procent af naturlig äng och ej mindre än 64 procent af skog. 
För tomter, vägar, impediment o. d. återstå endast 6 procent, — den lägsta 
siffran för något svenskt län. Södermanlands mark är alltså i ovanligt stor 
utsträckning produktiv.

I afseende på den odlade jordens utbredning inom de olika delarna 
af länet äro variationerna endast små. Man kan likväl älven här i viss mån 
urskilja naturbeskaffenhetens inflytande. De fyra härader, Väster- och Öster- 
Rekarne, Åker och Selebo, som till största delen ligga så att säga på det 
lägsta trappsteget utmed Mälaren, ha nämligen en åkerareal af 29—33 °/, 
under det att invånarna i Daga och Villåttinge, som bo två trappor upp på 
landhöjden, icke uppodlat mer än 23 / af hela arealen land. De fyra öfriga 
häraderna, som gränsa till Östersjön och Hjälmaren, intaga i detta afseende 
en tydlig mellanställning; deras åkervidd utgör nämligen 27—23 % af arealen. 
De till följd af förkastningarna lågt liggande häraderna vid Mälaren ha alltså 
den största, och de af samma orsak högt liggande häraderna den minsta åker
arealen. Säkerligen är det härvidlag icke höjdskillnaden i och för sig, som 
är orsaken, utan snarare den omständigheten att lerafsättningen varit rikligare 
inom de lägre än på de högre belägna områdena.

Skörden pr hektar är äfven här knappt medelmåttig men öfverstiger 
något talen för Stockholms och Uppsala län. Jämfördt med riksmedeltalen 
gifver rågen något mera' pr hektar, men de öfriga sädena visa underskott. 
Beträffande hvetet beror detta egentligen på att rikssiffran så starkt höjes 
genom Malmöhus 1 län ; Södermanland står i fråga om hveteskörden pr hek
tar i själfva verket tillbaka endast för Skåne, och möjligen Västmanlands 
län. — Foderväxterna gifva fullt medelmåttig skörd. Kornas mjölkafkastning 
är den högsta i Sverige utanför Skåne, eller 2,200 kg. årligen, mot ett riks
medeltal af endast 1,891 kg.

Jordbrukets afkastning är i förhållande till folkmängden betydlig i detta 
län, som så väsentligt bidrager till provianteringen af Stockholm. Ett egen-

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 90. Några ekonomiska hufvuddata för Södermanlands lån.1

Söder- Söder-
Yrkesfördelning man- Hela Arealens fördelning, man- Hela

är 1900 (och 1840). lands riket. produktion m. m. lands riket.
län. län.

Antal inb. pr kvkm. . 29 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . . 
Skogbärande mark, % .

28-25
2-20

8-90
3-26

Jordbruk, % ................... 54-86 63-67 63-96 5216
Industri. %................... 29-82 28-89 Annan mark, % . . . 559 35-68
Handel o. samf., % . . 859 10-60
Allin. tjänst m. in., % . 673 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete ocb rås:, kg. . . 247 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 416 317

Metallförädlings-. % . . 1176 4'08 Potatis, kg. ..... 
Mjölk, kg. . • . . . .

224 284
Byggnads-, %................... 6-42 6-59 834 549
Väfnads- o. beklädnads-, % 5-63 6-18
Bergverks-, %................... 1-93 4-00 Prod, pr hektar.
Näringsmedels-, % . , . 177 2-33 Spannmål, dt.................... 14-44 14-48
Sågverks-, %................... 1-37 3-68 Potatis, dt.......................... 9029 97'65
Ind. för litt. o. konst, % 053 073 A insådda vallar, dt. 39-20 38-70
Kemisk-teknisk, % . . . 041 1-30 > naturlig äng, dt. . . 17-00 1570

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 2,200 1,891

Jordbruk, % ...................
Industri, %...................

80-10
11-10

80-90
8-54 På 100 kvlcm.:

Handel o. samf., % . . l-oo 2-21 Landsvägar, kilom. . . 37-20 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 7-80 8-35 Järnvägar, kilom. . . 511 2-98

domligt undantag; äger rum i fråga om potatisen, af b vilken skördas åtskilligt 
mindre pr inb. än för riket i dess helhet. Inom hela Mälareområdet kan 
iakttagas, att potatisodlingen är jämförelsevis tillbakas att.; i synnerhet gäller 
detta om Västmanland och Södermanland.

Brukningsdelarna äro mycket stora, — i medeltal omfattande nära 26 
hektar åkerjord hvar. Denna siffra är det högsta länsmedeltalet i hela vårt 
land; genomsnittet för riket hinner ej längre än till 10 hektar pr bruknings- 
del. Af länets jordbrukare äro 43 procent arrendatorer, en proportion som 
öfverträffas blott i Uppsala län.

I likhet med åkerarealen är äfven Skogsmarken ganska jämt fördelad 
på de särskilda häraderna. Skogrikast är det på land höjden liggande Villat - 
tinge (63 % af hela arealen), och skogfattigast slättbygden Väster-Rekarne 
(35 %). I allmänhet finnes skog till husbehof, men ej därutöfver, och antalet 
personer, som hufvudsakligen lefva af skogens afkastning, är mycket litet. 
Dock bör anmärkas, att de för järnbruken behöfliga skogsprodukterna i all
mänhet erhållas inom länet.

Fisket är rätt viktigt och af långt större betydelse än t. ex. i Stock
holms eller Uppsala län. Tack vare den af en mängd rubbningar i jord
skorpan orsakade sjörikedomen är fisket i insjöarna (inkl. Mälaren och Hjäl
maren) af större betydelse än hafsfisket, såväl i afseende på antalet fiskare 
som ock beträffande produktens penningevärde,

Bergsbruket. Länets gneisbergarter hafva icke någon praktisk be
tydelse; däremot äro kalkstenarna föremål för brytning i rätt stor skala. 
Viktigare kalkbrott förekomma vid Gärdesta och Andervik i östra delen af

1 Jfr sid. 220.
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Rönö härad, Hållsta (Arby) i Öster-Rekarne, Oaxen i Hölebo och Klastorp i 
Oppunda härad. På sistnämnda ställe är kalkstenen utbildad såsom marmor. 
Den i Södermanlands län brända kalken blir dock jämförelsevis dyr, enär 
den i brist på alunskiflfer, som utgör bränslet t. ex. i Närike, måste fram
ställas genom eldning med ved. — Malmproduktionen är föga afsevärd; det 
mesta omfattar järnmalm, hvaraf öfvervftgande delen brytes i Kantorps gruf- 
vor (Villåttinge). I Jönåkers härads kusttrakter brytas mindre kvantiteter 
järnmalm samt äfven något kobolt- och kopparmalm (vid Tunaberg). Äfveu i 
Rönö härad finnes en mindre järngrufva, Förola grufva vid Svärtagård.

Industrien. På grund af länets läge mellan Mälaren i norr, Hjäl
maren i väster och Östersjön i söder äro vattendragen i allmänhet obetyd
liga, i det att de nämnda sjöarna upptaga i sig de flesta från Bergslagen 
kommande åarna. Den enda af dessa, som berör länet, är Hjälmarens afloppså, 
och den har också blifvit af största betydelse för lokaliseringen af länets 
viktigaste industriort, Eskilstuna, som för sin uppkomst och existens i högst 
väsentlig grad har denna å att tacka. Där den öfvertvärar den afsats i 
terrängen, som bildats utmed en af de förr omnämnda förkastuingslinjerna, 
gör den en rad fall, hvilkas drifkraft sedan gamla tider tagits i anspråk och 
fortfarande är grundval för stadens industri.

Omkring 7 km. nordligare passerar Eskilstuna-ån en annan, med den 
förra parallell förkastningslinje. Här bildas nya forsar, nämligen vid Tors- 
hälla, hvilka äfven tagits i industriens tjänst.

I södra delen af Jönåkers härad hafva Kolmårdens rika skogstillgångar 
och de härstädes förekommande järnmalmerna i förening gifvit upphof till en 
icke obetydlig bruksrörelse, som dock förr var mera blomstrande än nu. Vik
tigast äro för närvarande Näfvekvarns och Stafsjö bruk- Sjön Långhalsen 
vid detta härads gräns är uppsamlingsbassäng för länets flesta och största 
insjöar och mottager äfven bidrag från Östergötlands nordligaste trakter samt 
Närikes västra del. Allt detta vatten afrinner genom Nyköpings-ån, bildande 
flera fall, som bidragit till att äfven af Nyköping skapa en industriort.

Tack vare sitt läge i hufvudstadens närhet har länet kommit i åtnju
tande af synnerligen goda järnvägskommunikationer.

Tvärbanan från Västmanland har framkallat Nyköpings viktiga utkarnn, 
Oxelösund; denna punkts egenskap att vara Grängesbergs närmaste isfria 
hamn har skapat järnvägens lifliga trafik och därigenom äfven Oxelösunds 
samhälle. Rönö härad, det enda som ännu saknar järnväg, kommer att 
genomdragas af banan Järna—Norrköping.

Oaktadt sin sjörikedom saknar länet ännu kanallinjer med undantag af 
Väster-Rekarue härad, som beröres af Hjälmare kanal. Nyligen har dock 
påbörjats en kanal, som från sjön Tisnaren sydväst om Katrineholm skall 
leda ut till hafvet vid Nyköping. FQr närvarande äro planer å bane att genom 
byggandet af sammanbindningskanaler och upprensning af sjöar få till stånd 
ett utsträckt kanalsystem genom Södermanland.

Handelsflottan är anmärkningsvärdt obetydlig, och i detta afsende är 
Södermanland närmast att jämföra med de län, som blott gränsa intill de 
stora insjöarna, t. ex. Jönköpings eller Skaraborgs. Antagligen beror väl 
detta närmast på öfvermäktig konkurrens från Stockholm.

Af länets städer äro Mariefred och Trosa icke efter internationellt 
språkbruk att räkna såsom stadssamhällen. Eskilstunas betydelse inom vår 
industri behöfver ej här framhållas. Afsättningen af dess varor motsvarar 
dock på intet sätt deras öfverlägsna kvalitet. Här vore ett tillfälle att en
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gång drifva äfven en svensk tillverkning i stort; men dessa möjligheter hafva 
hittills lämnats obegagnade. — I Nyköping, hvars utveckling städse vant 
långsam, har under de senaste åren den industriella verksamheten gjort fram- 
steg. — Torshällas industrisamhälle synes numera ha stagnerat. — Strängnäs 
har ingen betydelse från synpunkten af länets ekonomiska lif, men tolk
mängden har dock under de senaste aren vunnit nagon tillväxt.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII offentliggöres länets Hushåll
ningssällskaps uttalande i emigrationsfrågan. Utom en del allmänna synpunkter, 
gällande för hela riket, anföres där bland annat, att »de större hemmansägarnas 
ekonomiska ställning säkerligen under årens lopp försämrats, beroende hufvud- 
sakligen på höjda arbetskostnader, ökade utlägg för byggnader och jordförbätt
ringar, hvilka utlägg blott långsamt återkomma, samt stegradt behof af rörelse
kapital. Däremot har det mindre jordbrukets ställning förbättrats, dels genom 
ökade yrkesinsikter och dels såsom följd af ett ganska utbredt föreningsväsen.» 
Under det sista årtiondet har svårighet yppat sig att anskaffa arbetskraft till 
jordbruket, och »säkert är, att arbetskraften näppeligen tål ytterligare minsk
ning, utan att jordbrukets skötsel blir allvarligt lidande». I Iråga om landt- 
bruksprodukternas afsättning är en begynnelse här gjord till en centralisation 
af försäljningen, och fortsatta åtgärder i denna riktning förberedas. —Under 
de sista årtiondena har skogssköfling mångenstädes pågått i länet, hvarigenom 
tillfälligt arbete beredts en del hemmansägare. Däremot har minskning inträdt 
i afverkningen vid de välskötta, större skogskomplexen, hvarigenom tillfälle till 
regelbundet skogsarbete därstädes i många fall minskats eller helt och hållet 
upphört.

Sammanfattas de data och omdömen, som här anförts, torde^ kunna 
sägas, att öfverhufvud den ekonomiska verksamheten i våra dagar i Söder
manlands län företer en större lifaktighet än i grannlänen Stockholms och 
Uppsala, liksom äfven jordbruket här torde stå något högre, om än i och för 
sig knappast så högt som man af jordens bördighet, de lätta kommunikatio
nerna o. s. v. skulle kunna vänta. Också i Södermanland är i själfva verket 
utvecklingen otillräcklig för att gifva den växande befolkningen sin bergning, 
och utflyttningen är därför ganska betydlig. Äfven här skulle kanske en längre 
drifven styckning af de nu mycket stora jordbruken medföra gagn, och då ej 
mindre än 43 procent af länets jordbrukare äro arrendatorer, är det uppen
bart att bristerna i arrendelagstiftningen här utgjort ett mäktigt hinder för 
jordbrukets framsteg. För Södermanland, kanske mera än för de flesta andra 
delar af vårt land, är därför ett fullt afhjälpande af dessa sa länge påklagade 
brister ett önskemål, hvars genomförande skulle skapa vidgade tillfällen för 
bygden att själf bereda uppehälle åt sin befolkning. Ett motsvarande lagskydd 
kräfves ej mindre för torparne, och den talrika statareklassens ställning är 
här, såsom annorstädes, i regeln beklaglig. En ytterligare utveckling af egna
hemsrörelsen torde också vara synnerligen önskvärd. I fraga om en i hög grad 
påkallad och, som det vill synas, äfven möjlig utvidgning af länets industriella 
verksamhet är redan taladt här ofvan.
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Östergötlands län.
Östergötlands län omfattar en areal af 11,046 kv.-kilom. och äger 296,000 

inb. Till storleken är det det elfte i ordningen af våra län, och till folk
mängden det fjärde, — för halftanuat århundrade sedan det första, eller det 
folkrikaste af alla.

I mindre grad än flertalet öfriga svenska län kan Östergötland sägas ut
göra en naturlig enhet. Det består i själfva verket af tre delar: enbergs- 
och skogsbygd i norr, en slättbygd i midten och en skogsbygd i söder. Berg
grunden inom länet är också ganska växlande. Hela området tillhör dock 
urberget med undantag af ett triangelformigt område längst i väster, i hvars 
spetsar ligga Roxen, Tåkern och Motala. I länets norra del, norr om Brå- 
viken och den linje, som bildar dess fortsättning mot väster, äro gneiser för- 
liärskande, hvilka kunna betraktas som utlöpare från det södermanländska 
gneisområdet. Här förekomma äfven leptitbergarter med dem åtföljande kalk
stenar. Länets utan jämförelse viktigaste bildning af urkalksten är den be
kanta marmorn på Kolmården. Likaledes finnas afsevärda tillgångar på ur
kalksten inom länets nordvästra, till Närike gränsande delar, särskildt inom 
Godegårds, Tjällmo, Hällestads och Regna socknar. Här förekomma äfven 
obetydliga järnmalmsfält och äfven zinkmalm (Godegård), som sammanhänger 
med Ammebergs gruffält i Närike. Äfven på Vikbolandet och i den del af 
länet, som ligger närmast söder om denna halfö, är gneis den förhärskande 
bergarten. Däremot intaga graniter trakten mellan Glan och Bråviken samt 
länets hela södra, till Småland gränsande del.

Det nyssnämnda triangelformiga partiet består af för länets geologi och 
näringslif synnerligen viktiga siluriska bergarter, som upptaga en areal af om
kring 7 kv.-mil. Inom detta ansenliga område gå de siluriska bildningarna 
dock jämförelsevis sällan i dagen. Lagerserien är ganska fullständig, men här 
må endast omnämnas ortocerkalken, såsom varande den mest utbredda och af 
största ekonomiska vikten. Den är i allmänhet af godartad beskaffenhet och 
innehåller i medeltal 85 % kolsyrad kalk. Särskildt mot norr är gränsen för 
detta område och dess fortsättning mot öster mycket tydlig och bildar den 
både i geologiskt och kulturellt afseende viktigaste gränsen inom Östergötland. 
Från Motala längst i väster går denna linje mot öster utmed Borens och Roxens 
norra stränder; därpå bildar den en vinkel mot norr och följer sedan Glans 
och Bråvikens motsvarande stränder.

Största delen af Östergötland norr om denna linje utgör ett högland med 
ovanligt stor del af berggrunden liggande naken utan jordbetäckning. Till 
följd af en mängd förkastningar är terrängen ännu mera söndersplittrad än 
Södermanlands och af nästan mosaikartadt utseende. Större, sammanhängande 
slättmarker saknas därför, och de små, som finnas, t. gx. kring Tjällmo och 
Hällestad, äro sänkningsfält, på alla sidor omgifna af förkastningslinjer.

Söder om denna gränslinje utbreder sig den jämna, lågt liggande Öst- 
götaslätten, som sträcker sig från Vättern ända till Östersjön. Dess gräns 
mot norr är alltsa synnerligen skarpt markerad, och äfven mot söder är öfver-
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Tab. 91. Folkökningen i Östergötlands lån från 1810 till 1910.x

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Fö dels e- 
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810................
1811/20 ....

164.488
172,384 + 7,896 8,584 — 688 — ' 688

1821/30 .... 187,409 + 15,025 16,255 — 1,230 — 1,230 —

1831/40 .... 206,400 + 18,991 18,185 + 806 + 806 —

1841/50 .... 222,299 + 15,899 17,709 — 1,810 — 1,810 —

1851/60 .... 240,840 + 18,541 22,172 — 3,631 — 1,619 — 2,012
1861/70 .... 254,467 + 13,627 28,385 — 14,758 — 5,231 — 9,527
1871/80 .... 266,9»7 + 12,520 29,347 — 16,827 — 6,907 — 9,920
1881/90 .... 266,635 — 352 29,468 — 29,820 — 6,723 — 23,097
1891/00 .... 279,449 + 12,814 25,727 — 12.913 — 3,715 — 9,198
1901/10 .... 294,179 + 14,730 29.130 — 14,400 — 6,083 — 8,367

gången till det småländska höglandets brutna terrängformer ganska tydlig, om 
den än icke angifves genom sådana tvärbranter som de, hvilka bilda gränsen 
mot norr. Kraftigast utpräglad är den södra gränsen i trakterna närmast 
Vättern, där Holavedens bergstrakt bildar en skarp kontrast mot låglandet 
norr därom. Hvad som bestämmer slättens gräns mot söder är i allmänhet 
högsta marina gränsens läge. Den del af länet, som ligger ofvan denna gräns, 
sammanfaller i stort sedt med det område, som likt en kil skjuter ned mot 
söder mellan Jönköpings och Kalmar län. Här är naturen mycket lik 
Smålands, bruten och bergig och saknande större slättmarker.

Bland länets jordarter torde i den norra delen moränen vara allmännast. 
Den saknar här nämnvärd kalkhalt. På grund af den bergiga och brutna 
terrängen äro de sedimentära jordarterna här ytterst sparsamt utbredda och 
förekomma egentligen blott i sänkningsfälten mellan bergen. Icke heller dessa 
jordslag utmärka sig genom någon .större kalkhalt.

Helt andra förhållanden råda nere på slätten. Dels kafva här till följd af 
dess lågländtket rikliga sedimentbildningar afsatt sig, och dels äro dessa i 
allmänhet starkt kalkhaltiga, tack vare de siluriska bildningar, som säkerligen 
en gång intagit hela området och som ännu finnas bevarade i fast klyft inom 
det förut nämda området längst i väster. Men icke blott lerorna, utan äfven 
moränen och rullstensgruset äro här kalkhaltiga. I medeltal torde ishafsleran 
i denna trakt (Dals, Lysings, Göstrings, Gullbergs, Bobergs och Aska härader) 
ha en kalkhalt af 9 %. Till och med en del af svämbildningarna inom detta 
område innehålla ofta rikligt med kalk, och denna vidtager vanligen på ringa 
djup från jordytan. — Östligare, i Åkerbo, Hanekinds och Bankekinds hä
rader, är ishafsleran mindre kalkhaltig.

Inom södra delen af länet, hvilken legat ofvan högsta marina gränsen, 
saknas naturligtvis ishafslera, men morän och rullstensgrus äro någon gång 
kalkhaltiga, tack vare silurbildningarna i norr. Under det senglaciala hafvets 
tid sköto dock vikar ned i detta område kring de nuvarande sjöarna Sommeil 
och Åsunden, vid hvilkas stränder därför ishafslera förekommer. Eljest är inom 
detta område morän den förhärskande jordarten i likhet med förhållandet 
inom öfriga delar af småländska höglandet.

1 Länsgränserna äro här unifierade (säsom i Bilaga V, Tab. 68) och förete där
för smärre skiljaktiglieter mot t. ex. Bilaga V, Tab. 30 och 31.
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Tab. 92. Folkmängden i Östergötlands låns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader och städer. 
(Efter unifiera^e gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Kinda .......................... 13,215 17,690 19,709 20,735 18,358 18.626
Ydre............................... 7,412 8,794 9,926 9.638 8,602 8,365
Vifolka...................... 7,124 9.109 10,428 11,054 11.674 12,631
Yalkebo...................... 6,151 7,741 8,477 8,760 7,702 7,687
Gullberg...................... 5,005 5,992 7,693 7,206 6,066 6,178
Åkerbo.......................... 3,767 3,906 4,187 4,074 3,378 3.267
Bankekind .................. 8,786 10, «80 13,785 12,506 10,945 11,564
Hanekind1.................. 7,662 9,451 10,398 10,702 9,969 11.437
Hammarkind .... 12,906 16,203 18,635 19,296 16,731 17.253
Skärkind...................... 4,512 5,387 6,016 6.366 5,662 5,170
Finspånga län . . . 14,«24 19,450 25,177 27.717 26,959 25.752
Björkekind .................. 4.262 4,809 5.422 5,535 4,627 4,515
Östkind...................... 5,196 6.163 6,928 7,061 6,241 6,429
Losing.......................... 4.087 4.672 5,194 5,759 6,961 7,848
Bråbo .......................... 3,573 4,337 5,797 8.051 12,661 13,765
Memming.................. 2.757 3.358 3,676 4.320 5,369 6,620
Lvsing.......................... 8,285 10,606 12,364 11,411 9,749 9,859
Göstring...................... 10,263 12.634 14,021 14,432 14,287 14,099

■ Aska............................... 6,978 10,252 13.674 15,013 16,170 16,225
Hal............................... 3,543 4,413 5,323 4.916 4,500 4,609
Boberg.......................... 6,523 8,538 9,499 9,222 8,691 8,786

Landsbygden 146,831 184,385 216,329 223,774 215,302 220,685

Linköping1.................. 2,915 4,767 6,861 8,752 14,552 18,149
Norrköping.................. 9,428 12,829 22,694 26,735 41,008 46,393
Yadstena...................... 1.412 1,952 2.537 2,398 2,328 2,548
Söderköping .... 870 1,145 1,691 1,783 1,922 2,118
Skenninge.................. 875 1,084 1,551 1,530 1,290 1,378
Motala2 ...... 4B 238 1.526 2,015 3,047 2,908

Städerna 15,548 22,015 ' 36,860 43,213 64,147 73,494

Hela länet 162,379 208,400 253,189 266,987 279,449 294,179

Östergötlands torfmarker uppgifvas utgöra 8 % af hela arealen. De för 
odling lämpligaste äro otvifvelaktigt de, som. tillhöra silurområdet, enär de 
mossor (af Sphagnumsläktet), som bilda de för odling omöjliga högmossarna, 
icke trifvas i kalkhaltigt vatten. Stora delar af mossmarkerna här äro därför 
redan odlade eller föremål för pågående uppodling, såsom t. ex. den stora 
Dagsmossen invid sjön Tåkern.

Klimatet är i allmänhet gynnsamt för växtligheten, och såväl torka som 
nattfroster äro jämförelsevis sällsynta. Slättbygden har i allmänhet höga 
sommartemperaturer och är betydligt varmare än t. ex. det sydligare liggande 
småländska höglandet.

Folkmängden i Östergötlands län uppgick år 1750 till 127,000 per
soner, år 1810 till 165,000, och år 1910 till 294,000 personer. Ännu år 
1810 var Östergötland det folkrikaste länet i vårt land. Numera kommer det 
först i fjärde rummet, — efter Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Stock
holms stad.

1 S:t Lars socken är räknad till Hanekinds härad, jfr tabellen å nästa sida. — 2 Siff
ran för år 1805 är blott beräknad och utan egentligt värde.
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Tab. 98. Folkmängden inom Östergötlands läns gordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Härader samt 
städer.

Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Kinda .... 10,996 16,399 17,114 14,743 2,219 3,310 3,621 3,883
Ydre................. 7,412 9,926 9,638 8.365
Vifolka .... 5,744 8,563 8,705 7,528 1,380 1.865 2,349 5,103
Valkebo . . . 6,151 8,477 8,760 7,687
Gullberg . . . 3,178 4,996 4,569 3,608 1,827 2.697 2,637 2,570
Åkerbo .... 3 767 4,187 4,074 3,2(17
Bankekind . . 5,623 7.315 7,372 6,457 3,163 6,470 5,134 5,107
Hanekind2 . . 5,409 7.027 6,616 6,176 728 1,097 1,083 1.253
Hammarkind . 12.906 18,635 19,296 17,253
Skärkind . . . 4,512 6,016 6,366 5,170
Finspånga län . 6,667 11,149 12.258 10.284 8,157 14.028 15,459 15,468
Björkekind . . 4,262 5,422 5,535 4,515
Östkind .... 5,196 6,928 7,061 6.429
Losing3 .... 2,631 2,886 2,964 2,729 627 1,046 987 1,951
Bråbo4 .... 568 864 935 948 1,753 2,797 3,303 4,499
Memming* . . 1.073 1,489 1,497 1,616 607 738 1,232 2,275
Lysing .... 6,179 9,133 8,563 7.186 2,106 3,231 2,848 2,673
Göstring . . . 6,972 9,577 9.270 7.917 3,291 4,444 5,162 6,182
Aska6 .... 4,526 6,899 7,000 5.942
Dal.................. 3,543 5,323 4.916 4,609
Boberg .... 5,891 8,477 8,228 7,533 632 1,022 994 1,253

Linköping7 . . 4,440 9,135 11,755 22,157
Norrköping8. . 12,586 27.541 33,947 60,608
Motala9 .... 2,500 8,301 10.028 13,191
Öfriga städer10 3,157 5.779 5,711 6.044

Hela länet 113,206 159,688 160,737 139,962 49,173 93,501 106,250 154,217

Också har Östergötlands folkökning städse varit svag, och länet omfattar 
numera blott 53 promille af rikets folkmängd, mot för halftannat sekel sedan 
öfver 71 promille.

Orsaken har varit ringa äktenskaplig fruktsamhet och ett tämligen högt 
dödstal (numera dock icke ofördelaktigt), men framför allt en betydande ut
flyttning. På de senaste hundra åren har länet aflämnat ej långt från 100,000 
utflyttade, — vtöfver antalet inflyttade, alltså i ren nettoförlust. En stor 
del af dessa hafva gått till inrikes orter, däraf ett betydligt antal till Stockholm.

I demografiskt hänseende är Östergötland delad t mellan »Östra Sverige» 
och »Västra Sverige», jfr sid. 225 här ofvan. Till Västra Sverige, med an
slutning alltså till småländska och västgötska befolkningsförhållanden, höra 
Dals, Lysings, Göstrings och Ydre härader. Möjligen innebär detta, att de 
sydligare af dessa trakter ursprungligen äro befolkade från Småland, de nord
ligare åter från det midt öfver Vättern liggande Västergötland.

Inom länets olika härader och städer har folkmängden vid några karak
täristiska tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen sid. 270.

I Vifolka härad (med Mjölby), i Lösings, Bråbo och Meminings (som alla 
innesluta förstäder till Norrköping), i Hanekinds (med Linköpings förstäder)

1 Angående fördelningen mellan »jordbrnkssfocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
»öfriga socknar» äro upptagna: i Kinda,härad Kisa; i^Vifolka härad Mjölby ; i Gullbergs
härad Vreta kloster; i Bankekinds härad Värna och Åtvid; i Hanekinds härad Kärna;
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Tab. 94. Emigration och immigration i Östergötlands län, åren 1851/1910.u

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.12Till 

utom- 
europ. 1,

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

enrop. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 230,373 1,929 83 2,012 2,012
1861/70 . . . 251,607 9,219 308 9,527 9,527
1871/80 . . . 264,426 10,039 686 10.725 458 347 805 9.920
1881/90 . . . 266,315 23,731 758 24.489 986 406 1,392 23,097
1891/00 . . . 271,519 11,327 702 12,029 2,319 512 2,831 9,198
1901/10 . . . 286,785 10,180 739 10,919 1,888 664 2,552 8,367

samt ändtligen i Aska härad (med Motala förstäder) var folkmängden år 1910 
högre än år 1880. Alla öfriga femton häraderna kafva mindre folkmängd nu 
än för trettio år sedan. I dem alla utom Göstrings är folkmängden mindre 
äfven än den var för fyrtiofem år sedan, — i Åkerbo härad mindre än för 
hundra år sedan (!).

Under tidrymden mellan 1810 och 1910 har Östergötland haft ett sam- 
manlagdt födelseöfverskott af 224,962 individer. Folkökningen däremot har 
endast uppgått till 129,691. Följaktligen har länet haft en nettoförlust genom 
utflyttning, uppgående till vid pass 95,000 personer. Inom hvart och ett af 
nedanstående härader har förlusten utgjort, i ungefärliga tal:
Kinda.........................16,500
Finspångalän . . 16,000
Göstring.................... 11,500
Bankekind .... 10.000
Ydre............................... 9,000
Hammarkind . . . 9,000
Irsing .......................8,500

Boberg.........................7.000
Valkebo........................ 7f)00
Hanekind13 .... 6,000
Aska............................. 6,000
Yifolka.........................5,000
Gullberg.................... 5,000
Skärkind....................5,000

Björkekind .... 4,000
Dal................................. 3,500
Åkerbo........................ 3,500
Östkind .................... 3,500
Losing.........................1,000

Endast Bråbo härad har haft ett + af inemot 2,500 personer, naturligt
vis helt och hållet på grund af att här liggande förstadssamhällen ännu icke 
införlifvats med Norrköping. Af liknande orsak ha i Memmings härad in- 
och utflyttningarna för seklet vägt ungefär jämt.

I länets städer ha inflyttningarna öfverstigit utflyttningarna med något 
öfver 40,000 personer, oafsedt förstäderna till Norrköping, Linköping och 
Motala. Inräknas äfven dessa, stiger siffran sannolikt till öfver 45,000 per
soner, och den egentliga landsbygdens förlust uppgår då till ungefär 140,000 
människor. Sistnämnda siffra höjes naturligtvis ytterligare om man fråndrager 
de många smärre stadsbildningarna i våra dagar, vid järnvägsstationer och 
industrisamhällen.

1 Finspånga läns härad Hällestad, Risinge och Skedevi; i Losings härad Krokek; i Bråbo
härad Kvillinge; i^Memmings härad Kullerstad; i Lysings härad Ödeshög: i Göstrings 
härad Ekeby och Asbo; i Bobergs härad Brunneby; jfr vidare not 2—6 här nedan. —
2 Utom S:t Lars socken, som inräknats under Linköping. — * * 3 Utom S:t Johannes socken,
sonr inräknats under Norrköping. — 4 Utom Östra Eneby socken, som inräknats
under Norrköping. — 5 6 Utom Borgs socken, som inräknats under Norrköping. —
6 Utom Motala och Vinnerstads socknar, som sammanförts med Motala stad. — 7 Med
S:t Lars. — 8 Med Östra Eneby, S:t Johannes och Borg. — 9 Med landsförsamlingen
och Vinnerstad. — 10 Se tabellen sid. 270. — 11 Se Bilaga V, sid. 95*. — 12 För åren
1851/70 har nettoutvandringen ansetts ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvan
dringen; jfr anm. sid. 228. — 13 Med S:t Lars.
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Tato. 9a. Några ekonomiska hufvuddata för Östergötlands län.1
1

Yrkesfördelning Öster
götlands

län.
Hela Arealens- fördelning, Öster

götlands
län.

Hela
är 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 30 13 Af arealen land:

i Follcm. lefvande af: Odlad jord, % .
Naturlig äng, % , . . 
Skogbärande mark. % .

24-80
5*77

8-00
3‘26

Jordbruk, %....: 52-12 53-67 61-66 52-16
Industri, %.................. 31-60 28-89 Annan mark, % . . . 7-77 35-68
Handel o. samf., % . . 8-68 10-60
Allm. tjänst m. m.? % .

Inom industrien:

7-60 684 Produktion pr inb. 
Hvete och råg. kg. . . 204 144
Annan spannmål, kg. . 413 317

Väfnads- o. beklädnads-, % 9-17 6-18 Potatis, kg........................ 205 284
Byggnads-, %..................
Metallförädlings-, % . .

7"65 6’59 Mjölk, kg......................... 609 549
5‘25 4-OS

Bergverks-, % . : ... 3‘5l 4'00 Prod, pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 233 2-33 Spannmål, dt................... 14-22 14-48
Sågverks-, %..................
Kemisk-teknisk, % . . .

1’53 3'68 Potatis, dt......................... 9.3-17 97-65
1-33 1-30 A insådda vallar, dt. 42-70 38-70

Ind. för litt. o. konst, % . 0-83 0-73 » naturlig äng, dt. . . 18-00 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,831 1,891
Jordbruk, % .................
Industri, % .....

78-20
12-50

80-90
8'54 På 100 kvkm.:

Handel o. samt'., % . . 1-30 2-21 Landsvägar, kilom. . . 39-00 13-90 :
Allm. tjänst m. m., % . 8-00 8-35 Järnvägar, kilom. . . 5-37 2-98

Liksom för öfriga län har äfven för Östergötlands ett försök gjorts att 
särskilja de företrädesvis jordbruksidkande socknarna från de öfriga, hvarom 
se sid. 212 här ofvan. Resultatet framgår af tabellen å sid. 271. För länet 
i dess helhet blifva folbmängdssifftorna inom hvardera gruppen :

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ..................... 113,206 49,173 162,379
» 1865 .....................  159,688 93,501 253,189
» 1880 .....................  160,737 106,250 266,987

H 1910........................139^962 154,217 294,179

Jordbrukssoeknarnas folkmängd tillväxte alltså under tidrymden mellan 
1805 och 1865 med 41 procent, hvilket är ett ganska lågt tal, som icke 
understiges någonstädes annars i Sverige, utom i Mälareprovinserna och möj
ligen i Dalarne. Mellan 1880 och 1910 minskades folkmängden i Östergöt
lands jordbrukssocknar från 161,000 till 140,000 personer. Sänkningen mot
svarar 13 procent af 1880 års folkmängd.

Inom öfriga socknar samt städerna växte folkmängden frän 1805 till 
1865 med 90 procent, hvilket fullt motsvarar medeltalet för denna grupp 
inom riket i dess helhet. Mellan 1880 och 1910 var tillväxten 45 procent, 
hvilket däremot var åtskilligt mindre än gruppens riksmedeltal. Ej ens inom 
industriorterna och städerna har alltså folkökningen i Östergötland under den 
senaste mansåldern kunnat hålla jämna steg med motsvarande orter inom 
Sverige i dess helhet.

1 Jfr sid. 220.
18.—112201. Emigrationsutredniugen. Betänkande.
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Hela antalet emigranter från Östergötlands län är för de senaste sextio 
åren uppgifvet till 69,701 personer. Af dem gingo 66,425 till främmande 
världsdel, 864 till Finland eller Ryssland, 561 till Tyskland, 725 till Norge, 
609 till Danmark och 517 till öfriga länder eller okänd ort. Aren 1851/1890 
var den relativa utvandringssiffran för länet högre än rikets genomsnittstal, 
men under de senaste tjugu åren, eller åren 1891 1910, har detta icke längre 
Varit fallet. Till våra svårare utvandringsbygder hör alltså Östergötland nu
mera icke.

Inom länet själft har utvandringen varit synnerligen ojämn. I Björkekinds, 
Östkinds, Losings och Hammarkinds härader, eller kustbygden, har emi
grationen Varit mycket obetydlig; däremot har den varit vida öfver riks
medeltalet i Lysings, Göstrings, Aska och Dals härader samt älven i Kinda, 
Ydre, Vifolka och Valkebo. Bland dessa sistnämnda ingå samtliga de härader 
(Dal, Lysing, Göstring och Ydre), som från demografisk synpunkt ansluta sig 
mera till Småland eller Västergötland än till Östergötland.

Immigranternas antal har städse varit jämförelsevis lågt. För de senaste 
fyrtio åren är det uppgifvet till 7,580 personer. Af dem kommo 5,651 från 
utomeuropeiska länder, 562 från Finland eller Ryssland, 514 från Tyskland, 
347 från Norge, 291 från Danmark och 215 från andra iänder eller okänd 
ort. Se vidare tabellen sid. 272

Näringsverksamheten. Östergötland har alltid hört till våra viktigare 
industribygder, dock i äldre tider mera än nu. År 1840 gaf industrien uppe
hälle åt 12 à 13 procent af länets innebyggare, och denna siffra var då den 
högsta i hela vårt land. År 1900 hade industriens andel af folkmängden 
stigit till närmare 32 procent, men nu visades högre siffror af både Malmö
hus, Göteborgs och Bohus och Gäfieborgs En, och jämnhögt med Östergötland 
stodo Örebro, Västmanlands och Västernorrlands län.

Jordbruket lifnär ännu i våra dagar vid pass hälften af Östergötlands 
folkmängd. Af länets hela areal upptagas också 25 procent af den odlade 
jorden, och dén naturliga ängen omfattar nära 6 procent. — Åkerarealens för
delning står i det tydligaste beroende af naturbeskaffenheten. Minsta åker
jorden ha de bägge härader (Ydre och Kinda), som ligga söder om slätten, 
på småländska höglandets sluttning, nämligen 8 och 13 % af hela arealen land. 
Finspånga läns härad, som jämte det lilla Bråbo bildar norra delen af Öster
götland, har en. åkerareal af 14 %, Bråbo 16H Deras något, högre siffror, 
oaktadt den bergiga terrängen, bero antagligen på deras läge under marina 
gränsen med däraf följande leraflagringar, till hvilka de ofvan denna gräns 
liggande Ydre och Kinda sakna motsvarighet. De härader, som ligga dels på 
slätten och dels på småländska höglandets sluttning, och där alltså de sedi
mentära jordarternas såväl utbredning som kalbhalt börja minskas, äro Lysings, 
Göstrings, Valkebo, Hanekinds och Skärkinds. Hit kan äfven räknas Hammar
kind, beläget längst i öster mellan Söderköping och Valdemarsvik och alltså 
mest aflägset från de siluriska bildningarna, äfvensom Östkind vid Bråviltens 
södra sida. Inom denna grupp varierar åkerarealen mellan 22 och 30 %. De 
på slätten liggande, men likväl icke till det egentliga silurområdet hörande 
häraderna Vifolka, Hanekind, Björkekind, Losing och Memming ha en åker
areal af 35—'40 %. Af de på silurområdet belägna Bobergs, Aska, Åkerbo 
och Dals härader äro 41—76 3« odlade. Hit hör äfven Gullbergs härad, hvars 
jämförelsevis låga siffra, 34 % orsakas däraf att det till stor del ligger på 
höglandet norr om Roxen. — I afseende på bördigheten äro variationerna 
långt svagare. Lägst i afseende på spannmålsskörd, höskörd af vallar och äng
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samt mjölkproduktionen pr ko star Ydre härad, med dess karga natur och af- 
skilda läge. Öfriga härader différera helt obetydligt, och de inom silurområdet 
belägna visa sig icke afgjordt öfverlägsna i afkastningsförmåga, om icke möj
ligen i afseende på höskörden.

Öfverhufvud är skörden pr hektar ganska svag i detta län, vittnande 
om att brukningssättet icke förmått fullt utnyttja markens ursprungliga bör
dighet. Höskörden är ganska god, både på insådda vallar och naturlig äng, 
men af sädena gifver endast kornet mer än medelmåttig skörd ; alla de öfriga 
afkasta under medelmåttan, i synnerhet ärterna. Ett förvånande faktum är, 
att mjölkajkastning en pr ko uppgår allenast till 1,831 kg., mot 1,891 kg. i 
medeltal för hela riket. Intet enda härad i Östergötland hinner till 2,000 
kg., medan Södermanlands medeltal är 2,200. Äfven detta talar för, att 
Östergötlands landtbmk ej hunnit den ståndpunkt man af en bygd med så 
goda förutsättningar skulle vänta.

Jämfördt med folkmängden är produktionen naturligtvis stor i ett län, 
som har nära 25 % mera åkerjord pr inb. än riket i dess helhet. Blott po
tatisodlingen är ovanligt litet omfattande, här liksom i Mälareprovinserna.

Brukningsdelarnas medelstorlek är 20 hektar åkerjord på hvarje, mot 
endast 10 hektar i genomsnitt för hela riket. Af länets jordbrukare äro 
ovanligt många arrendatorer, eller ej mindre än 40 procent. Bägge dessa 
omständigheter äro kanske icke utan sin betydelse med hänsyn till den nyss 
påpekade, jämförelsevis svaga ståndpunkten hos Östergötlands jordbruk. Bristen 
på en tidsenlig arrendelag har mångenstädes i vårt land varit ett stort hinder 
för framstegen, och olägenheterna härutinnan äro näppeligen helt aflägsnade ännu.

Östergötland är ett af de skogrikaste landskapen i hela södra Sverige. 
Naturligtvis åstadkommes detta i främsta rummet af länets nordliga och syd
liga delar, men äfven slätten är mestadels mycket rik på skog. Af länets 
hela areal upptager skogen ej mindre än 62 procent. Impediment, vägar m. 
m. omfatta därför endast 8 procent af arealen — en af de gynnsammaste 
proportionerna i vårt land. — Slättbygdens skogsareal är ganska jämnt delad 
på de olika häraderna. Om man undantager det lilla, till tre fjärdedelar af 
sin areal uppodlade Dals härad samt Åkerbo härad (Linköpingsslätten), det 
senare med 32 % skog, varierar skogsprocenten endast mellan 41 och 61 %. 
Norra Östergötland är, såsom man kan vänta, långt skogrikare, nämligen det 
stora Finspånga läns härad 71 % och Bråbo härad 72 %. Ännu större relativ 
skogsareal ha Kinda och Ydre med resp. 74 och 77 If; sistnämnda siffra är 
den högsta i Götaland utanför Småland och Dalsland. Inom länets norra 
skogsbygd åtgår en stor del af skogsprodukterna till bruksrörelsen, men 
från den södra torde det mesta timret transporteras till andra orter, dels på 
Kinda kanal och dels på Sömmen och Svartån. Allt intill 1907, då en flott
led i Ätran insynades, var också en till Sömmen från söder utgående flottled 
den enda insynade allmänna sådana i hela södra och mellersta Sverige. — Så
som ett generellt omdöme torde kunna sägas, att slätten har skog till hus- 
behof, och skogsbygderna norr och söder därom betydliga mängder till afsalu.

Fisket är icke af särdeles stor vikt. Vättern är ju en rätt fiskfattig 
sjö, och öfriga insjöars fiske är icke heller af betydelse. Mera inbringande 
är laxfångsten i Motala ström och i än högre grad ålfisket i skärgården, sär- 
skildt södra delen, hvilket dock tyvärr icke lämnar den behållning det borde, 
enär fångsten säljes alltför billigt till tyska uppköpare.

Industri och bergsbruk. Flera af länets bergarter ha industriell 
användning. Yid Grafversfors finnes ett massiv af en särdeles vacker röd
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granit, som brytes och exporteras. I Krokeks socken å Kolmården brytes 
marmor, och äfven en del öfriga urkalkstenar i länets norra del tillgodogöras, 
nämligen för järnbrukens behof. De siluriska kalkstenarna på västra delen 
af slätten ha sedan lång tid i stor skala brutits på åtskilliga ställen. De 
förnämsta kalkbrotten äro Borghamn, Bårstad, Berg och Västanå. Vid Vättern 
förekommer den s. k. Visingsösandstenen, af hvilken flera slussar i Göta ka
nal äro byggda, och som för närvarande brytes till kvarnstenar, t. ex. vid 
Lemunda. — På den tätt bebyggda lerslätten ha naturligtvis många tegelbruk 
uppstått; de flesta torde ligga i östra delen af slättbygden.

Länets tillgångar på vattenkraft äro mycket ansenliga. Främst i detta, 
afseende står Motala ström. Fållen i detta vattendrag bero däraf att språng- 
höjden för de förkastningar, som begränsa Östgöta-slätten, ökas från väster 
mot öster, så att strömmen tvingas att trappstegsformigt sänka sig från Vättern 
till Boren, Boxen och Glan. Forsarna vid Motala ha fått sin fallhöjd ökad 
därigenom att Vättern bär hålles uppdämd af rullstensgrusj som strömmen 
måste genombryta. Äfven på ett annat ställe är sådant grus af stor bety
delse, nämligen vid Norsholm, där en gruskulle hindrar strömmen att fort
sätta sin väg ratt mot öster till Slätbaken och tvingar den att vika af' mot 
norr upp till Glan. Fallen vid Motala tagas i anspråk af en för den bördiga 
silnrtrakten viktig kvarnindustri samt af den invid staden belägna mekaniska, 
verkstaden. Mellan Boren och Roxen bildas åtskilliga fall; vid ett af dessa, 
ligger Nas elektriska kraftstation, som lämnar ström till Sveriges första elekt
riska järnväg, Borensberg—Klockrike, samt till Vadstena, Motala, Ammeberg 
och Askersund. — Fallen mellan Roxen och Glan drifva bland annat Skär- 
blacka stora trämassefabrik och pappersbruk samt Ljusfors pappersbruk. Slut
ligen lämna fallen mellan Glan och Bråviken drifkraft till Fiskeby betydande 
sulfitfabrik och pappersbruk samt till länets viktigaste industriort, Norrköping.. 
De sistnämnda fabrikssamhällena, inklusive Norrköping, äro alltså för sin exi
stens beroende af den nämnda grusaflagringen vid Norsholm. Att denna stad. 
vuxit upp till sådan betydenhet, beror otvifvelaktigt på det rätt sällsynta för
hållandet, att vattenfallen ligga så nära kusten, att det kring dem uppväxande 
fabrikssamhället äfven är hamnstad. — De från småländska höglandet kom
mande vattendragen äro likaledes viktiga i industriellt afseende. Den från 
Sömmen kommande Svartån gör åtskilliga fall på sin väg ned möt slätten, 
och har därigenom gifvit upphof till de två stora järnbruken Boxholm och. 
Flemminge samt Mjölby municipalsamhälle med en mängd kvarnar m. m_ 
Stångåu bildar flera fäll i Kinda härad, men här ha inga industriorter upp
kommit, utan det viktigaste samhälle, som denna å skapat, är Tannefors utan
för Linköping, där en del fabriker uppstått. Ett mindre vattendrag vid Åt
vidaberg lämnar drifkraft till en träförädlingsfabrik samt till ett kopparverk.. 
Flera större insjöar i Bankekind och Skärkind ha sitt utlopp vid Gusum, där 
de lämna drifkraft till ett mässingsbruk. På samma sätt som en gruskulle 
vid Norsholm hindrar Motala ström att fortsätta till Slätbaken och alltså är 
hufvudvillkoret för Norrköpings existens, är äfven en liten samling rullstens- 
grus vid en af de nämnda sjöarna, Yxningen, orsak till att de icke afrinna 
direkt till Valdemars viken, utan i stället förbi Gusum. — De förkastningar,, 
hvarigenom norra delen af slättbygden blifvit sänkt, ha alltså icke blott or
sakat slättbygdens större bördighet, utan äfven åstadkommit de vattenfall, på 
hvilka dess viktigaste industri är grundad.

Inom Östergötlands norra, starkt söndersplittrade terräng ha inga större 
vattendrag utbildats, utan här är det i stället de rika skogstillgångarna, som 
skapat Finspångs järnbruk och mekaniska verkstad m. m., samt de mindre-
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järnbruken Lotorp, Grytgöl m. fl. Äfven vid Grafversfors ligger ett större 
järnbruk, Stens bruk. Till samma skogsbygd hör också Reijmyre glasbruk.

Sjöfarten är mindre utvecklad, än man skulle kunna vänta; åtminstone 
är länets egen liandelsflotta obetydlig och närmast jämförlig med t. ex. Värm
lands. Den enda Östersjöhamnen är Norrköping. I äldre tider var Söder
köping Sveriges viktigaste sjöfartsstad näst efter Stockholm och Kalmar, men 
den har sedermera gått tillbaka, beroende därpå att de åar, som mynna här, 
medfört lerslam, som uppgrundat farleden. Denna olägenhet har Norrköping 
undgått därigenom att det haft Roxen och Glan bakom sig såsom renings- 
bassänger för Motala ströms vatten.

I afseende på kommunikationer torde länets slättbygd vara bättre 
lottad än de flesta trakter i vårt land. Järnvägarna äro på slättbygden icke 
långt aflägsna från hvarandra, och dessutom genomdrages den af såväl Göta 
som Kinda kanaler. Sämst lottadt i detta afseende är det vidsträckta Ydre 
härad, hvilket utgör ett af de största områden i södra och mellersta Sverige, 
som icke beröras af järnväg. Härtill har tydligen den glesa befolkningen 
varit medverkande orsak, på samma sätt som silurområdets talrika befolkning 
vållat att järnvägsnätet där är tätast.

Af länets städer äro endast Norrköping, Linköping och Motala af 
ekonomisk betydelse. Norrköping har sin gifna plats inom vår industris 
historia, men såsom fallet nästan alltid är med orter, hvilkas industriella 
tillvaro genom långa tider väsentligen baserat sig på tullskydd, har äfven 
Norrköpings utveckling varit långsam. Tiden för den jämförelsevis has
tigaste folkökningen var 1840-talet; äfven 1880- och 1890-talen voro täm
ligen fördelaktiga. Under de senaste åren har inflyttningen varit obetydlig, 
såväl till staden själf som till förstäderna. — Linköping har under senare 
tider utvecklats äfven såsom fabriksstad. — Motalas tillväxt har varit lång
sam, och stadens industri har icke visat sig mäktig af någon större expansion.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap samt provinsialläkaren i Ödeshögs distrikt.3 
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott framhåller såsom sin bestämda upp
fattning, att de mindre jordbrukarnas ekonomiska ställning icke försämrats 
utan snarare förbättrats under de senaste fyrtio åren. Ett bättre ordnande 
af handeln med landtmannaprodukter synes förvaltningsutskottet i hög grad 
önskvärdt. Rörande jordbrukskreditens ordnande anföres ett tidigare uttalande, 
som här refereras i det följande.

Provinsialläkaren i Ödeshög, d:r H. Hemming, framhåller, att för det jäm
förelsevis fattiga Lysings härad »svårigheten eller omöjligheten att, trots allt 
slit och släp, skaffa sig en tryggad existens för äldre dagar liar direkt utgjort 
anledningen till emigrationen. Möjligheten för arbetaren att åstadkomma ett 
eget hem har här i själfva verket icke existerat, ty äfven om han lyckats 
under mödor och försakelser spara ihop något härför, har ej en jordbit, ja 
icke ens en oländig stenbacke, kunnat få köpas, ville han ock väga upp den 
med guld. Den som låtit locka sig att mot dryg afgäld bygga på andras ägor 
och med svett och möda odlat en teg, har alltid i sinom tid fått erfara, "att 
jordägaren då fått behof af platsen.»

1 Jfr sid. §24 här ofvan.
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De mindre gynnsamma omdömen, som här ofvan uttalats angående det 
nutida jordbrukets tillstånd i Östergötland, meddelades redan i den år 1910 
ntgifna Bilaga V (»Ekonomisk-statistisk beskrifuing öfver Sveriges olika lands
delar»), De blefvo då föremål för en kritik i närmast följande årgång af 
Ekonomisk Tidskrift, hvilken bär torde böra med några ord bemötas. Den 
nämnda kritiken sväfvar helt och hållet i luften, emedan den utgår ifrån att 
vår framställning är bygd på den sedvanliga jordbruksstatistiken. Af denna 
har i själfva verket för våra relativsiffrors beräknande intet annat användts 
än kronolänsmännens korntalsuppgifter. och att dessa skulle vara sämre för 
Östergötland än för öfriga delar af vårt land, finnes intet skäl att antaga. 
I allt öfrigt hvila, såsom också i Bilaga V meddelas, våra beräkningar på de 
uppgifter, som insamlades för det Frænckelska kartverket, hvilka data benäget 
meddelades af Sveriges yppersta jordbrukare, en livar för sin ort, och in- 
kommo från ej mindre än 1,600 af vära socknar. Den anförde granskaren, 
som tydligen själf är anställd i Östergötland, torde väl ej gärna vilja påstå, 
att Östergötlands främsta landtbrukare skulle hafva lämnat sämre uppgifter 
än andra i vårt land.

Alltså står det nog fast, att Östergötlands jordbruk gifver en ganska 
svag afkastning i våra dagar, bvilket visar, att utvecklingen varit långsam
mare än man skulle väntat. Att de meddelade skördesiffrorna i och för sig 
äro för låga, är ju eu välbekant sak; men ännu har intet skäl anförts, hvar- 
för just de östgötska siffrorna skulle mer ån andra understiga verkliga för
hållandet. När Så är, har man ock rätt att på grund af dessa data anställa 
jämförelser mellan landets olika delar.

En långsam utveckling — detta är i själfva verket mottot på Öster
götlands hela ekonomiska historia, såväl beträffande jordbruk som industri. 
Under sådana förhållanden är det, som den stora utflyttningen blifvit en 
nödvändighet.
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Jönköpings län.
Jönköpings län omfattar en areal af 11,522 k v.-kilom. ock äger 215,000 

inb. Till storleken är det det tionde i ordningen af våra län, och till folk
mängden det fjortonde, — för halftannat århundrade sedan det tredje. Blött 
Östergötlands och llfsborgs län ägde dä en större folkmängd än Jönköpings 
(efter den nuvarande länsindelningen räknadt).

Berggrunden inom länet består till ojämförligt största delen af urberg
arter, i västra delen gneis, i östra granit och porfyr. På flera ställen 
finnas malmer af olika slag — viktigast är järnmalmsberget Taberg, — men 
ingenstädes äro de under nutida konjunkturer och med hittills använda me
toder brytvärda. Ej heller någon nämnvärd stenindustri förekommer.

Morän är den ut.an jämförelse vanligaste jordarten i länet. Då den i 
allmänhet är bildad af de bergarter, som finnas anstående i samma trakt, 
följa dess växlingar oftast berggrundens. Såsom ett allmänt omdöme kan 
sägas, att den i järngneisens område är mindre fruktbar och mindre lätt 
vattengenomsläppande än inom granitområdet. Inom den s. k. Almesåkra- 
gruppens bergartsområde (söder om Nässjö) och i än högre grad inom Visingsö- 
gruppens (på Visingsö och i Vätterns södra omgifningar) är moränen, tack 
vare större kalkhalt, långt fruktbarare än eljest inom länet är vanligt. Rull- 
stensgrns med tillhörande mosand har stor utbredning, dock äro åsarna ingen
städes så väl utvecklade eller af samma betydenhet som exempelvis i Mälare- 
dalen. Högst betydande sandmassor utbreda sig i Nissans och Lagans dal
gångar. Med undantag af obetydliga remsor utmed Vätterns stränder har 
ingen del af länet legat under hafvets yta, och såväl glaciala som postglaci- 
ala hafssediment saknas alltså. Däremot förekomma viktiga issjösediment. 
Under ett visst stadium af inlandsisens afsmältning höll isen södra Vätterns 
vatten uppdämdt i norr, så att det steg högt öfver den nuvarande nivån. I 
den på detta sätt bildade isdämda sjön afsattes betydande massor sand och 
lera, som nu utbreda sig i Tveta och Vista härader. Äfven i flera andra 
trakter finnas på liknande sätt bildade issjösediment om än i mindre skala, 
t. ex. i Svartåns dalgång. Viktiga sediment utbreda sig kring norra delarna 
af sjöarna Bolmen, Vidöstern och andra i samma trakt.

Till största delen är länet höglåndt. Nivådifferenserna äro i allmänhet 
större inom östra granit- än inom västra gneisområdet. I de trakter, sär- 
skildt Västbo härad, där sedimentafsättningen varit rikligast, ha terrängens 
förutvarande ojämnheter blifvit till väsentlig del utfyllda.

Länets torfmarker äro mycket vidsträckta; de upptaga 13"8 % af hela 
ytan. Allmännast äro de i de västra delarna, särskildt i Västbo härad. Det 
största mosskornplexet utbreder sig norr om Bolmen, nämligen den s. k. 
Store mosse och andra, som tillsammans bilda den största sammanhängande 
torfmarken i Sverige söder om Jämtland. För öfrigt finnas sumpmarker i 
alla delar af länet, ehuru långt mindre i granitområdet.

På grund af höjden öfver hafvet är klimatet i allmänhet strängare än i 
kringliggande län. Undantag härifrån bilda dels trakterna i sydväst, som röna
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Tal). 96. Folkökningen i Jönköpings län från 1810 till 19101

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

117,239
121,728 + 4,489 9,469 — 4.980 — 4,980

1821/30 .... 137.713 + 15,985 18,751 - 2.766 — 2,766 — • !
1831/30 .... 150,775 + 13,062 17,288 — 4,226 — 4,226 —
1841/50 .... 163,786 + 13,011 18,189 — 5,178 — 5,178 —
1851/60 .... 171,167 + 7.381 16,584 — 9.203 — 6.762 —. 2.441
1861/70 .... 179.843 + 8.676 25,111 — 16,435 — 4,545 /— -11.890
1871/80 .... 196,274 + 16,431 26.887 — 10.456 —' 1,990 — 8,466
1881/90 : . . . 193,610 Ü- 2.664 25,767 — 28.431 1Ü 5.991 — 22.440
1891/00 .... 203,036 + 9,426 22,739 - J( 13,313 — 3,602 Ü! 9,711
1901/10 .... 214,454 + 11.418 22,204 — 10,786 f — 2,174 — 8,612

ett mildrande inflytande från Kattegatt, och dels Vätterns omgifningar, som 
ha mycket blidt höst- och vinterklimat, tack vare det i denna sjö magasi
nerade sommarvärmet, Nederbörden är rätt ojämnt fördelad, i det att den i 
de västra delarna, som först träffats af de förhärskande sydvästvindarna, äi 
afsevfirdt rikligare än i de östra, i regnskngga liggande trakterna. För vege 
tationen skadliga nattfroster inträffa jämförelsevis ofta, särskildt i länets 
västra delar.

Folkmängden i Jönköpings län uppgick år 1750 till 105,000 personer, 
.år 1810 till 117,000 och år 1910 till 214,000 personer. Folkökningen har 
nästan alltid varit svag, och länet har sjunkit ned från att omfatta 59 pro
mille af rikets folkmängd år 1750 till numera endast 39 promille. Högre 
folkökning än riksmedeltalet har Jönköpings län egentligen haft endast under 
de tvänne årtiondena 1821/1840, en tidrymd som i hela västra och södra 
Sverige utmärkes af en den mest energiska nyodling och jordstyckning; älven 
årénl859/1866 var folkökningen mycket hög, alltså strax före inbrytandet af 
emigrationen. -.11 ii ■■'J'ï

Folkökningens svaghet inom detta län har kommit till stånd i trots af en 
liög äktenskaplig fruktsamhet och en mycket ringa dödlighet; det är alltså 
här helt och hållet utflyttningen som bär skulden. Också har Jönköpings 
län på denna väg, ensamt under de sista hundra åren, förlorat ej mindre än 
106,000 människor, eller nästan lika mycket som länets hela folkmängd vid 
förra seklets början. Under århundradet mellan 1810 och 1910 har födelse- 
öfverskottet uppgått till 202,989 individer, men folkökningen allenast till 97,215.

Denna starka utflyttning är i Jönköpings (och Kronobergs) län äldre än 
i de flesta andra svenska bygder. Redan under 1700-talet var den tydligen 
här en. käfdvunnen företeelse. Naturligtvis ställdes kosan da för tiden äntra 
så godt som uteslutande till orter inom Sverige.

" Folkmängden inom hvart och ett af länets härader äfvensom ståder vid 
olika tidpunkter framgår af tabellen å nästa sida.

Den svaga folkökning, som ofvau angifvits såsom karaktäristisk för länet, 
har sträckt sitt inflytande ända fram till våra dagar. Men de ogynnsamma 
förhållandena hafva dock icke här skärpts, såsom fallet alltför ofta varit inom

1 Xjänsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68) och talen förete 
härför smärre afvikelser från t. ex. Bilaga V, Tab. 30 och 31.
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Tab. 97. Folkmängden i Jönköpings läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader m. m.
! (Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Tveta1..........................
! Vista..........................

Mo...............................
j Norra Vedbo ....

Södra Vedbo .... 
i Östra härad .... 

Västra liärad ....
Östbo..........................
Västbo..........................

12.048
5,921
5,529

12,970
10,315
17.015
18,087
14,445
16,557

14,655
7,748
7,454

15,620
13.176
21,723
24,275
17,503
21,444

17.175
8,742
8,688

17,382
14.697
25’303
30,329
21,889
26Å77

19,997
8,569
9,109

17,233
14,674
23,899
31,707
22,429
28,266

26,479
7.652
7)160

17,611
14.120
23.013
29,441
21,491
27,718

31,307
7,475
7,276

19.058
14.794
22.595
27,583
23,230
29,480

Landsbygden 112,887 143,598 170,682 175,883 174,885 182,798

Jönköping2..................
Eksjö..........................
Grenna ..........................

2,964
1,075

517

4,742
1,700

735

9.801
1,969
1,358

16,147
2,854
1,390

23,143
3,814
1,194

25,028
5,451
1,177

Städerna 4,556 7,177 13,128 20,391 28,151 31,656
Hela länet 117,443 150,775 183,810 196,274 203.036 214,454

andra delar af vart land. Mot dessa försämrade förhållanden a andra orter 
aftecknar sig Jönköpings län i våra dagar snarast något gynnsammare än förr. 
•Också finna vi af talen här ofvan, att ej mindre än fem härader af nio utvisa 
en högre folkmängd år 1910 än 1880, något som icke är alltför vanligt på 
den sydsvenska landsbygden. Orsaken till detta jämförelsevis fördelaktiga för
hållande är den betydande industriella utveckling, som under de senaste år
tiondena flerstädes kommit till stånd inom detta län. Af betydenhet är folk
ökningen mellan 1880 och 1910 också endast i Tveta härad, som ju inne- 
-sluter länets förnämsta industribygd.

Inom Vista och Mo härader är folkmängden i våra dagar mindre än den 
var år 1840, alltså för sjuttio år tillbaka.

Ofvan är nämndt, att Jönköpings län på de sista hundra åren förlorat 
106,000 människor genom utflyttning, utöfver dem som flyttat in, alltså 
i ren nettoförlust. Efter ungefärlig beräkning fördelar sig denna förlust på 
följande sätt på länets olika delar. Det gamla Njudung (Östra och Västra 
härader) har förlorat ej mindre än 47,000 människor, den gamla Finnveden 
(Östbo och Västbo) ungefär 28,000, de båda Vedbo-häraderna 25,000, och 
ändtligen Tveta, Vista och Mo tillsammans 19,000. Däremot ha städerna ett 
inflyttningsöfverskott att uppvisa, utgörande i allt ungefär 13,000 människor, 
— oafsedt den nyblifna staden Huskvarna.

Tages hvarje härad för sig, uppgår förlusten i Västra härad till 27,000 
människor, i Östra härad till 20,000 och i Norra Vedbo till 15,000; i hvar- 
■dera af Östbo och Västbo har den utgjort 14,000, i Södra Vedbo 10,000, i 
Vista 7,000, i Mo likaledes 7,000, och ändtligen i Tveta 5,000. Äfven det 
så starkt industriella Tveta har alltså utflyttningsöfverskott, under seklet räk
nad; såsom helhet; och detta förhållande återkommer också för hvarje årtionde, 
med undantag blott för det senast gångna, eller åren 1901-4-1910, som sanno
likt utvisa öfverskjutande inflyttning.

1 Med Ljungarums socken och Huskvarna stad. Folkmängden i Huskvarna uppgick
år 1910 till 5,973 personer. — 2 Utom Ljivngarum ; jfr tabellen å nästa sida.
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Tab. 98. Folkmängden inom Jönköpings låns jordbtukss&eknar sanit inom 
öfriga socknar och städerna.1

Härader m. in.
Jordbrukssocknar. Öfriga soeknai samt städerna.

1805. 1865. 1880. i 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Tveta2................. 6,038 7,949 8,047 6,512 3,41,4 5,187 7,291 13,632
Vista.................. 5,921 8,742 8,569 i 7,475
Mo...................... 5,529 8,688 9,109! 7.276
Norra Vedbo . . 9,904 12,980 12,435 10,501 3,066 4,402 4,798 8,557 '
Södra Vedbo . . 8,031 11,751 11,178 9,964 2,284 2,946 3,496 4,830
Östra härad . . 15,471 22,860 21.430' 18,180 1,544 2,443 2,469 4,415
Västra härad . . 15,459 25,844 26,279 i 21,214 2,628 4,485 5,428 6,369 ;
Östbo.................. 9,539 14,085 14,388; 12,647 4,906 7,804 8,041 10,583 :
Västbo................. 10,861 17,163 18,342; 17,142 5,696 9,314 9,924 12,338 :

.Jönköping3 . . . 3,636 10,668 17.024 26,969
Huskvarna4 . . 1,924 3,172 3,782 9,222
Öfriga städer5 . 1.592 3,327 4,244 6,628

Hela länet 86,753 130,(162 129,777 ! 110.911 30,690 53,748 66,497 403,543

Såsom för öfriga län har äfveu här — i tabellen här. närmast ofvan — 
ett försök gjorts att skilja sjordbrukssocknarna» från öfriga orter. Se härom 
vidare sid. 212 i det föregående. För länet i dess helhet blifva folkmängds- 
summorna inom hvardera gruppen:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
soeknar. samt städerna. länet.

År 1805 . . . . . . 86,753 30,690 117,443
» 1865 . . . . . . 130,062 53,748 183,810
» 1880 . . . . . . 129,777 66,497 196,274
» 1910 . . . . . . 110,911 103,543 214,454

Mellan 1805 och 1865 ökades alltså jordbrukssocknarnäs folkmängd med 
50 procent, hvilket visserligen är mera än i Mälareprovinserna och Östergöt
land men annars mindre än för b varje län i Götaland. Mellan 1880 och 
1910 minskades jordbrukssocknarnas folkmängd från 130,000 till 111,000, 
eller med nära 15 procent. Sistnämnda siffra är ofördelaktigare än i flertalet 
län; dock stå de båda öfriga småländska länen samt Älfsborgs, Skaraborgs och 
Värmlands ännu något ogynnsammare till boks härutinnan.

Inom öfriga socknar samt städerna växte i Jönköpings län mellan 1805 
och 1865 folkmängden med 75 procent, hvilken siffra icke fullt hinner till 
riksmedeltalet inom samma grupp (86 procent). För tidrymden 1881/1910 
är länets siffra 56 procent, men rikssiffran 65 procent. Äfven inom industri-

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
»öfriga socknar» äro upptagna: i Tveta härad Forserum, Nässjö, Barnarp, Mångarp
och Sandseryd; i Norra Vedbo härad Säby med Tranås; i Södra Vedbo härad Häsleby
och Norra Solberga; i Östra härad Hvetlanda: i A^ästra härad Norra Sandsjö, A^allsjö
och Norra Ljunga; i Östbo härad Tofteryd, Byaruni och Värnamo; i Västbo härad 
Långaryd, Färgaryd, Båraryd, Anderstorp, Gnosjö och Villstad: jfr äfven följande not, 
— 3 Utom Huskvarna, Hakarp och B.ogberga (se nedan) samt Lj ungarum, hvilken 
sistnämnda socken inräknats under Jönköping. — s Med Ljungarum. — 4 Med Hakarp 
och Rogberga. —. 5 Se tabellen å föregående sida.
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Tab. 99. Emigration och immigration i Jönköpings län, åren 18ölil910}

Åren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.2Till Till :

ntom- : enrop. | Smnma. 
enrop. l.[ länder. |

Från 
utom- 

europ. 1.

Från
enrop. i Summa, 

länder.

1851/60 ... 165,865 2,3491 92 2,441 2,441
1861/70 . . . 181,028 11,514 376 11,890 11,890
1871/80 . . . 188,578 8,584 569 9,153 442 245 687 8.466
1881/90 . . . 196,145 23,136 554 23,690 999 251 1,250 22,440
1891/00 . . . 196.694 11,894: 725 12.619 2,392 516 2.908 9,711
1901/10 . . . 207.234 10.592 i 512 11.104 2.029 463 2,492 8.612

orterna och städerna har alltså folkökningen inom Jönköpings län varit täm
ligen svag, om än för kortare tider Jönköping och Huskvarna bilda undantag.

Antalet emigranter från länet till främmande land är för de senaste 
sextio åren uppgifvet till 70,897 personer. Emigrationen vann insteg i detta 
län kanske tidigare än inom hvarje annan svensk bygd, och under 1860-talets 
missväxtår presterade Jönköpings län rekordsiffror, som ingenstädes i vårt 
land blifvit öfverträffade, ens under de svåraste : utvandringsåren på 1880-talet. 
Under de senaste årtiondena har länets ställning emellertid märkbart förbätt
rats. Ännu är visserligen Jönköpings läns relativa utvandringstal något högre 
än rikets i allmänhet, men länet står dock ej längre i allra första ledet af 
våra utvandringsbygder.

Emigranterna härifrån ha till ojämförligt största delen gått till Amerika. 
Af hela antalet under de senaste sextio åren gingo 68,069 till främmande 
världsdel, 367 till Norge, 1,240 till Danmark, 645 till Tyskland och 576 till 
öfriga länder eller okänd ort. — Redan tidigt började i detta län kvinnorna 
att emigrera i nästan lika stor skala som männen.

Antalet immigranter från främmande land är för de senaste fyrtio åren 
uppgifvet till 7,337. Af dem kommo 5,862 från utomeuropeiska länder, 189 
från Norge, 652 från Danmark och 318 från Tyskland.

Näringsverksamheten. Af länets befolkning hämta 33 à 34 procent sin 
utkomst af industri, handel och samfärdsel (enligt 1900 års förhållanden); mot
svarande riksmedeltal är 39 à 40 /. Oaktadt sin delvis betydande fabriks
verksamhet hör Jönköpings län således ännu icke till de mera industri
aliserade delarna af vårt land, men framstegen ha varit afgjorda under de 
båda senaste mansåldrarna. Ar 1840 lifnärde industri, handel och sam
färdsel endast 4 à 5 procent af länets befolkning.

Jordbruket gaf ännu år 1900 uppehälle åt 58 procent af folkmäng
den. Af länets areal upptagas dock knappa 13 procent af odlad jord; 
ett betydande komplement lämnas af den naturliga ängen, som omtattar 10 
procent (enligt senare uppgift till och med 12 procent), hvilket vid sidan af 
det närbelägna Kronobergs läns är den högsta siffran i Sverige.

Näst efter Kronobergs län är åkerarealens relativa storlek däremot den 
minsta bland Götalands samtliga län, hvilket förhållande otvifvelaktigt beror

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 3 För åren 1851/70 liar nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna brnttoutvandringen ; se anm. sid. 228.
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Tab. 100. Några ekonomiska liufvuddata för Jönköpings länd

Yrkesfördelning Jön
köpings j 

län. j

Hela Arealens fördelning, Jön
köpings

län.

Hela
är 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 20 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % .
Naturlig äng, % ... 
Skogbärande mark, % .

12-68
9-91

8-90
3-26

Jordbruk, % ................... 58" 2 8 53*67 54-88 52-16
Industri, %................... 26-72 28-89 Annan mark, % . . . 22-58 35-68
Handel o. samt'.. % . . 6-80 10-60 j
Allm. tjänst m. m.,% .

Inom industrien:

8-20 6'84 Produktion yr inb. 
Hvete ocb råg, kg. . . 146 144
Annan spannmål, kg. . 364 317

Byggnads-, %.................. 835 6-59 Potatis, kg........................ 380 ■ 284
Väfnads- o. beklädnads-, % 5*53 6'18 Mjölk, kg........................... 627 549
Metallförädlings-, % . . 5-42 4'0S
Kemisk-teknisk, % . . . o’38 1*30 Prod, yr hektar.
Näringsmedels-, % . . . m 2-33 Spannmål, dt.................... 15-02 14-48Sågverks-. %.................. ros 3*68 Potatis, dt.......................... 102-24 97-65Bergverks-, %.................. 0-79 4-00 A insådda vallar, dt. 37-20 38-70Jnd. för litt. o. konst, % 0-40 0*73 » naturlig äng, dt. . . 12-10 15’70

År 1840: Mjölkprod. yr ko, kg. . 1,669 1,891
Jordbruk, % ...................
Industri. %...................

86-80
4-40

80-90
8-54 Få 100 kvkm.:

Handel o. samt), % . . 0-20 2-21 Landsvägar, kilom. . . 35-30 13-90
Allm. tjänst m. m.,,% . 8-60 8*35 Järnvägar, kilom. . . 5-81 2-98

på att sedimentära jordarter äro sä sällsynta och kalkhalten oftast låg. Den 
minsta arealen odlad mark ha de tre härader, som helt och hållet eller till 
öfvervägande del ligga inom länets västra område, där järngneis är den för
härskande bergarten, nämligen Mo, Västbo och Östbo härader, med blott 6—9 % 
åkermark. Största åkerarealen ha Tveta och Vista härader, nämligen resp. 
51 och 31 %, säkerligen i följd af de issjösediment, som här aflagrats, samt 
de goda egenskaperna hos den morän, som bildats af eller blifvit uppblandad 
med Visingsö-seriens kalkhaltiga lerskiffer. Antagligen har äfven det blida 
höstklimatet kring Vättern lockat odlaren. En mellanställning, ungefärligen 
motsvarande länets medeltal, intaga de öfriga häraderna, med en åkerareal 
•om 13—17 % af hela ytvidden.

Det vore icke underligt om spannmålsskörden pr ytenhet vore låg i en 
bygd, där åkerjorden så godt som uteslutande består af kalkfattig morän, och 
den understiger också riksmedeltalet för alla sädesslag utom hafre. Som 
emellertid hafren är länets ojämförligt viktigaste säde, blir totalresultatet i 
alla fall ganska fördelaktigt. Den relatift betydliga afkastningen af hafre beror 
egentligen af det mycket rikliga utsädet. Äfven potatisen gifver god skörd 
pr hektar, hvadan man ej synes kunna undgå ett erkännande af, att här 
gjorts ej så obetydligt ifråga om ett rationellt jordbruk, till trots för de 
ogynnsamma yttre förutsättningarna. Länets magraste trakter utgöras af de 
västligaste delarna, alltså Mo och Västbo härader, som helt och hållet till
höra gneisområdet med dess sterila mark. Lika afgjordt äro Tveta och Vista 
härader kring Vättern att räkna till de i och för sig bördigaste. — Hafre- 
odlingens stora omfattning är i sig själf ett tecken på markens ringa frukt-

1 Jfr sid. 320.
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barhet, enär hafren är det sädesslag, som har minsta fordringarna i afseende 
på jordmånens halt af näringsämnen. Den är likaledes det för mossar lämp
ligaste sädesslaget, och på sådana har länet, såsom påpekadt, riklig tillgång. 
De många torra, steniga moränsluttningarna äro lämpliga fårbeten, och den 
rikliga björkskogen skänker behöfiigt vinterfoder; också äro fåren inom detta, 
län fortfarande relatift talrika.

I förhållande till folkmängden är jordbrukets afkastniug ganska betydlig,, 
i synnerhet af potatis. Äfven kreatursstocken är talrik. Kornas relativa mjölk - 
afkastning är icke hög; i medeltal utgör den endast 1,669 kg., mot 1,891 kg. 
i genomsnitt för hela riket.

Brukningsdelarnas medelstorlek är ungefär 8 hektar åkerjord på hvarje 
rikssiffran är 10 hektar. På hvarje brukniiigsdel kommer härtill ungefär 7 
hektar äng i Jönköpings län, men endast 4 hektar inom riket i allmänhet.. 
Af samtliga jordbrukare äro 13 % arrendatorer; riksmedeltalet är 15 /.

Det är naturligt att möjligheterna till nyodling inom ett län med knappt 
13 % odlad mark kunna i viss mån betraktas som stora, men då största, 
delen af den ouppodlade marken består af morän, är det tydligt, att sådan 
odling med nu gällande arbetspris icke skulle vara lönande. Bättre utsikter 
i detta afseende erbjuda torfmarker.ua, som äfven i icke ringa grad redan 
tagits i anspråk af odlingen; Svenska mosskulturföreningen har ju också upp
stått i detta län och har äfven sin försöksverksamhet förlagd här. Genom 
sjösänkning har redan rätt mycken relatift lättodlad mark vunnits och åter
står ännu att eröfra; äfven invallning skulle kunna företagas utefter vissa, 
vattendrag. Kring Svartån är en storartad sådan påbörjad.

Skogsarealen uppgifves numera omfatta 55 % af länets yta. Emellertid 
står nog en god del häraf på öfvergången till hagmark eller äng. De egent
liga skogstillgångarna äro hårdt anlitade, och afverkningen bedrifves oftast plan
löst samt utan intresse för återväxten. Skogrikast är Mo härad, hvarifrån 
betydliga virkesmängder exporteras, dels genom flottning på Nissan och dels. 
på den nya Borås-Alfvestabanan. I vissa trakter, särskildt Södra Yedbo, 
Östra och Västra härader, förekommer ännu rätt mycket kolning. Som en 
binäring till skogsskötseln kan betraktas lingonplockningen, hvilken lämnar 
afsevärda förtjänster, i synnerhet för den befolkning, som är bosatt kring 
södra stambanans stationer; största delen af utbytet exporteras nämligen till 
Tyskland.

Oaktadt den stora rikedomen på insjöar är fisket mycket obetydligt och 
står långt tillbaka t. ex. för Kronobergs läns. Viktigare är kräftfångsten, som 
framkallat en afsevärd export.

Industri och bergsbruk. Det sydsvenska höglandets högsta delar 
ligga som bekant inom Jönköpings län. Då de vattendrag, som upprinna 
inom dessa trakter, af lätt insedda skäl icke hunnit fa någon större vatten
massa, är det naturligt att hithörande härader, Södra Vedbo, Västra härad och 
Östbo, i allmänhet sakna nämnvärda tillgångar på vattenkraft. På grund af 
sin jämna terräng har icke heller Västbo härad några större vattenfall. Där
emot äro de mera periferiskt, på gränsen mellan hög- och lågland belägna 
häraderna lyckligare lottade i detta afseende. I Norra Vedbo för Svartån en 
afsevärd vattenmassa, som skapat viktiga industrisamhällen vid Aneby och än 
mera vid Tranås (öfvervägande träförädling). Emån och dess bifloder lämna, 
drifkraft till åtskilliga fabriksorter i Östra härad; den förnämsta är Hvet- 
landa. Tveta härad omsluter Vätterns södra ände, och de på grund af denna 
sjös bildningssätt mycket stora nivådifferenserna ha framkallat kraftiga vatten-
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fall inom häradet. De viktigaste äro fallen vid Huskvarna, hvilka äga den 
största höjd som utnyttjas vid någon svensk industriell anläggning, och som 
lämna drifkraft icke blott åt järnindustrien inom denna stad, utan äfven, 
genom elektrisk kraftöfverföring, till Munksjö pappersbruk i Jönköping. 
Tabergsån bildar på sin väg ned till Vättern flera forsar, som bland annat 
lämna kraft till Norrahammars gjuteri och mekaniska verkstad. Medelpunk
ten inom detta industriområde är dock Jönköping, hela Smålands viktigaste 
fabriksstad. Dess snabba uppblomstring vid midten af 1800-talet berodde 
emellertid mera af personlig duglighet än naturliga betingelser. Inom den 
norra, mera kuperade delen af Västbo härad finnes vid Nissans tillflöden en 
stor mängd mindre metallfabriker, tråddragerier, manufaktursmedjor och dy
lika anläggningar, hvarjämte betydande fall i Nissan själf framkallat G-isla- 
veds industrisamhälle; inom södra delen är däremot terrängen för flack för 
att några vattenfall skulle kunna bildas. De rikliga tillgångarna på löfskog 
ha flerstädes blifvit använda vid träförädlingsfabriker, oftast vid järnvägs
stationerna, så att härigenom befolkningskoncentrationer uppstått t. ex. vid 
Forserum (compo-boardfabrik), Bodafors och Säfsjö (möbelfabriker) m. fl.

Bergarterna ha blott obetydlig industriell användning. Dä ingen del af 
länet når fram till närheten af haftet, är det naturligt att granitexport icke 
förekommer, och enär ingen storstad finnes inom dess område, är brytning 
af urbergarter för gatläggningsarbeten och dylikt belt obetydlig. Länet är, 
såsom nämn dt, fattigt på kalkbergarter; de enda som finnas tillhöra Almes- 
åkra-serien, och inom dess område ligger därför det enda nämnvärda kalk
brottet (vid Hamnaryd i Norra Solberga). Visingsö-seriens sandsten brytes i 
mindre skala vid Vik och Uppgrenna. Icke heller malmbrytningen är af 
större betydelse. Tabergs järnmalm är på grund af hög titanithalt mycket 
svårsmält, och då den dessutom är fattig på järn, är brytningen numera ned
lagd såsom icke längre lönande. Icke heller vid Adelfors och Klefva före
kommer numera någon grufdrift, och. kopparmalmsförekomsterna i Fröryd äro 
mera föremål för spekulation än för brytning. Den i länet allmänt förekom
mande sjö- och myrmalmen har i äldre tider i rätt stor skala tillgodogjorts, 
men blott i obetydlig grad under senare år. Dock har nyligen ett engelskt 
bolag arrenderat rätten till malmupptagning ur Bolmen.

Af länets städer har Eksjö kanske i främsta rummet betydelse såsom 
militärstad. Jönköping ägde år 1800 ännu ej 3,000 inb. och växte endast 
långsamt under de nästa fyra årtiondena; först på 1840-talet öfverskreds siffran 
5,000. Så begynte den period i stadens historia, som skulle kunna kallas 
den Lundströmska, med tändsticksfabriken och pappersbruket; nu växte folk
mängden ovanligt hastigt och hade år 1880 stigit till 16,000 personer. Såsom 
vanligt i vårt land, afstannade, af olika orsaker, snart nog de nämnda indu
striföretagens kvantitativa utveckling, och frånsedt ännu ett par tändsticks
fabriker samt en mekanisk verkstad uppstodo inga nya företag af betydenhet 
vid deras sida. De senaste trettio åren ha också utgjort en stagnationens 
eller blott de långsamma framstegens period för Jönköping. Att folkmängden 
numera hunnit till omkring 27,000 personer, beror delvis på förläggandet hit 
af. en större militärstyrka samt på införlifvandet af Ljungarums socken. In
flyttningen till staden har under senare tid varit minimal.

Huskvarnas vackra uppblomstring under de senare åren är äfvenledes 
till stor del ett utslag af personlig duglighet; de yttre förutsättningarna inne
bära möjligheter för ytterligare betydande framsteg.
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I Emigrationsutredningeus Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, fyra af de i länet anställda kronoläns- 
männen samt af kyrkoherden i Västbo-Ås och provinsialläkarne i Eksjö och 
Värnamo.1

I Hushållningssällskapets skrifvelse framhålles bland annat, att de mindre 
hemmansägarna, som sköta sitt jordbruk med hjälp af eget husfolk, i allmän
het reda sig bättre än de större, som måste hålla sig med lejda tjänare. Bris
ten på arbetskrafter är numera afsevärd ; särskildt har den starka minskningen 
af torparnas antal beredt de större jordbrukarna många svårigheter. Intres
set hos tjänarna för tillvaratagandet af husbondens rätt och bästa häller på 
att försvinna. — Rotfruktsodlingen har användning för åldringar och barn 
och går raskt framåt. I fråga om jordbrukskrediten framhållas ett par önske
mål, som refereras i det följande. Önskvärdheten af sammanslutningar för 
landtmannaprodukternas försäljning betonas, liksom af inrättandet af lager
hus för detta ändamål. Utsikterna för egnahemsrörelsen äro för närvarande 
icke lysande. Till sist framhålles, att ändrade bestämmelser i lagarna angå
ende lagfart och inteckning skulle i sin mån befordra den naturliga egna- 
hemsbildningen vid arfskiften å för klyfning lämpade hemman.

Kronolänsrnannen Sigurd Pira i Norra Vedbo härads första distrikt framhåller, 
att åtskilliga brukningsdelar finnas som skulle kunna gifva uppehälle åt ett långt 
större antal personer än nu. om de styckades till småbrukarlotter. Arrendeaf- 
gifterna äro flerstädes satta så höga, att brukaren drifves till att utsuga jor
den. Inga ekonomiska föreningar finnas bland ortens jordbrukare, hviikas 
inköp af förnödenheter därför ofta ställa sig ofördelaktiga. »Ofta kan man 
ej ens för penningar få drängar och pigor.» Torpen hafva mer och mer för
svunnit. I stället träder stataresystemet, »jämte landskommunernas fattigvård 
den mörkaste fläcken å den svenska landsbygden» (jfr härom mera under en 
följande afdelning). — Sparsamheten är nu för tiden ganska sällsynt; på af- 
betalning eller lan grunda flertalet sina hem. Bristande uppfattning hos 
arbetsgifvarna af nutidens sociala problem »bidrager till utvandringen lika 
mycket som oskälig arbetstid och små löner».

Kronolänsrnannen J. P Norén i Östra härads första distrikt anför bland annat 
följande. Jordbruket har på senare tiden fått något uppsving, men förut hafva de 
små och mindre bördiga tegarna odlats på otidsenligt och ej nog gifvande sätt. 
Avsättningsmöjligheterna för jordbrukets produkter hafva ej varit särdeles goda, 
och äro det ej ännu. Mejeriskötseln har aldrig fått någon vidare fart. Går
darna ligga delvis spridda, och få bönder lägga an på högmjölkande djur. 
Med rotfruktsodling börjar nu emellertid ladugårdsskötseln att något drifvas 
upp. Inga inköpsföreningar finnas, och förnödenheterna fördyras genom onö
diga mellanhänder; kalk lärer ej kunna erhållas till rimligt pris. Uppfödandet 
af slaktboskap är mycket vanligt och lämnar ganska god afkastning, som 
skulle vara ännu större om försäljningen vore bättre ordnad. För ett inten- 
sift jordbruk fattas tillräckliga arbetskrafter, och äfven tillräckliga kunskaper 
hos yrkets utöfvare. Ungdomen, särskildt den kvinnliga, vill ej längre deltaga 
i jordbrukets gröfre sysslor. Flerstädes lefver den jordägande allmogen nu på 
skogsskötsel eller rättare skogssköfling.

Kronolänsrnannen J. F. Henström i Östra härads tredje distrikt meddelar, att 
på denna ort icke förekommer att jordbruksfastigheter skiftas i flere bruknings
delar ^vid egarens död; häraf uppstår en öfverskjutande befolkning, som till stor 
del går till Amerika. Ty visserligen kunna, efter ortens betraktelsesätt, bondsö
ner blifva handlande eller tjänsteinnehafvare hos stat eller kommun, »men att taga

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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tjänst hos en annan bonde eller blifva industriarbetare går ingalunda för sig; 
lika litet kan en bondson köpa och bruka endast ett torp eller en jordbrnks- 
iägenhet, eller en bonddotter gifta sig med en arbetare, torpare eller lägen
hetsägare.» — Härefter gifvas några synpunkter i egnahemsfrågan, som anföras 
under en följande afdelning.

Kronolänsxnannen Alfred Dahl i Västra härads västra distrikt. Hemmans- 
klyfningen har liär gått för långt; och till att genom nyodling och bättre skötsel 
söka höja de otillräckliga ägornas af kastning har ej funnits nog företagsamhet. 
Till följd häraf utgick redan från 1860-talets början en mycket betydande utflytt
ning härifrån, till järnvägsbyggnader m. m. i andra delar af landet; i legeln 
förtärdes den härå uppsparade arbetsförtjänsten genom ett sysslolöst lif i 
hemmet under vintrarna. Senare uppstod emigrationen, och emigranterna 
visade sig snart kunna göra bestående besparingar af betydlig omfattning. 
Sedan dess har Amerika varit ungdomens stora mål.

Kyrkoherden J. A. Sandström i Västbo-As framhåller, att »redan i urgammal 
tid hafva ekonomiska förhållanden och naturlig läggning framkallat hos ortens 
befolkning en jämförelsevis betydlig rörlighet och lust att se sig om i världen föi 
att därigenom öka både sitt ekonomiska och andliga kapital.» Nutidens för
bättrade samfärdsel har naturligtvis i hög grad ökat denna rörlighet. Härtill 
komma särskilda förhållanden på orten, som ytterligare medverkat. JAf Väst- 
bos vidsträckta område, bestående af otaliga sjöar, delvis nu förvandlade till 
sumpiga kärr- och mossmarker, samt langa höjdsträckningar, väl oftast magra, 
skogklädda rullstensåsar, har i hufvudsak blott den högländta, magra jorden 
alltintill våra dagar kunnat läggas under plogen. Men den med sa rika ut
vecklingsmöjligheter försedda moss- och sankjorden har i långliga tider legat 
— och ligger till hufvudparten så ännu — oodlad, obegagnad, vatteudränkt 
och frostländig, till knappt uppskattbar skada för Västbos sträfsamina, tålmo
diga befolkning. Och den högländta jorden har måst lämna i allt större ut
sträckning bärgning åt den växande befolkningen, som knappast ännu genom 
rationellt jordbruk förstår afvinna den någon högre afkastning, något som väl 
ock beror på åtminstone i hög grad bristande tillgäng att skaffa sig lämpliga 
jordbruksredskap och gödningsämnen.» Förr tillgängliga biförtjänster genom 
bandslöjd hafva nu så godt som upphört genom fabriksindustriens konkurrens.

Provinsialläkaren i Värnamo d:r Job. Ajander framhåller, att småländingeu 
är intelligent, men till följd af fattigdom och undernäring sällan en förstklassig 
grofarbetare; däraf hans smak för lättare sysslor och köpenskap. Under sadana 
förhållanden blir gifvetvis utflyttningen mycket stor.
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Kronobergs län.
Kronobergs län omfattar en areal af 9,910 kv.-kilom. och äger 158.000

inb. Till storleken är det det tolfte i ordningen af våra län, och till folk
mängden det nittonde, — för halftannat århundrade sedan det femtonde.

I afseende på berggrundens beskaffenhet öfverensstämmer detta län i det 
närmaste med' Jönköpings och består alltså af ett västligt gneis- och ett öst
ligt granitområde. Tillgången på malmer är ännu mindre än i grannlänet i 
norr, och kalksten eller andra viktiga bergarter saknas fullständigt.

Biand jordarterna har moränen den ansenligaste utbredningen. Dess
sammansättning och egenskaper bero helt och hållet af den underliggande
berggrunden; inom gneisområdet är den mera lerig och hårdt packad samt 
därigenom föga vattengenomsläppande, under det att den i östra delen är mera 
lucker och till stor del består af oförvittrade stenskärfvor. Inom hithörande 
trakter, särskildt Uppvidinge härad, är marken därför stenbunden i sällsynt 
hög grad.

Hela länet ligger ofvan högsta marina gränsen, och hafssediment saknas 
därför fullständigt. Pa samma sätt som inom Jönköpings län utbreda sig 
emellertid issjösediment kring norra delarna af de större sjöarna, t. ex. Möc- 
keln, Asnen och Helgasjön. Hithörande leror ha sin största utbredning nord
väst om Asnen.

Större delen af länet är ganska högländt om än i mindre grad än grann
länet i norr. De högsta partierna ligga i nordöstra delen, och därifrån sän
ker sig landet mot söder och väster. I denna högtrakt upprinna de flesta af 
de större, vattendragen. Kronobergs län hör till de sjörikaste i hela Sverige. 
Denna sjörikedom är ganska jämnt fördelad, med det viktiga undantag att 
gränstrakterna i sydväst, söder och sydöst äro relatift fattiga på insjöar, under 
det däremot de flesta af länets större sjöar och en otalig mängd smärre så
dana utbreda sig i trakten närmast norr härom. Södra gränsen för det inre, 
sjörika området bildar en båglinje, som från den punkt, där Jönköpings, Hal
lands och Kronobergs läns gränser löpa tillsammans, går strax söder om sjö- 
■arna^ Bolmen, Möekeln och Asnen samt vidare mot öster in på Kalmar läns 
område. Tilläggas ma, att marken i trakterna mellan sjözonen och länsgrän- 
sen vanligen är mycket stenbunden och blockrik; på vissa ställen utbreda sig 
här ändmoräner, bland de kraftigast utbildade i södra Sverige.

Af Kronobergs läns areal uppgifves en ännu större del vara försumpad 
än i Jönköpings, nämligen icke mindre än 14m % den högsta siffra för länen 
söder om Västerbotten. Sin största utbredning ha torfmarkerna inom västra 
delen af länet, alltså inom gneisområdet. Hit höra Sunnerbo och en del af 
Allbo härader, men ingenstädes äro mossar sällsynta. Kågra af dessa torf- 
marker, särskildt längst ned i sydväst, bestå till väsentlig del af Eriophorum- 
torf och ändra torts lag, som äro synnerligen lämpligt material för tillverkning 
af bränntorf. I dessa skogiattiga trakter bar sådan torf redan länge användts 
till bränsle för husbehof, och när en gång det stora torfbränsleproblemet blir 
löst, eller — om det redan skulle vara det — lösningen får sin tillämpning

19—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 101. Folkökningen i Kronobergs län från 1810 till 19101

Aren

Folk
mängd vid Folk- Födelse- Omflytt

nings-
Däraf

periodens
slut.

ökning. skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810.................
1811/20 ....

89,806
95,235 + 5,429 8,953 — 3,524 B 3,524

1821/30 .... 107,847 + 12.612 14.000 — 1,388 — 1,388 —

1881/40 .... 120,576 + 12,729 14,618 — 1,889 — 1,889 —
1841/50 .... 135,739 + 15,163 17,423 — 2,260 — 2,260

— 1,381 i
— 7,454 !1851 60 .... 151428 + 15,389 21,461 — 6,072 — 4,691

1861/70 .... 157.729 + 6,601 20.063 — 13,462 — 6,008
1871/80 . . . 168,464 + 10,735 24.411 — 13,676 — 6,089 — 7,587
1881/90 .... 160,835 — 7,629 19,664 —. 27.293 — 8,516 —18,777
1891/00 .... 159,124 — 1,711 15.718 — 17,429 — 8,371 — 9,058

! 1901/10 .... 157.965 — 1,159 14,015 — 15.174 — 7.790 7,384

i praktiken, så torde dessa mossar komma att lämna en ypperlig råvara. Ett 
icke ringa antal bränntorfs- och torfströfabriker finnes redan i dessa trakter, 
t. ex. Stafsjö och Delary. Östra gränsen för det område, inom hvilket de för 
industriella ändamål lämpligaste torfslagen finnas, sammanfaller ungefärligen 
med gränsen mellan granit- och gneisområdet.

Folkmängden i Kronobergs län uppgick år 1750 till 66,000 personer, 
år 1810 till 90,000, och år 1910 till 158,000 personer. Räknadt från 1750 
tillväxte länets folkmängd i mer än hundra år fullt så starkt som hela rikets, 
— i gynnsamma tider än starkare. Då inom detta fattiga län jordbruket 
var nästan den enda näringsgrenen, är denna starka folkökning ett ganska, 
egendomligt förhållande. Trots all flit vid brytandet af ny bygd torde Krono
bergs län vid utvandringens inbrott nog hafva varit öfverbefolkadt. Affolk- 
ningen kom med emigrationen. I våra dagar är Kronobergs läns inbyggarantal 
icke större än det var år 1863, alltså för ett halft arhundrade tillbaka. Ar 
1879 var folkmängden 13,000 personer större än den är nu.

Den betydliga folkökningen i äldre tider i Kronobergs län var framkallad 
af en synnerlig barnrikedom inom familjerna i förening med en mycket måttlig 
dödssiffra. Häraf åstadkoms ett födelseöfverskott, som var tillräckligt ej blott 
att hålla folkökningen uppe, utan äfven att fumera en betydlig utflyttning. 
I allt har länet på de senaste hundra åren haft ett födelseöfverskott af 
170,326 individer, men folkökningen har utgjort endast 68,159. Länet har 
alltså på dessa år förlorat mer än 100,000 människor genom utflyttningen. 
Relatift taget är denna förlust större till och med än i Jönköpings län. °

Inom Kronobergs läns olika härader uppgick folkmängden vid nagra 
karaktäristiska tidpunkter till de belopp, som utvisas af tabellen å nästa sida.

Endast inom Uppvidinge härad — där hufvudparten af länets föga be
tydande industri samlats, — är folkmängden i vara dagar nagot högie än
år 1865. '

Nettoförlusten genom utflyttning (till inhemska orter och till främmande 
land) har under de senaste hundra åren i Konga härad uppgått till 24,000 
människor, i Sunuerbo likaledes till 24,000, i Allbo till 19,000, i Upp vidinge 
till 18,000, i Kinnevald till 12,000 och i det lilla Norrvidinge till 8,000.

1 Länsgränserna äro här uniflerade (såsom i Bilaga V, Tab 68) och talen förete 
därför smärre skiljaktigheter mot t. ex. Bilaga V, Tab. 30 och 31.
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Till*. 102. Folkmängden i Kronobergs läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

1
1 Härader na. m.
j (Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Konga........................
{ Uppvidinge................

Kinnevald................
Norrvidinge . . . ,
Allbo . .....................

j Sunnerbo....................

17,967
14,589
9,325
6,890

16,925
21,922

24,216
18,972
13,171
8.081

23,488
30,306

32,426
24,197
18.032
9,900

31,089
42.272

33,835
24,180
18,712
9,843

33,604
43,355

30,745
25,525
16,800
8,727

30,040
39,922

30,923
26,088
15,699
8,283

29,662
38,999

Landsbygden 87,618 118,234 157,916 163,529 151,759 149,654

Växjö........................ 1,188 2.342 3,463 4,935 7,365 8,311

Hela länet 88,806 120,576 161,379 168,464 159,124 157,965

Staden Växjö har på samma tid haft ett + af inflyttning, uppgående i allt till 
3- à 4,000 personer.

I tabellen å nästa sida ha vi här, liksom för öfriga län, gjort ett försök 
att skilja ut »jordbrukssoeknama» från öfriga orter; för de principer, efter 
h vilka denna gruppering genomförts, redogöres sid. 212 här ofvan. Folk- 
mängdssiffrorna för länet i dess helhet inom hvardera gruppen hafva utgjort:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt staden. länet.

Ar 1805 .......................  70,648 18,158 88,806
à 1865....................  126,124 35,255 161,379

- 1880 ......................... 129,247 39,217 168,464
» 1910 ....................... 106,911 51,054 157,965

Jordbrukssocknarnas folkmängd växte under tidrymden mellan 1805 
och 1865 från 71,000 personer till 126,000, alltså med ej mindre än 78 
procent. Genomsnittstalet för rikets samtliga jordbrubssocknar var endast 64 
procent, särskildt för mellersta och södra Sverige blott 59 procent. Här fram
träder den förut omnämnda, synnerligen starka folkökningen i äldre tider 
inom dessa fattiga bygder. Bakslaget har kommit i våra dagar. Mellan 1880 
och 1910 har folkmängden i Kronobergs läns jordbrukssocknar gått ned från 
129,000 till 107,000 personer. Minskningen hinner till 17 procent, eller 
mera än i hvarje annat svenskt län, undantagandes grannlänet Kalmar, som 
står lika ofördelaktigt, samt Älfsborgs och Värmlands län, som förete ett 
ännu något sämre resultat.

Inom öfriga orter af Kronobergs län, inräknadt staden Växjö, ökades 
folkmängden mellan 1805 och 1865 med 94 procent, hvilket är något mera 
än riksmedeltalet för motsvarande ortsgrupp. Mellan 1880 och 1910 har 
folkökningen däremot varit endast 30 procent, mot 65 procent i genomsnitt 
för industriorter och städer inom vårt land i dess helhet. Man finner klart, 
huru svag den industriella utvecklingen i detta län är i våra dagar. Såsom 
bär nedan visas, äro ej heller utsikterna för framtiden synnerligen ljusa.

Emigrationen från Kronobergs län har alltfrån begynnelsen varit betyd
ligt större, relatift taget, än riksmedeltalet. Under hvart och ett af de sex 
årtiondena sedan 1850 har länet i detta fall innehaft en bland de ofördel
aktigaste platserna i hela vårt land. Sammanlagda antalet emigranter under
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Tal*. 108. Folkmängden inom Kronobergs läns jorclbrukssoeknar samt 
inom öfriga socknar och stadenA

Härader samt \ 
staden.

J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt staden.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. I 1880. 1910.

15.935 28,598 29,509 24,814 2.032 3,828 1 4,326 6.109 i
Uppvidinge . . . 7;381 11,979 12,028 11,627 7,208 12,218 i 12,152 14,461
Kinnevald . . . 9,325 18,032 18,712 15,699

6,890 9.900 9,843 8,283 j
14,000 25,423 26,410 20,708 2,925 5,666 7,194 8,954 1

i Sunnerbo .... 17,117 32,192 32,745 25,780 4,805 10,080 10,610 13,219 ;

Växjö................ 1,188 3,463 i 4,935 8,311

Hela länet 70,648 126,124 129,247 106,911 IS,158 35,255 39.217 51,054

de senaste sextio åren uppgifves till 61,411 personer. Mot dera står ett antal 
immigranter (under senaste fyrtio år) af endast 9,770.

Starkast har utvandringen varit från Sunnerbo härad, och därnäst inom 
Allbo. Något svagare — oeh utan större skillnader inbördes — har den 
varit i de öfriga häraderna och i Växjö.

Från Kronobergs län har gått en jämförelsevis ganska stark utvandring 
till Danmark och Tyskland, -—’i allt 7,943 personer uppgifna till det förra 
landet och 2,918 till det senare. Dessa siffror, som beteckna antalet uttagna 
flvttningsbetyg, äro dock säkerligen mycket för laga för att angifva antalet 
verkligen emigrerade arbetssökande. För de ofördelaktiga omständigheter, som 
varit förenade med denna utvandring, redogöres i Emigrationsutredningens 
Bilaga XX. För de senaste fyrtio åren uppgifvas 3,378 immigranter till länet: 
från Danmark och 1,104 från Tyskland.

ISfäringsverksamheten. Redan här ofvan är anmärkt, att Kronobergs 
län hör till de allra industrifattigaste delarna af vårt land. Ar 1900 lefde 
af industri, handel och samfärdsel knappt 24 procent af länets befolkning, 
medan motsvarande riksmedeltal var 39 à 40 procent. Ar 1840 hörde hit 
ej ens fullt 4 procent af folkmängden i Kronobergs län. Rikssiffran var da 
11 procent.

Af. jordbruket och dess binäringar lifnärde sig ännu år 1900 ej långt 
från 70 procent af Kronobergs läns befolkning. Af arealen upptager den od
lade jorden endast 10 procent; däremot utgör den naturliga ängen 11 (enligt 
nyare uppgifter mer än 12) procent, hvilket vid sidan af Jönköpings läns tal 
är det högsta i vårt land. Blott 29 procent upptagas af skogsmark, men 
ända till 50 procent af mossar och andra impediment. Redan dessa tal, i 
förening därtill med fattigdomen på mineraler och på vattenkraft, vittna om 
sällsynt ogynnsamma förhållanden för vidmakthållandet af en talrik befolkning.

Minst är den odlade jordens utsträckning i det högländta och Steniga 
Uppvidinge. Otvifvelaktigt bära de härstädes allmänna hälleflintbergarterna 
en god del af skulden, ty då de på grund af sin hårdhet och täthet blott med

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» oeh öfriga, se sid. 212. Såsom 
»öfriga socknar» äro upptagna: i Konga härad Ilofmantorp oeh Växjö landsförsamling; 
i Uppvidinge härad Hälleberga, Lenhofda, Ekeberga, Sjösås, Hornaryd, Aseda och Notte
bäck: i Allbo härad Stenbrohult (med Elmhult), Yislanda och Armgsås; x Sunnerbo 
härad Göteryd, Traryd, Markaryd och Ljungby.
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Tal». 104. Emigration och immigration i Kronobergs lån, åren 1851/1910.1

Aren

.

Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.2

Till 
utom- 

europ. 1.

Till
europ.

länder.
Summa.

Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 143,540 1,381 1,381 1,381
1861/70 . . . 160.107 5,552 1,902 7.454 7,454 i
1871/80 . . . 165,093 6,525 2,384 8.90!) 217 1,105 1 322 7.587 !
1881/90 . . . 166.145 17,404 3,133 20,537 646 1,114 1,760 18.777
1891/00 . . . 159,073 9.875 2,581 12,456 1.909 1,489 3,398 9.058
1901/10 . . . 158.020 8.807 1,867 10.674 2,005 1,285 3,290 7,384

svårighet vittra, är det tydligt, att den af en sådan bergart bildade moränen 
måste vara ytterst ofruktbar. Också är den odlade jorden blott 41/« % af 
arealen, den lägsta siffran af detta slag i hela Götaland. Därnäst kommer 
Sumierbo, gneisens och de stora mossarnas härad, med 9 gg Lyckligare lot
tade äro granitområdets härader, med 12—16; % åkerareal. Den högsta siffran 
tillhör IÄinnevalds härad, för visso en följd af att detta härad omsluter sjön 
Asnen, vid hvars stränder, särskildt norr om sjön, lättodlade insjöleror utbreda 
sig. Detta härad är också länets tidigast och än j dag tätast befolkade bygd. 
Äfvcn i afseende på skördens storlek pr ytenhet komma Uppvidinge och Sun- 
nerbo i de bägge lägsta rummen, likaså beträffande mjölkproduktionen pr ko. 
Däremot tyckes Kinne vald icke ha något afgjordt försteg beträffande åker
markens afkastning.

I allmänhet taget är dock skörden pr hektar i detta län förvånande 
stor, vittnande om den idoghet och vakenhet, som man af ålder velat till- 
skrifva Smålands befolkning. Liksom i Jönköpings län åstadkommes det goda 
totalresultatet egentligen af hufvudsädet hafreu. Af ö fr i ga säden är afkast- 
ningen under medelmåttan. Däremot är den ovanligt riklig i fråga om pota
tisen, och det samma gäller om skörden på de insådda vallarna. Den vid
sträckta ängsmarkens beskaffenhet synes däremot i genomsnitt icke vara 
mycket förmånlig.

jämfördt ined folkmängden är skörden betydande, såsom naturligt är i 
ett län där en så öfvervägande del af befolkningen utgöres af jordbrukare. 
Af potatis produceras nästan dubbelt så mycket pr inb. som i Sverige i genom
snitt, och mera än i något annat län med undantag af Kristianstads. Äfven 
kreatursstocken är i sin helhet talrik, i synnerhet af ungnöt och svin. Mjölk- 
afkastningen pr ko (1,770 kg.) är högre än i Jönköpings och Kalmar län, 
om den än icke hinner till riksmedeltalet (1,891 kg.). — Hästarnas antal är 
mycket lågt; för jordbrukets skötsel användas ännu i öfvervägande grad oxar.

Om uppgifterna rörande skogsarealen äro riktiga, skulle Kronobergs 
län vara det skogfattigaste i Sverige näst efter Malmöhus, Hallands och Bohus 
län; såsom redan nämnts, äro blott 29 % af arealen skogbevuxna. Minsta 
skogen har Sunnerbo härad, nämligen icke fullt 16 %, hvilket är föga högre 
än medeltalet för Malmöhus län. Otvifvelaktigt har skogen i äldsta tider här 
haft långt större utbredning, men genom vårdslös afverkning, som började 
redan under medeltiden, har den sköflats. Sedan dess har ljungen, som i

1 Se Bilaga V, sid. 95*. —: 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 105. Några ekonomiska hufvuddata för Kronobergs län.1

Yrkesfördelning 
är 1900 (ock 1840).

Krono
bergs
län.

Hela
riket.

Arealens fördelning, 
produktion m. m.

Krono
bergs
län.

Hela
riket.

Antal inb. pr kvkm. . 18 13 Af arealen land:
10-17 8-90

Folkm. lefvande af: Naturlig äng, % . . ,. 10-74 3-26
Jordbruk, % . . . . ■ 68*70 53-67 Skogbärande mark. %'. 28-64 52-16
Industri. %.............. 17-92 28-89 Annan mark, % . . . 50-45 35-68

j Handel o. samf.. % . . 5-84 10-60
j Allm. tjänst »i m.. jas. 7-54 684 Produktion pr inb.

Hvete ock råg. kg. . . 128 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. 398 317

j Väfnads-o. beklädnads-,% 4'52 6-18 Potatis, kg................... 551 284
Bvggnads-, %.............. 4'48 6-59 Mjölk, kg..................... 612 549
Kemisk-teknisk, % . . . ä’45 1'30
Metall förädlings-, % . . 1‘98 4-08 Prod, pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1-32 2-33 Spannmål, dt............... 14-74 14-48
Sågverks-, %.............. 1*31 3-68 Potatis, dt.................... 105-73 97-65
Bergverks-, %.............. 0"59 4-00 A insådda vallar, dt. 43-70 38-70

j Ind. för litt. o. konst, % 0*32 0-73 > naturlig äng, dt. . . 13 - 6 0 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,770 1,891
Jordbruk, %.............. 89-10 80-90 På 100 kvkm.:Industri. %.............. 3-70 8-54
Handel o. samf., % . . 0-10 2-21 Landsvägar, kilom. . . 34-30 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 7-10 8‘35 Järnvägar, kilom. . . 6-08 2’98

dessa trakter gynnats af lämpligt klimat, med blida vintrar och stor luftfuk
tighet, utbredt sig öfver de kala vidderna, och för närvarande äro ljunghe
darna ett af de mest framträdande dragen i Sunnerbos natur, särskilöt i trak
terna öster och söder om Bolrnen, t. ex. kring Ljungby köping (obs. namnet!). 
Hedarna bilda dock ej större sammanhängande ytor, sådana som t. ex. Sväl- 
torna i Älfsborgs län, utan äro rätt kringspridda och omväxla med mossar. 
Skogfattigast näst Sunnerbo är det tidigt uppodlade Kinnevalds härad, btörst.a 
arealen skog, nämligen 45 %, har däremot Uppvidinge, hvars steniga och 
ofruktbara mark knappast ägnar sig för annat än skogsbruk, och därnäst 
Ivonga härad, med 33 %. Inom dessa bägge härader träffas också länets viktigaste 
industriorter, ty i detta på användbara bergarter, malmer och vattenkraft, 
fattiga län, måste naturligtvis skogsmarken vara grundval för industrien. 
Särskildt utmärkande för östra Kronobergs läns industri äro glasbruken, som 
här äro flera till antalet än annorstädes i Sverige. Viktigast är det bekanta 
Kosta (Uppvidinge), men en mängd andra finnas i samma härad, t. ex. Ma
lerås och Orrefors, och äfvenså i Konga härad (Hofrnanstorp, Skruf, m. fl.). 
Inom detta skogsområde ligga också några af länets fåtaliga gjuterier och 
mekaniska verkstäder, t. ex. Klafreströms och Säfsjöströms bruk, samt en mängd 
trämassefabriker, pappersbruk och andra träförädlingsverk; ojämförligt vikti
gast är Lessebo bruk. Smärre sågverk, snickerifabriker och dylikt ha en 
tämligen jämn spridning öfver hela länet, och det kan näppeligen betviflas, 
att de relatift obetydliga skogsarealerna äro minst sagdt hardt anlitade.^

På grund af de jämförelsevis ringa nivåskillnaderna äro länets tillgångar 
på vattenkraft icke särdeles stora. De många sjöarna äro visserligen upp-

1 Jfr sid. 220.
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samlingsbassftnger för stora vattenmassor, men de från dem afrinnande åarna 
bilda sina viktigaste fall först söder om länsgränsen, alltså i Blekinge och 
norra Skåne. Ett undantag härifrån utgör Mörrums-ån, som på den korta 
•sträckan mellan Asnen och länsgränsen drifver Ryds elektriska kraftstation 
och Fridafors träinassefabrik. Länets viktigaste vattendrag är dock Lagan, 
som på sin väg mot Halland passerar Sunnerbo härad. I detta härad, sont 
för icke länge sedan var så godt som utan all industri, har Lagans vattenkraft 
under de senaste åren tagits i anspråk för flera industriella behof. Ljungby 
köpings industri är till väsentlig del grundad härpå, men viktigare äro några 
•anläggningar längre mot söder, särskildt Strömsnäs och Timsfors trämasse- 
fabriker och pappersbruk, bägge bland Sveriges större verk af detta slag. Vid 
länsgränsen - mot Halland ligga Sydsvenska kraftaktiebolagets nyligen färdiga, 
storartade anläggningar vid Majenfors och Bassalt, den sistnämnda visserligen 
belägen på andra sidan gränsen, men dock naturligtvis af betydelse för indu
strien äfven inom Kronobergs län.

Knappast några af länets berg- eller öfriga jordarter äro föremål för 
industriell användning. Malmer saknas fullständigt, med undantag af sjö- och 
myrmalmerna, som emellertid numera i blott ytterst ringa skala användas. 
Några kvartsförekomster i Uppvidinge härad brytas för glasbrukens behof, och 
s. k. »svart granit» (diabas) har på ett par ställen kommit till användning 
för finare stenhuggeriarbeten (särskildt vid Möckeln). Äfven tegelbruk äro 
sällsynta på grund af att hela länet ligger ofvan högsta marina gränsen och 
alltså saknar marina leror.

Såsom redan nämndt, äro insjöarna mycket talrika, och de synas äfven 
kunna blifva af icke ringa ekonomisk betydelse, i det att intresset Tor fisket 
under senaste åren vaknat och redan är betydligt lifligare än exempelvis i Jön
köpings län. En yttring häraf är Sötvattensbiologiska stationen vid Anneboda, 
afsedd att för sötvattensfisket blifva hvad Kristineberg i Bohuslän är för kafs- 
fisket. Otvifvelaktigt har länets stora sjörikedom varit en viktig orsak till 
stationens förläggande, på samma sätt som t. ex. de stora torfmarkerna i Jön
köpings län i viss mån kunna sägas ha skapat Svenska Mosskulturföreningen.

I Emigrationsutredningehs Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap samt af pastorsämbetena i Långasjö, 
Virestad och Göteryd.1

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott framhåller bland annat de af- 
gjorda missförhållandena med afseende å sättet för landtmannaprodukternas 
försäljning. »Bot härför torde vara att söka i sammanslutningar ungefär i 
öfverensstämmelse med äggförsäljningsföreningarna, i inrättande af spannmåls- 
lagerhus samt i modererade järnvägsfrakter.»

Kyrkoherden G. R. Elgqvist i Långasjö skrifver: »Ehuru jorden här är 
af tämligen god beskaffenhet, står dock jordbruket lågt. Jorden är nämligen 
mycket stenbunden, och att göra den stenfri, blir en för dyr och långsam 
historia. I längden skulle det kunna gå, om man på mer lämpliga tider och 
med hufvudsakligen familjens krafter gjorde ett, om än aldrig så litet stycke 
jord årligen stenfritt. Men konservatismen lägger hinder i vägen härför, och 
den jord man icke förbättrar utan snarare i brist på arbetskraft försämrar, 
älskar man icke. Också anse sig jordbrukarne här i regel såsom de sämst lot
tade bland alla samhällsklasser. Detta få deras barn höra tidigt och sent, 
och barnen uppmuntras att välja andra sysselsättningar.» Ungdomen gifver

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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sig ut på allmänt arbete under sommaren och förtjänar rätt bra, men ett 
sysslolöst lif under vi nterh alfåret förtär förtjänsten. Endast i Amerika anser 
man sig kunna samla större kapital.

Kontraktsprosten A. Bredenberg i Virestad. Utom jordbruket finnes här 
ingen förvärfskälla af något slag, ingen industri eller yrkesmässigt drifven slöjd 
eller annan handtering, förutom nödtorftigt skrädderi och skomakeri. Jordbru
ket, som i och för sig är jämförelsevis ringa, står ock på lag ståndpunkt och 
kan hvarken gifva sysselsättning åt hela den arbetsföra befolkningen eller 
aflöna den behöfliga arbetshjälpen enligt nutidens fordringar. Häruti ligger 
en naturlig förklaring till den kolossala utflyttningen. Målet för denna är i 
de flesta fall Amerika, som numera, sedan nästan alla bygdens invånare där
städes ha en hel mängd af sina anhöriga och vänner, ej längre ter sig såsom 
ett främmande land, fastmer som det rätta hemlandet.

Kyrkoherden L. N. Rydeman i Göteryd betonar lockelsen till utvandring 
från redan emigrerade anhöriga och framdrager exempel på, huru många gånger 
dessa lockelser äro bedi'ägliga. Sedan den långa färden en gång är gjord, 
saknas ofta nog alla medel för en återresa, huru efterlängtad denna än må vara.

Af många tecken att döma, synes Kronobergs län kanske mera än de 
flesta andra delar af vårt land vara i afsaknad af naturliga betingelser för 
den moderna storindustrien, något som förklarar hvarför folkminskningen här 
varit långvarigare än i flertalet öfriga svenska bygder. Här synes alltså 
jordbrukets upphjälpande vara det viktigaste botemedlet mot emigrationen, 
och efter hvad i det föregående anförts torde också många försummelser här- 
utinnan ännu vänta på att blifva — genom offentliga och enskilda åtgärder 
— afhjälpta. En mera spridd upplysning om grunderna för ett rationellt 
jordbruk, sammanslutningar för gemensamma inköp och för inbördes hjälp i 
öfrigt samt ett bättre ordnande än nu af landtmannaprodukternas afsättning 
är hvad som här i första rummet synes böra komma i fråga. I man af ökade 
möjligheter för den elektriska kraftens öfverföring torde vissa möjligheter 
förefinnas äfven för en vidsträcktare spridning af den industriella verksamheten. 
Länets kommunikationer äro i allmänhet rätt goda, särskildt i betraktande af 
näringslifvets jämförelsevis ringa utveckling.
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Kalmar län.
Kalmar län omfattar en areal af 11,543 kv.-kilom. och äger 228,000 

inb. Till storleken är det det nionde i ordningen af våra län, och till folk
mängden det trettonde, — för halftannat århundrade sedan det åttonde.

Inom länets nordligaste, till Östergötland gränsande del, är gneis den 
allmännaste bergarten. Gränsen mot söder för dess utbredningsområde an- 
gifves ganska noggrant genom en linie från Åtvidaberg till Loftahammar. 
Berggrunden inom hela återstoden af fastlandsdelen består öfvervägande af 
graniter. Bland graniterna erbjuda de, som bilda skärgården mellan Gamleby 
i norr och Mönsterås i söder, ett särskildt intresse på grund af sin prak
tiska användning. Vanligen äro dessa graniter röda, medelkorniga, ej sällan 
grofkorniga. Förutom dessa till urberget hörande bergarter finnes äfven den 
till kambrisk-siluriska systemet hörande fuooidsandstenen inom detta läns 
fastlandsdel, nämligen utmed Kalmarsunds kust, ungefärligen från Emåns 
mynning och ända ned till Blekinge. Bergarten går visserligen högst sällan i 
dagen, men de många block af densamma, som här träffas, tyda på att den 
likväl bildar grunden inom hela detta område. Den är alltså antagligen 
orsak till att terrängformerna inom denna del af länet äro långt jämnare än 
eljest är vanligt.

Ölands berggrund består uteslutande af kambrisk-siluriska bergarter, 
hufvudsakligen ortocerkalk, hvilka ligga i mot öster svagt stupande lager. En 
följd häraf är, att på öns östra sida kalklagren sänka sig långsluttande ned 
under hafsytan, men däremot på västra sidan bilda en tvärbrant, den s. k. 
Västra landborgen. Kalkstenslagren gå flerstädes i dagen; företrädesvis på 
det inre af öns södra tredjedel, den s. k. Alvaren.

Af länets fastlandsdel har vid pass en tredjedel, nämligen gränstrakterna 
mot grannlänen i väster, legat ofvan det senglaciala hafvets nivå. Inom 
denna trakt saknas därför marina aflagringar fullständigt; däremot finnas 
sådana inom hela det öfriga området, ehuru sällan i större omfattning, I 
länets norra del, särskildt Tjust, beror detta förhållande väsentligen af ter
rängens beskaffenhet. Denna är nämligen i hög grad söndersplittrad och 
bildar ett fullkomligt virrvarr af dalar och höjder, hvilka ojämnheter de sedi
mentära jordlagren icke förmått utplåna. Längre mot söder är visserligen 
terrängen jämnare, t. ex. inom den kambriska sandstenens område, men icke 
desto mindre är äfven här moränen en allmän jordart. Särskildt om man 
jämför kusttrakterna med motsvarande landskap vid Västerhafvet, Halland, 
faller 1er- och sandaflagringärnas obetydliga utbredning genast i ögonen. Denna 
ojämna fördelning torde i främsta rummet bero därpå, att den del af det 
småländska höglandet, från hvilken Kalmar läns sediment leda sitt ursprung, 
är betydligt mindre än motsvarande område på västra sidan. De sedimen
tära jordarternas utbredning är alltså proportionell mot det område, från 
hvilket de härstamma.

Att sedimentafsättningen på östra sidan af småländska höglandet varit 
obetydlig, framgår äfven däraf, att hithörande jordarter äro mycket sparsamt
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Tub. 106. Folkökningen i Kalmar län från 1810 till 1910}

Aren

Folk
mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

140,560
150,862 + 10,302 11,980 — 1.678 — 1.678

1821/30 .... 166.865 + 16,003 16,985 — 982 — 982 —

1831/40 .... 185,684 + 18.819 20,099 — 1,280 — 1,280 -- .

1841/50 .... 203,236 + 17.552 19,499 — 1,947 — 1,947 —

1851/60 .... 222,440 + 19,204 24,248 — 5,044 — 4.543 — 501
1861/70 .... 234,520 + 12,080 30,210 ■ 18,130 — 8,615 — 9,515
1871/80 .... 246,667 + 12,147 30.466 — 18,319 — 10,844 K 7.475
1881/90 .... 233.186 — 13,481 24.340 — 37.821 ■ 15.144 —. 22,677
1891/00 .... 227,625 — 5,561 19.315 — 24.876 — 12.793 — 12,083
1901/10 .... 228,129 + 504 18,811 — 18,307 — 6.863 — 11.444

företrädda på Öland. Här är morän det förhärskande jordslaget; oftast är 
den lerig och kalkhaltig och kan därför betecknas som moränmärgel. Bland 
sedimentära jordarter är sand vanligast, särskildt utefter kusterna och på 
norra delen af ön. Det inre af Ölands södra tredjedel saknar helt och hållet 
lösa jordarter och utgör därför en klippöken i smått.

I jämförelse ined de bägge andra småländska länen är Kalmar län be
tydligt mycket mindre förmmpadt. Någon säker siffra för torfmarksareälen 
kan icke uppgifvas; den i litteraturen ofta angifna, 10'3 %, är med all säker
het för hög, och sådana stora mosskomplex. som t. ex. i Västbo eller Sonner-, 
bo härader af Jönköpings och Kronobergs län saknas fullständigt. Större 
högmossar, som mindre väl lämpa sig för odling, förekomma blott inom Södra 
Möres inre, stenbundna delar, särskildt i Vissefjärda socken. Till stor del 
äro mossarna bildade utefter vattendragen, t. ex. Emån och Alsterån, och äro 
då vanligen odlingsbara samt äfven till icke ringa del redan uppodlade; där
emot befinner sig torfindustrien ännu på ett lågt stadium. Ölands mossar 
äro i allmänhet belägna innanför de s. k. landborgarna; de flesta lämpa sig 
väl till både odlingsmark och bränsle och ha också på den jord- och skog
fattiga ön tagits i anspråk för bägge dessa ändamål.

Beträffande Kalmar läns klimat bör framhållas, att de sydligare kust
trakterna och Öland bilda det nederbördsfattigaste området i Sverige söder 
om polcirkeln. Detta beror hufvudsakligen däraf, att området i förhållande 
till de regnförande vindarna från Atlanten och Nordsjön ligger på småländska 
höglandets läsida. Då dessa vindar nå fram till Kalmar län, ha de därför 
mist större delen af sin fuktighet i form af nederbörd i Alfsborgs och västra 
delarna af Jönköpings och Kronobergs län, hvarigenom föga återstår för kust
trakterna vid Östersjön. Torkan är mest utpräglad under våren och försom
maren, alltså just under den tid, då växtligheten har största behofvet af 
vatten. Häri ligger ett svårt hinder för jordbruket. Däremot är länet i all
mänhet skonadt frän nattfroster.

Folkmängden i Kalmar län uppgick år 1750 till 94,000 personer, ar 
1810 till 140,000 och år 1910 till 228,000 personer. Ända.till omkring år 
1840 var folkökningen i regeln högre än för riket i medeltal. På få ställen

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68) och talen förete 
därför smärre skiljaktiglieter t. ex. mot samma bilagas Tab. 30 och 31.
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Tab. 107. Folkmängden i Kalmar läns härader samt städer åren 1805—1910.

Härader m. m.
(Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

1 Norra Tjust .... 14.565 18,277 22,312 22,748 19,512 18,920
Södra Tjust .... 12,836 16,494 20,241 22,252 20,903 19.679
Sevede .......................... 9,693 13,662 16.457 16,224 14.831 14.832
Tnnalän...................... 7,853 11,196 13,587 13.525 12.271 11,725
Åspeland...................... 9,485 12.180 14.315 13,562 13,040 13,832
Handbörd................. 10,606 13,720 17,425 17.391 16,114 16.456
Norra Möre................. 9,526 12.882 15.643 16,030 13,539 12,842
Stranda1 ...................... 7.030 9.901 13,768 14.516 14.600 14.707
Södra Möre................. 24,803 33,923 44,583 47,796 42,101 40,278
Åkerbo.......................... 4.425 6,659 8,484 8,923 7,822 6,976
Runsten...................... 4,067 5.108 6,195 6,123 4,592 4,134
Slättbo ...................... 3.195 4,078 5,035 4.920 3,648 3.686
Möckleby ..... 2,856 3,595 4,555 4.460 3,318 2,948
Algutsrum.................. 4.597 6,069 6,873 7.084 5,070 5,096
Gräsgård...................... 0,586 4,986 5,766 5,640 5,032 4,701

Landsbygden 129,123 172,730 215,239 221,194 196,393 190,812

Kalmar...................... 3,656 5,964 9.115 10,963 12,715 15,535
Västervik.................. 2.932 3.550 5,020 6.189 8,299 9,970
Oskarshamn1 .... 928 043 8 2,718 5,382 7.077 7.972
Vimmerbv.................. 863 1.521 1,853 2,033 2,215 2,689
Borgholm2 *................. 94 481 773 906 926 1,151

Städerna 8,473 12,954 19,479 25,473 31,232 37,317

Hela länet 137,596 185,684 234,718 246,667 227,625 228.129
Där af :

Fastlandsdelen . . . 114,776 154,708 197.037 208,611 197,217

1

199,437 1
Öland.......................... 22,820 30,976 37,681 38,056 30,408 28,692 t

i vårt land har emellertid utvandringsperioden medfört så genomgripande för
ändringar som här. Folkmängden i våra dagar är lägre än den var år 1865. 
■Giftermålsfrekvens, födelsetal och födelseöfverskott äro förminskade i rent säll
synta proportioner. Antalet gifta kvinnor i åldern 15/45 år på länets lands
bygd, som år 1870 uppgick till 20,832, hade år 1900 sjunkit till 15,953. 
Under 1860-talet uppgick antalet födda barn på landsbygden till 69,979 
(jpom nuvarande gränser), under 1890-talet åter endast till 49,377 och ut
gjorde åren 1901/1910 till och med endast 45,383.

Inom länets särskilda härader och städer uppgick folkmängden vid några 
karaktäristiska tidpunkter till de belopp som framgå af tabellen här ofvan.

Ar 1880 ägde alltså Kalmar läns landsbygd 221,000 inb., men numera 
endast 191,000. Inom hvartenda härad har folkmängden gått tillbaka till och 
med räknadt från 1865, utom allenast i Stranda. I Runstens och Möckleby 
härader på Öland är folkmängden i våra dagar endast obetydligt större än 
hvad den var redan för hundra år sedan. Öland i sin helhet har på trettio 
år minskat sin folkmängd från 38,000 personer till mindre än 29,000.

I allt har Kalmar län under århundradet mellan 1810 och 1910 haft ett 
födelseöfverskott af 215,953 individer, men en folkökning endast af 87,569.

1 År 1898 öfverflyttades ett område med omkring 800 inb. frän Döderhults socken
till staden Oskarshamn. Folkmängden i Oskarshamn åren 1805 och 1840 är endast
beräknad och talen sakna själfständigt värde«*—-2 Siffran för 1805 är endast beräknad.
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Tab. 108. Folkmängden inom Kalmar läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och ståderna.1

Härader ni. m.

'

Jordbrukssocknar Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. i860. 1880. 1910.

Norra Tjust . . 10,148 15,867 15,825 12.734 4,4i7 6,445 6,923 6,186
Södra Tjust . . 8.482 13,227 13,793 11.630 4,354 7,014 8,459 8,049
Sevede .... 7.597 12.253 12,054 10.267 2,096 4.204 4,170 4,565
Tunalän .... 7,853 13,587 13,525 11,725
Aspeland . . . 9,485 14.315 13,562 13,832
Handbörd . . . 8,481 14,1.13 13.953 13.001 2,125 3,312 3,438 3,455
Norra Möre . . 9.526 15,643 16,030 12,842
Stranda1 2 . . . 7,958 16,486 19.898 22,679
Södra Möre . . 21,138 37,430 ,40,153 32.447 3,665 7,153 7,643 7,831

Åkerbo .... 4,425 8,484 8,923 6,976
Künsten .... 4,067 6,195 6,123 4.134
Slättbo .... 3,195 5,035 4,920 3,686
Möckleby ... 2.856 4.555 4,460 2.948

1,089Åls;utsmm . . . 4,035 5,973 5,975 4,007 562 900 1.109
Gräsgård . . . 3.077 4,617 4,572 3,238 509 1,149 1,068 1,463

Städerna3 . . 7,545 16,761 20,091 29,345

Hela länet . . . 104.365 171,294 173,868 143.467 33.231 63,424 72,799 84,662

Häraf:
i Fastlandsdelen . 82,710 136.435 138,895 118.478 32,066 60,602 69,716 80.959

Öland ................. 21,655 34,859 34,973 24,989 1,165 2,822 3,083 3,703

Följaktligeu har länet förlorat ej mindre än 128,000 människor genom utflytt
ning. Häraf falla på de första femtio åren endast 11,000 personer, men på 
de sista femtio åren 117,000.

De båda Mörehäraderna ha sammanlagdt förlorat 39,000 människor genom 
utflyttningen, Tjust 30,000, Öland ungefär 20,000 och öfriga delar af lands
bygden 57,000. Däremot förete städerna ett inflyttningsöfverskott, uppgående 
i allt till ungefär 18,000 personer.

Af de särskilda häraderna på fastlandet har Södra Möre förlorat 28,000 
männniskor, Norra och Södra Tjust hvarderä 15,000, Handbörd 14,000, Sevede 
13,000, Tunalän, Aspeland och Norra Möre hvardera 11,000 och ändtligen 
Stranda härad 7,000. För Stranda är förlusten, om man så vill, mycket 
mindre än som här synes, ty under denna tidrymd har från häradet utbrutits 
Oskarshamns stad, med numera 8,000 inb.

En ovanligt stor del af folkförlusten i Kalmar län härrör af flyttningen 
till inrikes orter, i främsta rummet Stockholm. Under de senaste åren har 
dock denna utflyttning blifvit åtskilligt förminskad. Se härom några data i 
tabellen sid. 298.

1 Angående fördelningen mellan »jordbrnkssoeknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
>öfriga socknar> äro upptagna: hela Stranda härad; vidare i Norra Tjusts härad Västra 
Ed och Lofta: i Södra Tjusts härad Hallingeberg, Gladhammar och Gamleby; i Sevede 
härad Hvena; i Handbörds härad Fliseryd: i Södra Möre härad Madesjö; i Algutsrums 
härad Mörbylånga: i Gräsgårds härad Södra Möckleby. — 2 För vinnande af jämförbara 
folkmängdssiffror är Oskarshamns stad här sammanförd med Stranda härad. — 3 Utom.
Oskarshamn, se under Stranda. Jfr vidare tabellen å föregående sida.
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Tab, 109. Emigration och immigration i Kalmar län, åren 185111910}

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto- 
utvan
dring.2 1Till i Till 

utom- europ. 
enrop. 1. länder.

Summa.
Frän 

utom- 
europ. 1.

Frän
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . 1 211.674 501 501 501
1861/70 . : . ! 231,710 8,219 1,296 9,515 9.515
1871/80 . . 1 239.637 6,990 i 1,333 «8,823 437 411 848 7.475
1881/90 . . i 239.539 22,900 1.541 24,441 1,275 489 1,764 22,677
1891/00 . . 1 229.002 15,553 1 1.128 16.681 3,910 688 4.598 12.083
19(H/10 . . 227,335 15,355 589 15.944 3,841 659 4,500 11,444

Liksom för öfriga län är, i tabellen å föregående sida, också för Kalmar län 
ett försök gjordt att utskilja »jordbrukssocknarna» från öfriga orter. Angående 
härvid använda grunder, se sid. 212. Summorna för Kalmar län i dess lielhet 
inom hvardera gruppen hafva utgjort:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ..................   .104,365 33,231 137,596
» 1865.......................... 171.294' 63.424 234,718
> 1880.................... ...  173^868 , 72,799 246,667
i 1910.......................... 143,467 84.662 228,129

Dessa tal utvisa, att för jordbrukssocknarna inom Kalmar län folk
mängden mellan 1805 och 1865 växte med 64 procent. Denna siffra sam
manfaller ined genomsnittssiffran för samtliga jordbrukssocknar i hela riket 
och kan alltså hvarken betraktas såsom särskildt hög eller låg. Annorlunda 
ställer sig förhållandet för tidrymden mellan 1880 och 1910. Under dessa 
trettio år minskades folkmängden i Kalmar läns jordbrukssocknar från 174,000 
personer till 143,000, eller med fulla 17 procent. Ett sämre resultat upp
visas endast af Älfsborgs och Värmlands län, hvarjämte Kronobergs läns pro
centtal är i det närmaste identiskt med Kalmar läns.

Inom länets öfriga socknar samt städerna växte folkmängden mellan 
1805 och 1865 med 91 procent, livilket representerar en fullt medelmåttig 
tillväxt; riksmedeltalet för samma grupp var nämligen 86 procent. Så mycket 
ogynnsammare ställa sig förhållandena för Kalmar län för tidrymden efter 
1880. På dessa de senaste trettio åren har folkökningen i länets industriorter 
och städer endast uppgått till 16 procent, — den lägsta siffran i hela vårt 
land. Riksmedeltalet för denna ortsgrupp är 65 procent.

Sistnämnda båda tal utvisa klart industriens nära nog stagnation i Kalmar 
län under den senaste mansåldern, och därtill den allt mindre betydande roll i 
sjöfartshänseende som östra kusten af vårt land (Stockholm oafsedt) numera 
spelar gentemot västkusten.

Kalmar, Kronobergs och Gottlands län bilda en grupp, där hvarken 
jordbruk eller industri, ej heller för kusttrakterna sjöfarten, visa någon för
måga i våra dagar att uppehålla en normalt växande befolkning.

Emigranternas antal från Kalmar län uppgifves för de senaste sextio 
åren till 75,405 personer. Jämförd t med folkmängden har emigrationen allt

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 liar nettontvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 110. Några ekonomiska hufvuddata för Kalmar län.1

Yrkesfördelning Kalmar Hela Arealens fördelning, Kalmar Hela
år 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 21 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % . . . . 
Naturlig äng, % . . . 
Skogbärande mark. % .

16-08
5’79

8-90
3-26

Jordbruk, % ................ 59-51 53-67 58-81 52-16
Industri, % ..... 24-39 28-89 Annan mark, % . -. . 19-32 35*68
Handel o. samf., % . . 10 66 10-60
Allm. tjänst m. ni. % . 5-44 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 220 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. 304 317

Byggnads-, %................ 7*09 6*59 Potatis, kg...................... 280 284
Väfnads- o. beklädnads-, % 6-05 6-18 Mjölk, kg........................ 454 549
Bergverks-, %................ 3*29 4-00
Metallförädlmgs-I % : . 2'83 4-08 Prod, pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 209 2'33 Spannmål, dt................... 13-01 14-48
Sågverks-, %................ 1-70 3*68 Potatis, dt.............................................. 86*23 97-65
Kemisk-teknisk, % . . . 0-95 1-30 A insådda vallar, dt. . . 38'70 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0-39 0-73 » naturlig äng, dt. . . 17-00 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,514 1,891

Jordbru^ %.................................

Industri, % ......
86'50

5*70
80-90

8-54 På 100 kvkm.:
Handel o. samf., $ . . 2-10 2-21 Landsvägar, kilom. . . 26-80 13-90
Allm. tjänst m. m. % . 5'70 8-35 Järnvägar, kilom. . . 5-35 2-98

sedan 1860-talet varit större än för riket i allmänhet. Starkast har den varit 
från Öland, i synnerhet i Runstens och Möckleby härader. På fastlandet har 
Sevede haft de relatift högsta siffrorna. Mgot gynnsammare än öfriga trakter 
hafva stått Norra Tjust samt de båda Mörehäraderna. För Södra Möre beror 
dock detta egentligen endast på de jämförelsevis låga siffrorna för 1880-talet, 
hvadan man kan säga, att den större utvandringen här inträdde något senare 
än annars i länet. Numera står Södra Möre alls icke fördelaktigare än öfriga 
härader på fastlandet. I fråga om denna utvecklingsgång, liksom i flere andra 
befolkningsstatistiska hänseenden, öfverensstämmer Södra Möre med grann
bygderna inom Blekinge.

Antalet immigranter från främmande land är för de senaste fyrtio åren 
för länet i dess helhet upptaget till 11,710 personer.

Af hela antalet emigranter från Kalmar län under de senaste sextio åren 
gingo 69,518 till främmande världsdel, 1,997 till Danmark, 1,699 till Tysk
land och 558 till Finland eller Ryssland. Af immigranterna kommo 9,463- 
från utomeuropeiska länder, 918 från Danmark, 591 från Tyskland och 301 
från Finland eller Ryssland.

Näringsverksamheten. Af Kalmar läns befolkning hämta 35 procent 
sitt uppehälle af industri, handel och samfärdsel; motsvarande medeltal för 
hela riket är 39 à 40 procent (år 1900). Jordbruket lifnärer i Kalmar 
län ännu nära 60 procent af hela folkmängden. Af arealen äro 16 procent 
uppodlade, och nära 6 procent upptagas af den naturliga ängen.

Den odlade jordens areal är inom länets fastlandsdel betydligt större än 
i det öfriga Småland; detta gäller särskildt om kusttrakterna, under det att

1 Jfr sid. 220.
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det inre af landet i detta afseeiide mera liknar Jönköpings och Kronobergs 
län, naturligtvis en följd af att sistnämnda område legat ofvan högsta marina 
gränsen och alltså saknar marina sediment. De härader, som tillhöra detta 
område, Sevede, Aspeland och Handbörd, ha också den minsta åkerarealen i 
länet, nämligen blott 10—11 È af hela ytvidden. Beträffande kasthäraderna 
synes kalkhalten hos jordarterna vara af en viss betydelse. Norra och Södra 
Tjust, där den af inlandsisen och isälfvar från Östergötlands siluriska bild
ningar medförda kalkhalten ännu icke upphört, ha 16 och 14 % åkerareal. 
Närmast söder om dessa härader kommer det kalkfria Tnnaläns härad, med 
blott 9 % åker, men därpå börjar kalkhalten ökas, tack vara de numera för
svunna kalkbergarterna på västra sidan af Kalmar sund, och på samma gång 
äfven åkerarealen. De hithörande Norra och Södra Möre härader ha nämli
gen 20 och 18 fl af ytvidden odlad, hvilket förhållande är att tillskrifva den 
bördiga kustremsan. Det inre af dessa härader tillhör nämligen området 
ofvan marina gränsen ocli sammanfaller dessutom delvis med den ytterst sten- 
bundha och därför föga uppodlade zon, som åtföljer den sydsvenska isrands- 
linien; Södra Möres andel af detta område är relatift större än Norra Möres 
— däraf det förstnämndas mindre åkerareal. Kontrasten mellan detta härads 
inre och kustsocknarna i afseeiide på befolkningstätheten är också mycket 
stor; så t. ex. har Vissefjärda socken vid gränsen till Kronobergs län 21 och 
Söderåkra socken vid kusten rakt öster därom 41 inbyggare pr kv.-km. 
y* Utmed kusten, från Östergötland räknadt, aftager alltså åkerarealen parallellt 
med markens kalkhalt ned till Tuualäns härad, men ökas därpå, så snart 
Kalmarsunds-områdets större kalkhalt börjar göra sig gällande.

På Ölands södra två tredjedelar är åkerjorden så godt som uteslutande 
bunden vid kustremsorna; det inre är ju den sterila Alvaren. Bördigast synes 
sluttningen mellan Yästra landborgen och Kalmarsund vara, och hit hör 
också öns förnämsta jordbruksområde, tillhörande Algutsrums och Gräsgårds 
härader. Den norra tredjedelen, där jordmånen är mera sandig, synes stå. 
lägre i detta afseende; i gengäld är detta område den enda del af ön, som. 
har någon skog.

Jordbruket i Kalmar län kan omöjligen anses stå högt i våra dagar. Man 
torde till och med kunna säga, att det är mera efterblifvet än öfverallt annor
städes i södra Sverige, med undantag för Gottland. Såväl spannmål som 
potatis gifva betydligt mindre än medelmåttig skörd pr hektar, och kornas 
mjölkafkastning (1,514 kg.) är i genomsnitt den lägsta i hela Sverige utan
för Västerbotten och Norrbotten. Endast länets nordligaste delar stå här 
något fördelaktigare. Kalmar läns fastlandsdel är också en af de få trakter 
i södra Sverige, som ej producera nämnvärda kvantiteter mjölk utöfver byg
dens eget behof; dock står äfven härutinnan länets nordliga del bättre än 
den södra. — På Öland är jordbruket, såsom bekant, särskildt gammalmo
digt. Här är visserligen kreatursstocken mycket talrik, men kornas mjölkaf
kastning är synnerligen låg.

Den svaga skörden i Kalmar län beror naturligtvis för en del på den 
förut omnämnda, för dessa trakter karaktäristiska torkaå under våren och 
försommaren. Men att detta icke kan vara den egentliga, eller åtminstone 
icke den enda orsaken visar sig däraf, att foderväxterna lämna fullt medel
måttig skörd och till och med något däröfver.

Åkerjordens afkastning synes ingalunda vara proportionell mot dess rela
tiva utbredning, såvidt af uppgifterna för de olika häraderna framgår. Sär
skildt anmärkningsvärdt är, att inom Södra Möre, som står näst högst i länet 
beträffande åkerareal, afkastningen pr hektar af spannmål och potatis upp- 
gifves vara lägre än i hvarje annan del af hela Småland.
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Skogsbruket. Fastlandsdelen af länet har relatift mera skog kvar än 
det öfriga Småland. Intet härad har mindre än 50 / af arealen skog- 
bevuxen, och Handbörds härad når ända upp till 80 f, — jämte Vedbo härads 
i llfsborgs län den högsta siffran i Götaland. Därnäst följa Aspelands, Stranda 
och Norra Möre härader, alltså i midten af länet ett sammanhängande om
råde, som står i förbindelse med Jönköpings och Kronobergs läns skogrikaste 
delar, Södra Vedbo och Östra härader i det förra och Uppvidinge härad i 
det senare. Egendomligt nog utbreder sig detta område i Kalmar län kring 
de tre största vattendragen, Emån, Alsterån och Ljungbyån; man skulle 
eljest ha väntat, att .skogarna kring dem vore hårdare anlitade än i öfriga 
delar af länet. Förklaringen ligger antagligen däri, att dessa åar på grund 
af ringa fallhöjd, ofta grundt och stenigt vatten samt slingrande lopp äro 
föga lämpliga för timmerflottning.

Södra Möres skogar, som sammanhänga med Uppvidinges, ha, i likhet 
med livad förhållandet är inom det senare häradet, gifvit upphof till flera 
glasbruk; störst bland dem är Pnkebergs. Trämassefabriker och pappersbruk 
inom skogsområdet äro livarken särdeles många eller betydande. Tre af de 
viktigaste höra till Emåns vattenområde, nämligen Brusafors-Hällefors, Pauli- 
ström och Emsfors. I Norra Tjusts härad ligger Eds cellulosafabrik. Icke 
heller sågverksindustrien har större omfattning; de flesta sågverken torde ligga 
i kusttrakterna, men inga äro af större betydelse, kanske en följd af bristen 
på för flottning fullt passande vattendrag. Däremot äro snickerifabrikerna 
talrikare, och inom VirserumS socken är möbeltillverkningen ganska betydande. 
Länets viktigaste industriorter äro dock de bägga järnbruken i den norra 
delens gamla brukstrakt, nämligen Ankarsrum och Öfverum.

Industri och bergsbruk. Trävarn- och pappersindustrien samt järn
bruken ocli glasbruken äro berörda redan här ofvan. Bland fastlandsdelens 
bergarter äro skärgårdens graniter viktigast i industriellt afseende. En mängd 
stenbrott äro anlagda i kusttrakterna, vid hvilka en betydande brytning för 
export äger rum; den mesta stenen ntföres till Tyskland, men äfven till Eng
land, Skottland och andra länder förekommer export. I Västerviks och Gam
leby skärgård finnas flera sådana stenbrott, men det viktigaste stenhuggeri- 
området sträcker sig ungefär från Figeholm i norr till Mönsterås i söder och 
tillhör alltså Tunaläns och Stranda härader. Hit hör den berömda Virbogra- 
niten, af hvilkeu bland annat en mängd monument i tyska städer blifvit ut
förda, Uthammars- och Våneviksgraniterna m. fl. Exporten omfattar emel
lertid icke blott dyrbara stenhuggerialster, utan äfven vanlig gatsten, sträck
sten och dylikt.

Inom granit- och hälleflintområdet i länets norra del finnes en mängd 
grufvor som bearbetades på 1600- och 1700-talen i ganska afsevärd omfatt
ning; men sedan den tiden har brytningen så småningom afstannat, såsom 
icke längre ekonomiskt lönande. De viktigaste malmerna i denna trakt äro 
koppar- och järnmalm. — På Öland är stenhuggerirörelsen, omfattande kalk
sten, föga utvecklad och förekommer nästan blott vid Sandviken. Öns för
nämsta industri är cementtillverkningen vid Degerbamn, en verkligt storindu
striell anläggning.

Fisket är icke obetydligt i detta län; dess afkastning torde närmast 
vara jämförlig med Gottlands eller Gäfleborgs läns. Med stort intresse om
fattas ålfisket, om hvilket för öfrigt gäller detsamma som beträffande Öster
götlands läns, nämligen att tyska fartyg till alltför lågt pris uppköpa 
fångsten.
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Från norra delen af länet, där skärgården är bättre utbildad, idkas liflig 
sjöfart; handelsflottan är i storlek den tredje i ordningen bland svenska 
läns. Emellertid äro de flesta fartygen mindre segelfartyg, som hufvudsakli- 
gen användas till fraktfart på Stockholm och andra Östersjökamnar. Det i 
äldre tider blomstrande skeppsbyggeriet har numera gått betydligt tillbaka.

Kalmar län är ett af de få, som helt och hållet sakna statsjärnvägar. Det 
enskilda järnvägsnätet är ganska betydande, men har skapats med stora upp- 
offriugar. Kommunalutskylderna äro i allmänhet höga, till stor del på grund 
:af en tryckande fattigvård. Sparbanksväsendet är föga utveckladt; pr inb. 
kommer en behållning af endast 70 kr., mot 93 kr. i Jönköpings och 114 
kr. i Kronobergs län samt 131 kr. i medeltal för hela riket.

Af länets städer är Kalmar i främsta rummet en handelsstad, med tal
rika, om ock i regeln icke mycket omfattande affärsföretag. Stadens utveck
ling har varit långsam; inflyttningen har nästan alltid varit ringa och folk
ökningen låg. De senast gångna åren hafva dock varit något fördelaktigare. 
— Västervik dref i äldre tider en ganska liflig sjöfart. På 1860-talet, san
nolikt i samband med segelfartens minskade betydelse, gick staden tillbaka. 
De senaste åren har folkmängden ökats icke obetydligt. — Oskarshamn har 
haft en tid af blomstrande sjöfart och handel, med stark folkökning, men 
såsom för så många andra af våra småstäder blef uppblomstringens varaktighet 
kort. Under de senaste trettio åren har Oskarshamn fört ett tynande lif.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets båda Hushållningssällskap, kronolänsmännen i Handbörds härads 
östra och Södra Möre härads östra distrikt, pastorsämbetena i Gärdslösa och 
Långlöt samt provinsialläkarne i Stranda och i de båda distrikten på Öland.1

Länets Norra Hushållningssällskaps förvaltningsutskott anser att svårig
heterna, före 1896 års lag, att utstycka jorden i små brukningsdelar bidragit 
till emigrationen. Den ekonomiska ställningen bland de mindre hemmansägarne 
torde hafva hållit sig något så när oförändrad under utvandringsperioden. 
Visserligen hafva biförtjänsterna måhända blifvit tre à fyra gånger större än 
för fyrtio år sedan, men lefnadsomkostnaderna hafva genom de ökade ansprå
ken på lifvet stigit i fullt ut samma grad, hvadan den besparade arbetsför
tjänsten nu snarare är mindre än förut. De större hemmansägarnes ekonomiska 
ställning har något försämrats, såsom en följd af dyrare lefnadsomkostnader 
•och ökade tillfällen till skuldsättning. •— Under de senaste åren har jordbruket 
lidit af brist på arbetskrafter, i synnerhet för ladugårdstjänst; kvinnorna 
upphöra allt mer att deltaga i hvarje slag af jordbruksarbete. I vissa delar 
af sällskapets södra område försvåras saken däraf att åkerfigurernas ringa 
storlek och steniga beskaffenhet mångenstädes icke medgifva användning af 
nutida jordbruksmaskiner. — Nyare metoder för rensningen, hvarigenom ar- 
betsbehofvet minskats, hafva möjliggjort ett uppsving i rotfruktsodlingen. — 
Bristen på rörelsekapital framhålles starkt. Inköpsföreningarna borde utveck
las till på samma gång inköps-, försäljnings- och kreditföreningar. — För 
egnahemsrörelsen finnas goda utsikter, för så vidt bot kan rådas å svårighe
terna med afsöndring, lagfarts och intecknings vinnande, relaxation af stam
hemmanets inteckningar m. fl. tidsödande formaliteter. Klyfning af hemman 
vid arfsskiften skulle befordras af billigare landtmäterikostnader samt tillräck
ligt stora utflyttningsbidrag af statsmedel.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
20—-112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Länets Södra Hushållningssällskap anser, att jordbrukets ekonomiska 
ställning under senare år betydligt förbättrats; skötseln är mera intensiv än 
förr, med dyrbara maskiner och konstgödningar; ladugårdsbesättningarna hafva 
betydligt förkofrats både kvantitatift och kvalitatift; och landtmännens till- 
godohafvande i sparbankerna blir år från år allt större. Äfven bland små- 
brukarne är den ekonomiska ställningen ganska god, i det biförtjänsterna äro 
talrika och synnerligen väl betalda. Småbrukarne torde i allmänhet vara 
bättre rustade i ekonomiskt hänseende än de större jordbrukarne, hvilka se
nare lida under svårigheten att erhålla lejd arbetskraft. I allmänhet kan sägas, 
att arbetsförhållandena nu äro sådana, att hvar och en som vill arbeta får 
ock tillfälle därtill, och aflöningen är så hög, att ingen tvingas emigrera på 
grund af omöjlighet att här finna sin utkomst. — Minskningen i tor- 
parnes och backstugusittarnes antal är till stort men för det större jordbru
ket. I allmänhet har tillgången på jordbruksarbetare minskats på de senare 
åren med ungefär trettio procent. Arbetstiden har förkortats och kosten för
bättrats, men arbetshågen har i afsevärd mån slappats. — Kotfruktsodlingen 
gör framsteg, dock icke alls i den proportion som vore önskligt. — I fråga 
om jordbrukskrediten anföras önskemål, som refereras i det följande. 
»Föreningar för inköp af för jordbrukets drifvande nödiga produktionsmedel 
samt försäljningar af dess produkter anser sällskapet vara ett lifsvillkor för 
jordbruket.» Egnahemsrörelsen framhålles såsom det viktigaste medlet för 
emigrationens hämmande, men mötes af flere, närmare angifna svårigheter 
(jfr den allmänna framställningen i det följande).

Kronolänsman Gust. A. Lundberg i Handbörds härads östra distrikt läm
nar en utförlig skildring af stataresystemets olägenheter, »säkerligen det för 
vårt land olyckligaste arbetssystem som kunnat upptänkas»; denna skildring 
är refererad vid frågans allmänna behandling här nedan. Därnäst framhalles 
nödvändigheten af bättre kontroll öfver till salu hållna gödningsämnen m. m. 
Förhållandet mellan husbönder och tjänare samt mellan föräldrar och barn 
lämnar mycket öfrigt att önska.

Kronolänsman G. H. Ekman i Södra Möre härads östra distrikt vitsordar 
en betydlig förbättring af den ekonomiska ställningen bland jordbrukarne, förnäm
ligast på grund af ladugårdsskötselns utveckling. Den enda^ svårigheten är 
att få dugliga tjänare. Tjänstehjonsstadgan är helt och hållet illusorisk. 
Bäst reda sig de smärre jordbrukarne, som ej äro i behof af lej dt 
tjänstfolk.

Kyrkoherden E. M. Hoflund i Gärdslösa på Öland erinrar om, att arbetare 
utan eget jordbruk stå arbetslösa under vinterhalfåret, hvilket är ruinerande 
för ekonomien. Egnahemsrörelsen har inga utsikter på Öland, förr än kunskap 
spridts om ett verkligt rationellt jordbruk; öborna vidhålla ännu med seghet 
föråldrade brukningsmetoder.

Kyrkoherden Ingw. Frisell i Långlöts pastorat, likaledes pa Öland, fram
håller, att, frånsedt Stockholm, öländingen icke söker arbete på andra håli i 
Sverige utan hellre emigrerar. »Kärleken till jordbruk är icke särdeles stor»; 
äfven är jordens skötsel föråldrad. Skolan har sin stora skuld i detta fall. »Alla 
möjliga ämnen söker man stoppa in i skolan, men ej det som mest borde in
tressera en bondpojke,»:; Värnplikten orsakar mycken emigration. För öfrigt: 
hvad skall ungdomen bli? Ej mer än en af sönerna i ett jordbrukarehem 
kan öfvertaga gården efter fadern. Hemmanssönerna vilja ej bli drängar; 
brukare kunna ej heller alla bli; köpa gärd ha de ej medel till. Pa fastlandet 
kan ej öländingen reda sig såsom jordbrukare; därtill är han för efterblifven. 
Arbetarnes söner drifvas bort dels af den nästan totala bristen pa arbete 
vintertid, dels af den hart när oöfvervinneliga svårigheten att få en bit egen jord.
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Provinsialläkaren i Stranda d:r E. Hygrell skrifver bland annat: »Hvad 
hälsotillståndet hos de utvandrande beträffar, så är det tyvärr just de friska 
och starka som utvandra. Huruvida dålig hygien i hemmen har någon del i 
utvandringen, torde vara svårt att afgöra. Hygienen är ju alltid dålig hos 
allmogen, men den är van därvid. Att den dock, såsom ökande vantrefnaden, 
kan hafva någon skuld, kan ju vara möjligt.»

Provinsialläkaren d:r Karl A. Stenberg, i Ölands norra distrikt. »En sten
industri kunde uppammas inom distriktet och gifva arbetsförtjänst åt en del som 
nu utvandra, men företagsamhet och kapital saknas. Fisket ligger äfven så godt 
som nere, men kunde upparbetas och då gifva existensmedel åt många. Den kraft, 
som finnes i slättlandets vindar, kunde ock tillvaratagas för industriella ändamål.» 
— »Såsom bidragande omständigheter till att ungdomen ej trifves hemma, kan 
anföras, dels att familjen ofta tränger sig tillsammans om vintern i ett enda 
rum, eller till och med i köket, för att spara bränsle, som här är dyrt, hvil
ket ju kan framkalla begäret att flyga ut ur det trånga boet; dels att kvin
nan mycket användes till yttre jordbruksarbete, såsom, plöjning, gödselkörning 
m. m., hvilket torde för henne kännas motbjudande och för mycket ansträn
gande.» — Befolkningen är i allmänhet ej fattig, trots att de naturliga hjälp
medlen tillvaratagas dåligt.

Provinsialläkaren i Ölands södra distrikt d:r Ernst Lundevall. Befolkningen 
är i allmänhet välbärgad, hvadan åtminstone numera inga tvingande skäl föreligga 
till utvandring; en större folkmängd än den nuvarande skulle här med lätthet 
finna sin utkomst. Emellertid äro utsikterna att inom önskad tid kunna bilda 
eget hem icke så gynnsamma, hvilket leder till emigration. Jordbruket, som förr 
varit langt efter sin tid, har under senare tid gjort åtskilliga framsteg. Åter
vändande manliga emigranter hafva inhämtat värdefulla erfarenheter; det 
samma kan ej sägas om de kvinnliga, som mestadels endast fått öfverdrifna 
lefnadsanspråk och äfven i regeln snart återvända till Amerika.

Beträffande förhallandena a Öland hafva desamma underkastats en sär
skild, af Emigrationsutredningen föranstaltad utförlig undersökning. Densam
ma verkställdes af fil. doktor Helge Nelson, som offentliggjort resultaten i Emi- 
grationsutredningens Bilaga VIII. Vi anse oss ej kunna här upptaga utrymmet 
med ett referat af denna afhandling, hvilken för öfrigt helst bör läsas'in ex
tenso. Om än speciellt behandlande öländska förhållanden, är den tvifvelsutan 
af värde för bedömande af utvandringsfrågan äfven i en mängd af våra öfriga 
jordbruksbygder, i synnerhet i Sydsverige.
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Gottlands län.
Gottlands län omfattar en areal af 3,160 kv.-kilom. och äger 55,000 

inb. Till storleken är det det tjugutredje i ordningen af vara län (endast 
Blekinge samt Stockholms stad äro mindre), och till folkmängden det tjugu- 
femte eller sista i ordningen, — för halftannat århundrade sedan det tjugu- 
andra. Samtliga de tre nordligaste länen, inom deras nuvarande gränser 
(Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens), voro nämligen då ännu folkfat- 
tigare än Gottland.

I likhet med Ölands berglager tillhöra äfven Gottlands uteslutande det 
kambrisk-siluriska systemet. De gottländska bergarterna äro dock alla yngre 
och betecknas därför såsom öfversiluriska. Lagren hafva i stort sedt ett fal
lande mot öster eller sydöst; i följd häraf är öns västra strand hög och brant 
med tvärt afskurna lager, den östra däremot långsluttande, enär lagren här 
så småningom sänka sig under hafvet. Bland bergarterna kunna tvänne större 
afdelningar urskiljas. Den undre utgöres af märgelskiffrar med körtlar och 
lager af kalksten samt öfvei'st sandsten. Märgelskiffer uppträder bufvudsak- 
ligen på öns västra sida, sandsten, t. ex. »Burgsviks sandsten:», endast på Gottlands 
sydliga del. Största utbredningen ha de yngsta bergarterna, som. uteslutande 
bestå af kalksten, till stor del gamla korallref, bildade af massvis saminan- 
hopade försteningar. Denna grupp intager större delen af nordliga och mel
lersta Gottland samt äfven öns sydligaste stora udde. På samma sätt som 
på den öländska Alvaren gå äfven på Gottland betydande partier af berg
grunden i dagen; den är då antingen alldeles naken eller ock täckt af ett 
tunt lager vittringsjord, uppkommen till väsentlig del genom sönderdelning af 
den underliggande hällen. Dylika s. k. hällmarker förekomma på sa godt 
som hela ön, men bilda ingenstädes några sammanhängande områden, som 
skulle kunna i storlek jämföras med Ölands Alvar. Den del af Gottland, 
som är mest fri frän dylika hällmarker, bildar ett bredt bälte å ömse sidor 
om en lime, dragen från Klintehamn på västra till Slite på östra kusten.

Gottlands viktigaste jordart är moränlera. På grund af att den till 
väsentlig del uppkommit af kalkbergarter, är den starkt kalkhaltig och utgör 
öns bördigaste jordmån. Inom den ej obetydliga ytvidd, som denna jordart 
intager, särskildt på öns mellersta och södra delar, må trenne områden fram
hållas. Det ena sträcker sig från Klintehamn i nordostlig riktning fram till 
trakten af Slite och sammanfaller alltså till större delen med det nyssnämnda, 
hällmarksfria området. Hit höra Banda, Stenkumla, Dede, Endre och Bäls 
ting. Ett annat, mindre område, där kalkhaltig moränlera dominerar, ut
breder sig på öns södra del, särskildt kring Hemse, och ett tredje sådant 
område på Gottlands sydligaste förlängning.

Förutom denna moränlera har sand af olika ursprung ganska stor ut
bredning. Då emellertid den geologiska undersökningen af Gottland ännu 
icke är fullbordad, kan en närmare redogörelse för dessa aflagringar icke 
lämnas. I allmänhet torde sanden vara rätt kalkhaltig, men för dess bör
dighet såsom åkerjord äro äfven andra egenskaper viktiga, särskildt dess vät-
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Tab. 111. Folkökningen på Gottland från 1750 till 1910.

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resultat.

Däraf

Inrikes. 1] trikes.

1750 ............... 24,282
1751/60 .... 25.719 + 1,437 2,620 --- 1,183 -- - 1,183 _
1761/70 .... 27.807 + 2,088 1.751 + 337 + 337 _
1771/80 .... 29,815 + 3,008 1.638 + 370 + 370 _
1781/90 .... 29,120 — 695 753 — 1,448 — 1,448 _
1791/00 .... 31.291 + 2,171 2,502 — 331 — 331 _
1801/10 .... 32.868 + 1,577 1,760 — 183 — 183 _ ' .
1811/20 .... 35,564 + 2,696 2.392 + 304 + 304 _
1821/30 .... 38,954 + 3,390 3,749 — 359 — 359 __
1831/40 .... 41,575 + 2,621 3,119 — 498 — 498 _
1841/50 .... 44,572 2,997 2,593 + 404 + 404 _
1851/60 .... 50.137 - 5,565 4,686 + 879 + 934 — 55
1861/70 .... 54,028 + 3,891 4,858 _ 967 — 240 — 727
1871/80 .... 54.668 4- 640 3.597 — 2,957 — 1,612 — 1,345
1881/90 .... 51,337 — 3,331 2.449 ---- 5,780 — 1,595 — 4,185
1891/00 .... 52,781 + 1,444 2,029 — 585 + 1.062 — 1*647
1901/10 .... 55,217 + 2.436 2,927 --- 491 + 756 — 1.247

tenhållandf förmåga. I åtskilliga trakter är sanden ganska fruktbar, t. ex. 
i trakten af Östergarn; på andra håll, t. ex. på Fårön, är sanden utbildad 
såsom flygsand. Inom vissa områden täckas de lösare kalkstensarterna af 
ett så djupt lager vittringsjord, att denna kan sägas bilda en särskild jordart.

Gottland saknar utpräglade dalgångar, men i den för ögat ofta alldeles 
plana ytan finnes dock en mängd grunda insänkningar; dessa upptagas till 
högst väsentlig del af mossar eller, såsom de vanligen på ön benämnas, 
myrar. Deras areal är rätt betydlig, nämligen 9'6 % af Gottlands hela yt
vidd. Då Gottland uteslutande består af kalkbergarter, är det naturligt, att 
hvitmossor, som vantrifvas på kalkgrund, icke ingå i torfven. Den är därför 
i allmänhet af långt bättre beskaffenhet än inom fastlandets flesta trakter, 
väl förmultnad och med hög kalk- och kväfvehalt. I allmänhet hvilar torf
ven på en hvit, finfördelad, jordformig kalkmassa, s. k. bleke. Denna bild
ning har ej sällan en mäktighet af 1—l'B meter. På grund af torfvens i 
allmänhet höga askhalt är den mindre lämplig till brännmaterial, men däre
mot synnerligen användbar för odling.

Det mest utmärkande draget i Gottlands klimat är den ringa neder
börden under våren och försommaren, hvilket är ett svårt hinder för både 
jordbruk och skogsväxt. Under nämnda årstid är nederbörden på Gottland 
ungefärligen motsvarande Kalmartraktens. Orsaken till denna torkperiod är 
temperaturomsättningen mellan land och haf. På våren och försommaren är 
hafvet ännu kallt och afdunstningen från dess yta därför ringa. Landet upp
värmes däremot hastigare än hafvet; luften öfver land blir därigenom också 
uppvärmd och stiger uppåt samt ersättes af från hafvet inströmmande ny 
luft. Denna luftströmning går alltså från ett kallare till ett varmare område; 
därigenom minskas dess relativa fuktighet och följaktligen äfven utsikterna 
för det varmare området att få nederbörd. Gottlands vårtorka beror alltså 
på dess läge i ett under denna årstid kallt haf.

Folkmängden på Gottland uppgick år 1750 till 24,300 personer, år 1810 
till 32,900 och år 1910 till 55,200 personer. Folkökningen var under 1700-
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Tab. 112. Folkmängden i Gottlands »ting» och härader åren 1805—1910.

Ting och härader 
samt staden.

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Endre.......................... 1,033 1,274 1,471 1,512 1,436 1.644
Dede............................... 941 1,246 1,425 1,474 1,638 1,739
Bro............................... 1,158 1.339 1,753 1.782 1,843 1.934
Bäl............................... 979 1.156 1,191 1.249 1,052 1.081
Lummelnnda .... 1,131 1,544 2,336 2,184 2,016 2.043
Forsa.......................... 2.438 3.534 4,864 4,810 4,567 4.649
Bute............................... 1,452 1,991 2,794 2.793 2,571 2,741
Lina............................... 1,077 1.301 1,528 1,431 1,328 1.322
Halla.......................... 1,822 2.070 2,698 2,834 2.909 2,955
Kräklinge.................. 1.504 2,190 2,823 2,884 2,486 2,501

Stenknmla.................. 1.269 1,638 2,194 2,227 1,917 2,070
Banda .......................... 2,116 2,559 3.244 3,393 2.801 2,753
Hej de.......................... 1,999 2,449 2,942 3.156 2,870 2.909
Hoburg...................... 1.316 1.778 2,303 2.243 2,138 2,070
Cfrötlinge...................... 1,609 2,026 2.328 2,224 1,940 2,018
Hemse.......................... 1,146 1,682 2,149 2,390 2,620 2,575
Hablinge...................... 1,696 1.985 2.146 2.085 1,835 1.735
Fardh em...................... 1,238 1,372 1,826 1.880 1.694 1.797
Burs............................... 2,030 2,571 3,202 3,357 2,964 2.908
Garde.......................... 1,322 1,713 1,905 1,838 1,780 1,812

Landsbygden 29,276 37,418 47,122 47,746 44,405 45,256

Norra häradet . . . 13,535 17.645 22,883 22,953 21,846 22,609
Södra häradet . . . 15,741 19,773 24,239 24,793 22,559 22,647
Visby........................... 3,712 4,157 6,043 6,922 8,376 9,961

Hela länet 32,988 41.575 53,165 54,668 52,781 55.217

talet medelmåttig men har sedan dess varit svag. 1 all synnerhet gäller detta 
tidrymden mellan 1878 och 1892 ; under denna tid var folkminskning regeln. 
De senaste tjugu åren liafva varit något förmånligare.

I tabellen" å föregående sida meddelas den sedvanliga öfversikten af folk
mängden och folkökningen i länet sedan äldre tider. Då i detta fäll län 
och stift sammanfalla, kan återblicken utan afbrott föras tillbaka ända till år 
1750.1 Erinras må dock, att folkmängdssiffrorna för 1700-talet äro för 
länens del understundom något osäkra.

Gottlands ringa folktillväxt har till stor del berott på det utomordentligt 
låga barnantalet inom äktenskapen, i hvilket hänseende ön intager en ställning 
för sig inom den svenska landsorten. Härtill har under vissa perioder kommit 
en ej ringa utflyttning. I allt har Gottland på de sista hundra aren haft ett 
födelseöfverskott af 32,399 men en folkökning endast af 22,349. Följaktligen 
har länet förlorat vid pass 10,000 människor genom utflyttning. Mer än 
hälften af denna förlust faller på 1880-talet ensamt: dessa år voro öfver hufvud 
en bedröflig tid för Gottland. Under de senaste tjugu åren — efter hvitbets- 
odlingens införande och en begynnande uppryckning af öns näringslif i all
mänhet — har utflyttningen blifvit åtskilligt mindre. Folkbytet ensamt med 
inrikes orter har under dessa år till och med gifvit ett + för Gottland (se 
tabellen å föregående sida), vittnande om, att fastlandssvenskarna börja söka 
sig utkomst på den af naturen icke vanlottade, men i ekonomiskt hänseende 
länge försummade ön.

1 För åren 1775—1790 finnas folkmängdsuppgifter endast för stiften.
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Tab. 113. Folkmängden inom Gottlands läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga soeknar och staden.*

Ting och härader 
samt staden.

Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt staden.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Endre...................... 1.033 1,471 1,512 1,644
Dede...................... 775 1,230 1,302 1,390 166 195 172 349
Bro.......................... 1,158 1,753 1,782 1,934
Bäl.............................. 979 1,191 1.249 1,081
Lummelunda . . . 791 1,690 1,634 1.537 340 646 550 506
Forsa...................... 1.262 2,270 2.227 2,017 1,176 2,594 2,583 2,632 i
Bute...................... 351 691 672 570 1,101 2,103 2,121 2,171
Lina...................... 1,077 1,528 1,431 1,322
Halla..................... 1.626 2,369 2,461 2,601 196 329 373 354;
Kräklinge .... 851 1,610 1,611 1,386 653 1,213 1,273 1,115

Stenkumla .... 1,269 2,194 2,227 2,070
Banda ...................... 2,116 3,244 3,393 2,753
Hejde...................... 1,281 1,879 1,930 1,711 718 1,1)63 1,226 1,198
Hoburg................. 734 1,162 1,108 987 582 1,141 1,135 1,083
Grötlinge .... 1,609 2,328 2,224 2,018
Hemse...................... 1,012 1,761 1,894 1,744 134 388 496 831
Hablinge................. 1,696 2,146 2,085 1,735
Fardhem................. 1,238 1.826 1,880 1,797
Burs...................... 2,030 3,202 3,357 2,908
Garde...................... 1.322 1,905 1,838 1,812

Sammandrag:
Norra häradet . . 9,903 15,803 15,881 15,482 3,632 7,080 7,072 7,127
Södra häradet . . 14,307 21.647 21.936 19,535 1.434 2,592 2,857 3,112
Visbv...................... ' 3,712 6,043 6,922 9,961

Hela länet 24,210 37,450 37.817 35,017 8,778 15,715 16,851 20,200

Inom hvart och ett af Gottlands sting» och härader samt i Visby stad 
- har folkmängden vid några karaktäristiska tidpunkter uppnått de belopp, som 
framgå af tabellen å föregående sida.

Öfver hufvud framträda befolkningsförhållandena svagast i södra delen al 
ön. Inom södra häradet är Hemse ting det enda, hvars folkmängd är större 
nu än år 1865. I norra häradet är detta däremot fallet med fyra ting af tio. 
Trakterna omkring Roma sockerbruk framträda med den största folkökningen 
under senare tid. — I Hablinge ting i södra häradet är folkmängden ej 
nämnvärdt större nu än den var för ett århundrade sedan. I denna trakt af 
ön är det också som den äktenskapliga fruktsamheten är minst.

Liksom för de andra länen är äfven för Gottland ett försök gjordt att 
särskilja »jordbrukssocknarna» från de öfriga. Om härvid följda grundsatser, 
se sid. 212 i det föregående. Hvad Gottland beträffar är ju jordbruket den 
förhärskande näringsgrenen i så godt som hvarenda socken, men, såsom annars, 
ha vi i alla fall afskilt de socknar, inom hvilka öfriga näringsgrenar dock 
nått en i någon mån betydande utveckling. För Gottland ha vi härvid följt

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom 
»öfriga socknar» äro för Gottland upptagna samtliga, för hvilka år 1906 »annan fastig
het» upptog mer än 30 % af hela fastighetsvärdet. Dessa äro: i Dede ting Björke; i 
Lummelunda ting Tingstäde; i Forsa ting Othem, Hangvar och Hellvi; i Rule ting 
Fleringe, Bunge och Fårö; i Halla ting Buttle; i Kräklinge ting Östergarn och Ardre; 
i Hejde ting Klinte; i Hobnrgs ting Öja och Sundre; i Hemse ting Hemse.
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Tab. 114. Emigration och immigration i Gottlands lån, åren 185lj 1910.x

Åren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto - 
utvan
dring.1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 

utom- 
europ. 1.

Från 1
europ. j Summa, 
länder. |

1851/60 . . . 47,224 50 5 55 55
1861/70 . . . 52,838 613 114 727 727
1871/80 . . . 54,604 1,354 211 1.565 153 67 220 1,345
1881/90 . . . 52,661 4,484 205 4.689 436 68 504 4.185
1891/00 . . . 51,792 2,748 77 2,825 1,119 59 1,178 1.647
1901/10 . . . 53,614 2,179 52 2,231 917 67 : 984 1,847 1

en rent mekanisk grundsats: bland »öfriga socknar» (än jordbruks-) äro upp
tagna' samtliga, i hvilka taxeringsvärdet för »annan fastighet» uppgår till mer 
än 30 procent af hela fastighetsvärdet. Resultatet är framlagdt i tabellen 
öfverst a föregående sida.

Summorna för hela länet inom hvardera gruppen äro följande:
Jordbruks- Öfriga socknar Hela

socknar. samt staden. länet.
Ar 1305 ...............................24,210 8,778 32,988

» 1865 ............................  37,450 15,715 53,165
» 1880............................  37,817 16,851 54,668
» 1910............................  35,017 20,200 55,217

Mellan åren 1805 och 1865 växte alltså jordbruks socknarnas folkmängd’ 
ined 55 procent, hvilket är något mindre än riksmedeltalet för gruppen (64 
procent). Mellan 1880 och 1910 har denna folkmängd minskats på Gottland, 
med 7 procent. För rikets samtliga jordbrukssocknar är genomsnittstalet i 
det närmaste lika ofördelaktigt.

Öfriga socknar samt staden Yisby ökade mellan 1805 och 1865 sin 
folkmängd med 79 procent. För tidrymden mellan 1880 och 1910 är till
växten 20 procent, — den lägsta siffran för hela vårt land med undantag för * 
Kalmar län. Rikssiffran för gruppen var 65 procent.

Emigrationen från Gottland öfversteg riksmedeltalet — om nettoförlusten 
afses — under det olyckliga årtiondet 1881/90, men har annars varit lindrigare.. 
Det ovanligt låga födelseöfverskottet gör emellertid Gottland känsligt äfven 
för en ringa utvandring. Hela antalet emigranter under de senaste sextio 
åren uppgifves till 12,092 personer. I regeln har äfven i detta hänseende 
södra Gottland stått ogynnsammare än det norra. — Antalet immigranter 
från främmande land upptages till 2,886, för åren 1871/1910.

Näringsverksamheten. Af Gottlands befolkning år 1900 lefde inemot 
27 procent af industri, hande! och samfärdsel; motsvarande riksmedeltal var 39 
à 40 procent. För industrien ensam var Gottlands siffra 17 procent, och 
hela rikets 29 procent. Den gottländska industrien är alltså svagt utvecklad. 
Af samtliga våra län är det i själfva verket endast Skaraborgs, som i detta 
fall företer en ännu lägre siffra, förutom att Västerbottens läns tal är jämn- 
högt med Gottlands. Hvad som på Gottland föres under rubriken »industri» 
är för öfrigt till största delen endast handtverk.

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansett»
ungefärligen motsvara den nppgifna brnttontvandringen: jfr anm. sid. 228.
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Toi). 115. Nåura ekonomiska hufvuddata för Gottlands län.1

Yrkesfördelning Gott-
lands
län.

Hela Arealens fördelning, Gott- Hela
år 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. län. riket.

A.ntal inb. pr kvkm. . 18 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % . . . . 
Naturlig äng, .
Skogbärande mark, % .

22-41
5-91

8-90
3-26

Jordbruk. % ................... 67-40 53-67 4546 52-16
Industri, %................... 17-42 28-89 Annan mark, % ... 26-22 35-68
Handel o. samf., % . ■ 9-09 10-60
Allm. tjänst ni. m., % 6-09 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete oeh râg. kg. . . 387 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. 441 317

Väfnads-o. beklädnads-,^ 5-00 6-18 Potatis, kg......................... 448 284
Byggnads-, %................... 4'83 6‘59 Mjölk, kg........................... 497 549
Bergverks-, %................... 2-75 4-00
Metallförädlings-,^. . . 2-34 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1-72 233 Spannmål, dt.................... 1219 14-48
Ind. för litt. o. konst, % 0-37 0-73 Potatis, dt.......................... 82-51 97-65
Sågverks-,^....................... 0-28 3-68 A insådda vallar, dt. 47-30 38-70
Kemisk-teknisk, % . . . 0-13 1-30 » naturlig äng, dt. . . 16-70 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,610 1,891

Jordbruk, % . ... . 82-80 80-90 På 100 Irkm.:
Industri, %................... 5-20 8'54
Handel o. samf.. % . . 4-70 2-21 Landsvägar, kilom. . . 43-50 13-90
Allm. tjänst m. m., % 7-30 8' 8 5 Järnvägar, kilom. . . 4-94 2-98

Af jordbruket hämta 67 procent af Gottlands befolkning sin bergning. 
Af den gottländska jorden äro 22 procent odlade, hvarjämte 6 procent ut
göras af naturlig äng. Procentsiffran för den odlade jordens areal är jämn
hög med den i Blekinge och icke mycket mindre än Östergötland. I afse- 
ende på dess fördelning synes det, som om de i det föregående omnämnda 
hällmarkerna skulle ha en ganska afsevärd betydelse, i det att åkerarealen 
inom de trakter, där sådan mark mera allmänt förekommer, är relatift obe
tydlig. Orsaken härtill ligger antagligen icke blott i hällmarkernas odug
lighet för odling, utan äfven däri att i trakter, där dylik mark är allmän, 
också den öfriga arealen har ett relatift tunt och därför mindre odlingsvärdt 
jordtäcke. Så t. ex. är åkerarealen inom Forsa och Kute ting, som innesluta 
öns nordligaste hällmarksområde, blott 13 och 9 /. I motsats härtill är det 
hällmarksfria området mellan Klintehamn och Slite mera uppodladt än me
deltalet för Gottland. Midt i detta Område ligger Roma sockerbruk, hvilket 
ju är ganska betecknande, då sockerbetorna som bekant fordra djup jord. 
Någon närmare öfversikt af jordarternas betydelse kan icke lämnas, förr än 
kvartärgeologiska kartor öfver ön publicerats. — Såväl af spannmål som af 
potatis är skörden pr hektar lägre än i de flesta trakter af fastlandet. En 
synnerligen viktig orsak härtill är otvifvelaktigt, hvad man kunde kalla sam
arbetet mellan tunt jordlager och torrt klimat. Det kan näppeligen betvif- 
las, att Gottlands län är i bägge dessa afseenden mindre gymiadt än öfriga 
län inom hela Sverige. Därtill kommer, att ladugårdsskötseln är försummad, 
hvilket medför, att åkerns gödning icke blir sådan den borde, och härigenom 
blir skörderesultatet i än högre grad beroende af klimatet. Öns viktigaste 
sädesslag är som bekant kornet, men äfven detta gifver en relatift låg skörd,

Jfr sid. 220.
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hvarvid dock bör anmärkas, att den af klimatet vållade ringa kvantiteten i 
någon mån ersättes af den af samma orsak höga kvaliteten. I fråga om de 
naturliga betingelsernas inflytande på skörden bör framhållas, att det förut 
omnämnda relatift hällmarksfria området sydöst om Visby otvifvelaktigt är 
öns bördigaste del. Ett undantag i fråga om den så genomgående låga af- 
kastningen af Gottlands jordbruk synas foderväxterna göra; skörden pr hek
tar å de insådda vallarna är nämligen mycket hög, och äfven den naturliga 
ängen gifver ganska god skörd. I detta afseende åtminstone synes alltså 
vår- och försommartorkan icke utgöra något afgörande hinder.

Fårskötseln är af mycket stor betydelse i den gottländska landthushåll- 
ningen, säkerligen en följd af jordmån och klimat i förening. Detta blir så 
mycket tydligare, som denna näringsgren är högst utvecklad inom de områden, 
där hällmarken dominerar, alltså nordligaste och sydligaste delarna samt 
trakten kring Östergarn. I motsats härtill är fårens antal lägst inom det 
nyssnämnda området sydöst om Visby.

I förhållande till folkmängden är Gottlands spannmålsskörd synnerligen 
hög, i främsta rummet af korn och råg; blott hafren spelar en obetydlig roll. 
Potatisodlingen är mycket omfattande. Af det nu sagda framgår åkerbrukets 
öfvervägande betydelse i Gottlands näringslif. Ladugårdens roll är åtskilligt 
mindre framträdande, frånsedt den nyss omnämnda fårskötseln. Af mjölk 
produceras blott 497 kg. pr inb., mot 549 kg. för hela riket. Korna gifva 
i medeltal blott 1,610 kg. mjölk; lägre tal än så återfinnas blott för Kalmar 
och Älfsborgs samt Västerbottens och Norrbottens län. Riksmedeltalet är 
1,891 kg.

Brukningsdelarnas medelstorlek på Gottland utgör ungefär 10 hektar 
åkerjord på hvarje, hvilket nästan sammanfaller med riksmedelsiffran. Endast 
21/2 procent af jordbrukarne äro arrendatorer, mot för hela riket 15 procent.

Skogsarealen är icke ringa, nämligen 45 % af hela ytvidden. Öns 
nordöstra delar äro skogrikast, och det steppartade området längst i söder kalast. 
Afverkningen öfverstiger dock återväxten, hvarför särskildt för Gottlands län 
gällande skogslagar utfärdats, den senaste år 1908. Anmärkas bör, att sko
gen icke framkallat någon nämnvärd träförädlingsindustri, ehuru det synes 
som om t. ex. öns rikedom på s. k. ädla löfträd bort framkalla möbeltill
verkning eller liknande snickerirörelse.

Fisket är ännu en viktig binäring, men dess betydelse var fordom långt 
större än nu. Otvifvelaktigt beror detta förhållande delvis på att fisken icke 
numera går så rikligt till. Orsakerna till sådana periodiska växlingar äro 
icke fullt utredda. Under de senaste åren har man börjat hoppas på en 
ny period af rikligare tillgång, efter hvad af länets Hushållningssällskap 
meddelas (jfr här nedan).

Sjöfarten är ytterst obetydlig, särskild med hänsyn till länets insu- 
lära läge. Äfven denna näring har gått tillbaka, sannolikt åtminstone delvis 
till följd af kalkexportens nedgång. Emellertid är det svårförklarligt, att en 
ö med riklig skog och åtskilliga goda hamnar icke idkar skeppsbyggeri eller 
sjöfart i nämnvärd utsträckning.

Industrien. Bland Gottlands bergarter ha åtskilliga kommit till indu
striell användning. Den i närheten af Burgsvik på öns sydligaste del före
kommande gråa sandstenen bar länge varit föremål för brytning, hvarom 
åtskilliga skulpturverk i Gottlandskyrkorna vittna. Den tillgodogöres för när
varande såsom byggnadssten och för tillverkning af slipstenar. Någon rationell 
brytning bedrifves däremot icke. Viktigare äro öns kalkstenar, af hvilka flera
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erhållit stor användning såsom byggnadssten, t. ex. den under namnet Gottlands- 
m ar mor bekanta ljusröda kalkstenen från Hoburgen på öns sydvästra spets, en 
hvit kalksten från Klintehamnstrakten m. fl. För närvarande pågår dock 
brytning af byggnadssten endast i trakten norr om Visby, där en gråhvit 
kalksten tillgodogöres i ganska stor skala. Inom flera delar af ön bedrifves 
kalkbränning, särskildt vid kusterna, t. ex. vid Fårösund, Klintehamn, Visby och 
Slite, om än icke på långt när i samma omfattning som i äldre tider. Den 
rikliga tillgången på råvara och de lätta sjökommunikationerna äro gynn
samma villkor för denna industri; däremot har bristen på annat bränsle än 
ved fördyrat varan. Det synes dock, som om Gottlands myrar borde kunna 
lämna torf till detta ändamål likaväl som t. ex. Irlands. På öns kalkstens- 
tillgång är äfven den stora cementfabriken vid Visby grundad.

Att Gottland med sitt torra klimat, sin ringa höjd ötver hafvet och sin 
till följd af kalkgrunden mycket jämna terräng skall totalt sakna tillgång på 
vattenkraft, är helt naturligt. Intet af Sveriges län är. i detta afseende 
sämre lottadt.

Beträffande Gottlands kommunala lif må nämnas, att utskylderna i all
mänhet äro ganska höga, till trots för att fattigvårdsutgifterna äro ovanligt 
lindriga. Sparbanksväsendet är ej så utveckladt som man kunde vänta. An
talet. delägare är visserligen mycket högt, men medelbehållningen pr motbok 
är den lägsta i vårt land. Pr'inb. har Gottland endast 107 kr. i sparbanks- 
behållning, mot för hela riket 131 kr.

Länets enda stad, Visby, ägde år 1800 ej fullt 4,000 inb., hvilket i alla 
fall ställde den på en relatift högre plats än i våra dagar. Under de när
maste fyrtio åren var tillväxten ytterst obetydlig, hvaremot tjuguårsperioden 
mellan 1840 och 1860 medförde några framsteg. Såsom för det öfriga Gott- 
land var 1880-talet en mycket ogynnsam tid. De senaste båda årtiondena 
hafva varit något fördelaktigare, och Gottlands allmänna framsteg i våra dagar 
synas i någon mån komma äfven Visby tillgodo.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, af pastorsämbetet i Hangvar samt af 
provinsialläkaren i Åkersbergs distrikt, Stockholms län, — den sistnämnde på 
grund af erfarenheter från en föregående anställning på Gottland.1

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott lämnar en upplysande fram
ställning af öns ekonomiska historia under de senaste årtiondena, hvarur må 
återgifvas följande. Den näring på Gottland, som tydligast gått tillbaka un
der senare tid, är kalkindustrien, som för det mesta förlorat sin forna icke 
ringa betydelse för öns ekonomi. I jämbredd härmed har äfven sjöfartsnä
ringen gått tillbaka. De forna kalkskutorna äro snart ett minne blott. 
Många gott.ländska sjömän gå nu i främmande fart. Skeppsbyggeriet har 
upphört, och den gottländska rederirörelsen är i stadigt nedgående. — Fis
ket, som alltid varit en viktig binäring och fick ett mäktigt uppsving under 
1860- och början af 1870-talet, har sedan dess åter varit i nedgående. 
Först på de allra senaste åren har försports en begynnande ljusning. Fisket 
är här, liksom på Sveriges västkust, periodiskt, och man tror sig hafva iakt
tagit tecken till en ny stundande strömmings- och torskperiod. — Husslöjden 
är här såsom annorstädes i aftagande, i synnerhet den kvinnliga hemslöjden. — 
Jordbruket har i flera afseenden gått framåt under 1800-talet. En lofvande 
början är gjord till kreatursstammens förädling, och en liflig sträfvan till ra-

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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tionellare skötsel af jorden är omisskännelig. Med 1890-talet och den då 
begynnande vidsträckta rotfruktsodlingen inledes en ny, ljusare period för 
det gottländska landtbruket. Nu hade ock det så fruktade skiftet öfvergått 
större delen af ön och i sin mån möjliggjort ett modernt jordbruk. Till 
följd af otillräcklig kreatursstock har emellertid åkern kommit att sakna nö
dig gödselkraft, och skördarnas utfall har i alltför hög grad varit beroende 
af väderleken, som under det senaste halfva seklet mycket ofta varit ogynn
sam. Efter sockerindustriens etablerande samt genom de stora yattenafled- 
ningsföretagen och järnvägsanläggningarna har uppstått stor brist på arbets
krafter, som endast delvis fyllts genom inflyttning från fastlandet, ri-* Till 
sist framhålles bristen på ändamålsenlig jordbrukskredit samt att »ordnandet 
af landtmannaprodukternas försäljning är en fråga af utomordentligt stor 
betydelse»; lämpligast borde denna försäljning ordnas genom föreningar bland 
landtmännen. »Angående egnahemsrörelsen kan sägas, att förutsättningarna 
härför äro på Gottland särdeles gynnsamma så till vida, att tillgång finnes 
till lämplig jord äfvensom tillfälle till biförtjänst. Däremot råder stor brist 
på folk, som kan begagna sig häraf. Ett önskemål för Gottland i denna 
fråga är, att arbetare från andra delar af riket här ville begagna sig af de 
förmånliga möjligheter till bildande af egna hem som förefinnas.»

Vice pastor i Hangvar, H. N:son Wallér, framhåller att på denna ort 
kalkstensbrotten nedlagts, delvis på grund af oresonliga löneanspråk af arbe- 
tarne, hvilka nu ställdes arbetslösa. I allmänhet är arbetsintensiteten alltför 
ringa; i detta fall är en Amerika-vistelse en god skola.

Provinsialläkaren i Akersberg d:r Erik Ekelöf (se ofvan) framhåller an
gående södra Gottland, att emigrationen därifrån knappast kan härledas ur 
ekonomiska skäl, då välståndet här är ganska allmänt. Egentliga orsaken är 
kanske längtan att få se mera af världen än den enformiga hemön. En stor 
mängd återvända och finna sig då åter i de gamla sedvänjorna och lefnads- 
sättet, — mera än som är fallet med utvandrare från andra delar af Sverige.

Det är eget att jämföra Gottland med den ej alltför aflägsna lilla ön 
Bornholm. Bornholm har knappast femtedelen af Gottlands areal men nära 
80 procent af dess folkmängd. Gottland lifnärer 18 personer på hvarje 
kv.-km., Bornholm 75. Hvar ligger orsaken till en så utomordentlig skillnad? 
Finnes den i naturens olika gåfvor, eller i befolkningens olika vakenhet och 
ekonomiska duglighet?
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Blekinge län.
Blekinge län omfattar en areal af 3,015 kv.-kilom. och äger 150,000 

inb. Till storleken är det det tjngufjftrdo i ordningen af våra län (blott 
Stockholms stad är till arealen mindre), och till folkmängden det tjuguförsta 
i ordningen, — för halftannat århundrade sedan det tjugonde.

Med undantag af en del af kustremsan utmed Kalmar sund samt den 
s. k. Listerhalfön vid gränsen mot Skåne består berggrunden inom länet af 
urbergarter eller urberget nära stående prekambriska bildningar. Bland de 
inånga hithörande gneiserna och graniterna torde några böra särskildt fram
hållas. I länets västra tredjedel är en grå, vanligen småkornig gneis den 
allmännaste bergarten. På sträckan mellan Listerhalfön och Karlshamn når 
den ned till hafvet, och i skärgården mellan Karlskrona och Ronneby samt 
sydväst om sistnämnda stad är den också allenarådande. Den brukar därför 
benämnas kustgneisen. Bland graniterna bör framhållas den s. k. Karlshamns- 
graniten, som sträcker sig från denna stad till Ronneby och på större delen 
af denna sträcka når fram till kusten. Bergarten är oftast rödlätt, grof- 
eller medelkornig. Större delen af trakten mellan Ronneby och kustremsan 
utmed Kalmar sund upptages af den s. k. Tvingsgraniten, en medelkornig, 
oftast grå bergart. Alla nu nämnda bergarter genomsättas af gångar bestående 
af olivindiabas (s. k. »svart granit»). Dessa gångar ha oftast nordnordostlig 
riktning och en betydande längd, i det att de ej sällan nå tvärs öfver hela 
länet, från Småland ned till hafvet. De förekomma tätast inom trakten 
nordöst om Karlshamn. I de västliga gångarna är bergartens färg rent svart, 
men längre mot öster blir den mera brun och fläckig. Större delen af 
kuststräckan utmed Kalmar sund intages af kambrisk sandsten, som orsakar 
den jämna terrängen i denna trakt. Halfön Listerlandet hör i afseende på 
sin geologiska beskaffenhet närmare till Skåne. Berggrunden hör nämligen 
till öfvervägande del till kritsystemet och kan betraktas som en förgrening 
af Kristianstadstraktens kritbergarter. Hithörande bergarter gå emellertid 
sällan i dagen, utan täckas oftast af lösa jordarter.

Mer än hälften af länets hela areal täckes af morängrus. Dess utbredning 
och äfven mäktighet är störst upp emot Smålandsgränsen. Inom vissa trakter 
är moränen utomordentligt blockrik och bildar därför en svårbruten jordmån; 
dess bördighet är emellertid icke ringa. Södra delen af länet upp till en 
höjd af omkring 60 meter öfver hafvet var sänkt under det senglaciala hafvets 
yta, och under denna gräns borde alltså hvarfvig ishafslera förekomma. Då 
emellertid lerslam icke afsätter sig förr än på djupare och därigenom lugnare 
vatten, är det vanligen först under 40-meterskurvan man påträffar hvarfvig 
lera. Sin största utbredning äger denna jordart på Listerlandet; inom öfriga 
delar af kustlandet är den till följd af den brutna urbergsterrängen blott 
fläckvis förekommande. På Listerlandet äro lerans underlager starkt kalk- 
lialtiga (märgel); inom öfriga kusttrakter är kalkhalten långt mindre, och 
sällan sträcker den sig mer än omkring en mil inåt land från kusten. Bild
ningar från Ancylus-sjöns tid ha i Blekinge obetydlig utbredning; större
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Tab. 116. Folkökningen i Blekinge län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.
Folk

ökning.
Födelse-

öfver-
Omflytt

nings-
Däraf

• skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

69,749
78,951 + 9,202 7,842 + 1,360 + 1,360

1821/30 .... 85,734 + 6,783 7,395 — 612 612 —

1831/40 .... 95,807 + 10,073 10.064 + 9 + 9 —

1841/50 .... 107.827 + 12,020 11,224 + 796 + 796 —

1851/60 .... 117,983 + 10,156 11,618 — 1,462 — 345 — 1,117
1861/70 .... 126,159 + 8.176 14,398 l-g 6,222 — 3,652 — 2,570
1871/80 .... 137.581 + 11,422 17,272 — 5,850 — 2,365 — 3,485
1881/90 .... 142,602 + 5,021 18,144 — 13,123 — 3,464 — 9,659
.1891/00 .... 146,302 + 3,700 15,647 1— 11,947 — 5.048 — 6.899
1901/10 .... 149,359 + 3,057 15.832 — 12,775 — 6,971 — 5.804

omfattning, dock endast till en maximihöjd af omkring 10 meter öfver hafvet,. 
har den i Litorinahafvet afsatta åkerleran.

Enligt år 1911 publicerade uppgifter äro 8 % af länets areal försumpade.. 
Torfmarker finnas öfver länets hela område, men inga af större omfång. I 
regel äro kustbygdens mossar väl förmultnade och af godartad beskaffenhet;, 
blott uppemot Smålandsgränsen, särskildt i länets västra del, finnas högmossar,, 
men ej ens här äro de hvarken stora eller talrika.

I afseende på klimatet öfverensstämma länets inre, mera högländta delar 
med Småland och ha alltså jämförelsevis kalla höstar och vintrar, under det 
att kustbygden har ett ganska mildt klimat. Till följd af länets relatift östliga, 
läge är nederbörden, särskildt under våren och försommaren, ganska låg,, 
ehuru torkan ingalunda är så svår som i Kalmar läns södra del.

Folkmängden i Blekinge har för år 1750 beräknats till 46,000 perso
ner. Möjligen är dock denna siffra något för hög. Ar 1810 uppgick inbyg- 
garantalet till 70,000 personer, och år 1910 till 149,000.

Under tvära omkastningar — såsom regeln är på nästan alla områden i 
Blekinge —• växte folkmängden öfver hufvud starkt i äldre tider. Orsaken 
härtill är i första rummet den ovanligt höga äktenskapliga fruktsamheten, som 
icke helt och hållet kunnat uppvägas af en äfvenledes ganska hög dödlighet.

Utvandringen tog icke någon större fart förr än under 1880-talet. Men 
sedan den väl vunnit fast fot, har den envist hållit sig vid höga siffror och 
icke visat samma kraftiga nedgång under senare tider som annars varit vanligt 
i södra Sverige.

Nu för tiden är, till följd af betydlig utflyttning och starkt sjunkande- 
giftermålsfrekvens, folkökningen mycket svag i Blekinge, och länets relativa 
andel af riksfolkmängden går tillbaka. Ar 1865 upptog Blekinge 30V2 pro
mille af Sveriges hela folkmängd, men numera endast 27 promille.

Inom Blekinges olika härader och städer har folkmängden vid olika 
tidpunkter uppgått till de belopp, som framgå af tabellen å nästa sida.

Mellan 1805 och 1865 blef alltså folkmängden i hvart och ett af de 
fyra häraderna vid pass fördubblad. Mellan 1865 och 1880 blef tillväxten 
öfverallt långsammare. Efter 1880 slutligen har folkmängden i tre härader

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre skiljaktigheter mot t. ex. samma, bilagas Tab. 30 och 31.
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Tab. 117. Folkmängden i Blekinge låns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader m. m.
(Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Östra härad ....
Medelstad2................
Bräkne........................
Lister........................

12,600
15,964
10,429
12.688

18,296
22,473
15,787
19,987

24,087
30,732
20,269
25,536

27,173
33,459
22,506
26,335

25,577
33,735
24,684
26,171

24,980
33,438
24,784
25,092

Landsbygden 51,681 76,543 100,624 109,473 110,167 108,294

Karlskrona................
Ronneby1................
Karlshamn................
Sölvesborg ................

10,553
771

3,488
707

12,456
i, 116
4,408
1,284

16,425
1,485
5,489
1,534

18,300
1,807
6,402
1,599

23,955
3,152
7,091
1,937

27,434
3,473
7,209
2,949

Städerna 15,519 19,264 24,933 28,108 36,135 41,065

Hela länet 67,200 95,807 125,557 137,581 146,302 149,359

stått stilla eller gått tillbaka, ocli har ökats något endast i Bräkne. Tages 
hänsyn till den i noten här nedan omförmälda gränsregleringen mellan Ron
neby stad och landsförsamlingen, har folkmängden ökats något äfven i Medel
stads härad.

Talen här ofvan synas vittna om tämligen likformiga förhållanden, men 
detta beror endast därpå att häraderna äro för stora för att låta de närmare 
lokala skiljaktigheterna framträda. En något riktigare föreställning vinnes, om 
man särskiljer de olika pastoraten, såsom sker i tabellen å nästa sida.

Man finner här samma förhållande som öfverallt i södra Sverige: att 
under de senaste trettio åren folkmängden ökats endast i de socknar, där 
någon industriell verksamhet vunnit insteg, men däremot i de rena jordbruks
distrikten gått tillbaka.

En närmare belysning häraf lämnas i tabellen å sid. 321, där, såsom 
för öfriga län, ett försök gjorts att särskilja de företrädesvis jordbruksidkande 
socknarna från öfriga orter. (Jfr sid. 212 här ofvan). Resultatet blir, att 
folkmängden vid nedanstående tidpunkter utgjort inom hvardera gruppen:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ..........................  38,121 29,079 67,200
> 1865 ........................  75,575 ' 49,982 125,557
> 1880 ........................  80,657 56,924 137,581
> 1910 ........................  71,228 78,131 149,359

Mellan 1805 och 1865 blef alltså jordbrukssocknarnas folkmängd i det 
närmaste fördubblad. Detta är en starkare tillväxt än inom hvarje annat län i 
södra eller mellersta Sverige; blott i de norrländska länen träffas högre tal. 
Blekinges starka folkökning under denna tid — inom jordbruksdistrikten — 
öfverensstämmer ganska nära med förhållandena inom grannlänet Kronobergs. 
I bägge fallen har man anledning förmoda, att folkökningen var hastigare 
än som af jordbrukets egen utveckling egentligen kunde bäras. Äfven i Ble-

1 Siffrorna för 1805 och 1840 äro endast beräknade och ntan själfständigt värde. -—
2 År 1900 införlifvades med Ronneby stad ett område med vid pass 1,200 inb. af lands
församlingen, hvarmed alltså häradets folkmängd nedsattes; uppgifterna för äldre år 
afse de gamla gränserna.
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Tab. 118. Folkmängden i pastoraten inom Blekinge, åren 1805—1910.

Pastorat. År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Pamdala...................... 3,758 5,028 6,102 6,624 5,670 5,303
Lösen2.......................... 2,705 3.614 4,780 5,830 5,921 6,486
Kristianopel .... 1,761 2,811 3,565 3,502 2,929 2,753
Torhamn3................. 2,386 3,880 5,563 6,890 6,965 6,427
Uonnebv1.................. 4.038 5,843 7,775 9,209 11,538 12,569
Backaryd...................... 1,376 2,106 3,019i 3,368 2,965 2,689
Hjortsberga ................. 1.415 1,992 2,390 2,392 2,339 2,299
Tving.......................... 3,368 4,799 6,934 7,124 6,650 5,942
Nättraby".................. 1,897 2,396 3,065 3.466 4,100 4,614
Listerby3................. 1,666 2,253 2,944 3,231 3,494 3,402
Fridlefstad................. 4,965 7.163 10.167 10,803 9,893 9,407
Asarum...................... 4,398 6,215 7,835 8,565 10,642 11,122
Hällaryd...................... 2.561 3,863 5,464 6,138 6.180 6,098
Bräkne-ILoby .... 3,470 5,709 6,970 7,803 7,862 7,564
Mörrum...................... 1,974 3.085 3,940 4,011 4.849 4,994
Mjällby...................... 2,681 4,321 6,083 6,496 6,210 5,425
Gammalstorp .... 2,259 3,604 4,308 4,268 3,762 3,598
Jämshög4................. 2,834 4,534 5,697 5,569 5,662 5.542
Kyrkhult4................. 2,424 3,877 4,875: 5,208 5,141 4,985
Sölvesborg1................. 1,223 1,850 2,167 2,382 2,484 3,497
Karlshamn................. 3,488 4,408 5,489 6,402 7,091 7,209
Karlskrona2 .... 10,553 12,456 16,425 18,300 23,955 27,434

Hela länet 67,200 95,807 125,557 137,581 146,302 149,359

tinge torde alltså, vid tiden för emigrationens uppträdande, på många håll 
faktiskt förelegat öfverbefolkning.

Eget nog dröjde blekingsborna åtskilligt längre än sina småländska gran
nar att söka afhjälpa denna öfverbefolkning genom emigration. Kanske före
ligger här ett utslag af den olikhet i folklynnet, som i flere hänseenden märk
bart framträder dessa båda grannprovinser emellan.

Äfven blekingsborna grepos dock till sist af »Amerikafebern», och de upp
jagade folkmängdssiffrorna begynte gå tillbaka. Mellan åren 1880 och 1910 
har folkmängden i länets jordbrukssocknar gått ned med ej mindre än 12 
procent. Denna proportion för folkminskningen öfverensstämmer ganska nära 
med den motsvarande i Skåne och Halland samt i Kalmar läns fastlandsdel, men 
är något gynnsammare än i Kronobergs län.

Inom öfriga socknar af Blekinge äfvensom i städerna växte folkmäng
den mellan 1805 och 1865 med 72 procent; i städerna för sig var folkök
ningen endast 61 procent. Då jordbrukssocknarnas samtida tillväxt uppgick 
till 98 procent, framträder här ett i hela Sverige nästan enastående förhållande: 
att folkökningen var större på landsbygden än i städerna. Orsaken var väl, 
att länets största stad, Karlskrona, mera uppbars af sin ställning såsom flott
station än af någon kraftigare ekonomisk verksamhet.

Men äfven under de senast gångna trettio åreu, eller tidrymden 1881/1910, 
har folkmängden inom Blekinges »öfriga socknar» (än jordbruks-) samt städer 
endast ökats med 37 procent, hvilket är föga mer än hälften af genomsnittet 
(65 procent) för motsvarande orter inom riket i dess helhet. Blekinge an-

1 Stads- och landsförsamlingarna. — 3 Karlskrona omfattar egentligen tvenne
pastorat, hvilka dock här ansetts kunna sammanslås. — 5 Folkmängden åren 1805—
1865 är endast ungefärligt beräknad. — 4 Folkmängden åren 1805—1865 är här unge
färligen fördelad mellan Jämshög och Kyrkhult.
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Tal). 111». Folkmängden inom Blekinge läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

Härader samt 
städer.

J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Östra härad . . . 
Medelstad2 . . . .
Bräkne.................
Lister ......................

Ronneby3 .... 
Öfriga städer4 . .

Hela länet

9,007
10,800
7,377

10.937

17,380
21,377
14,832
21,986

18,800
22,591
16/562
22/704

15,312
19,728
15,670
20,518

3,593
1,897
3,052
1,751

4.038
14/748

6,707
3,065
5,437
3,550

7,775
23,448

8,373
3,466
5.944
3/631

9,209
26,301

9,668
4,614
9,114
4,574

12,569
37,592

38,121 75,575 80,657 71,228 29,079 49,982 56,924 78,131

sluter sig härutinnau till alla sina grannlän, Kristianstads, Kalmar och Kro
nobergs, tillsammans med hvilka det utgör ett i industriellt afseende jäm
förelsevis efterblifvet område.

Den svaga folkökning vi sålunda för Blekinges del konstaterat under se
nare tider, både för jordbruks- och andra bygder, är naturligtvis förorsakad 
af utflyttningen, till inhemska orter eller till främmande land. I allt har 
Blekinge under de senaste hundra åren haft ett födelseöfverskott af 129,436 
individer, men folkökningen har utgjort endast 79,610. Länet har alltså för
lorat i det närmaste 50,000 människor genom utflyttning, — utöfver antalet 
af dem som flyttat in. Närmare besedt faller hela denna förlust, och mera 
därtill, på de senaste sextio åren, ty under åren 1811/1850 visa siffrorna 
för Blekinge till och med ett litet öfverskott af inflyttning. (Se tabellen sid. 
318). Den största förlusten har länet lidit under de tre årtiondena efter 
1880, utgörande för hvart och ett af dem 12- à 13,000 personer, — utan 
någon förbättring under senaste tid, såsom annars brukar vara fallet i södra 
-och mellersta Sverige.

Af hela den ofvan nämnda förlusten af 50,000 personer på de senaste 
hundra åren falla vid pass 19,000 på Medelstads härad, 17,000 på Listers, 
15,000 på Östra härad och 10,000 på Bräkne. Häremot står för städerna 
-ett inflyttningsöfverskott, uppgående sammanlagdt till vid pass 11,000 personer.

Emigrationen till främmande land är berörd redan i det föregående. 
Hela antalet emigranter under de senaste sextio åren uppgifves till 39,189; 
häremot svarar ett antal immigranter (under de senaste fyrtio åren) uppgående 
till 9,655. Emigrationen har varit störst i länets västligaste och- östligaste 
delar (Listers och Östra härader), men, i genomsnitt, lindrigast i Bräkne. 
De särskilda socknarna visa emellertid också starka skiljaktigheter inbördes. 
De högsta talen företes för tidrymden 1881/1900 af Kristianopel, Torhamn och 
Jämjö (i landskapets östligaste del); vidare af Kyrkhult, Gammalstorp, Mjällby, 
Ysane och Sölvesborg, alla i lasters härad, samt Eringsboda i Medelstad. 
Med särdeles låga tal uppträda däremot Listerby, Förkärla och Nättraby, alla 
ä Medelstad, samt äfven Hällaryd, Aryd och Bräkne-Hoby inom Bräkne hä-

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Så- 
/som »öfriga socknar» äro upptagna: i Östra härad Sturkö-Tjurkö, Augerum och Lösen : 
i Medelstads härad Aspö-Hasslö och Nättraby; i Bräkne härad Asarum; i Listers härad 
Hörnan; jfr ock följande not. — 2 Utom Ronneby landsförsamling, som sammanförts 
med staden. — 3 Med landsförsamlingen. — 4 Se vidare tabellen sid. 319.

21—112201. Emigrationsntredningen. Betänkande.
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Tab. 120. Emigration oeh immigration i Blekinge län, åren 185111910.*

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
enrop.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 
1861/70 . . . 
1871/80 . . . 
1881/90 . . . 
1891/00 . . . 
1901/10 . . .

111,809
124,244
131,861
140,451
143,656
148.117

1,026
1,460
2,447
7,953
7,169
6,929

91
1,110
1,755
3,560
3.314
21375

1,117
2,570
4,202

11,513
10,483
9,304

158
515

1,680
1.696

559
1,339
1,904
1,804

717
1,854
3,584
3,500

1,117
2,570
3,485
9,659
6,899
5,804

rad. Öfverhufvud har utvandringen varit stark i skogssocknarna invid Små
landsgränsen; men äfven Mjällby stora socken på den bördiga Listerhalfön har 
visat höga siffror.

Af utvandringen från Blekinge har en jämförelsevis betydlig del gått till 
Danmark och Tyskland, — i allt under de senaste sextio åren 7,943 till det 
förra landet och 3,188 till det senare. Förde ogynnsamma förhållanden, som 
varit förenade med denna utvandring, redogöres närmare i Bilaga XX. — Af 
immigranterna under de senaste fyrtio åren kommo 4,049 från utomeuropeiska 
länder, 3,632 från Danmark och 1,423 från Tyskland.

Näringsverksamheten. Af länets befolkning tillhöra 35 procent grup
perna industri, handel och samfärdsel, hvilket är nå^ot mindre än riksmedel
talet, som hinner till 39 à 40 procent (år 1900). Ar 1840 omfattade dessa 
grupper nära 12 procent af folkmängden i Blekinge och ej fullt 11 procent 
af rikets folkmängd. Den industriella utvecklingen har alltså i Blekinge 
varit något svagare än i allmänhet i vårt land. På vissa orter i Blekinge 
finnes dock, såsom bekant, i våra dagar en ganska betydande industri.

Af Jordbruket lifnärde sig ännu år 1900 fullt hälften af länets befolk
ning, eller ungefär samma proportion som för Sverige i dess helhet. Af 
Blekinges areal upptagas inemot 23 procent af odlad jord, hvartill komma 5 
procent för den naturliga ängen.

Som bekant har Blekinge sedan gammalt indelats i tre regioner, parallella 
med kusten, nämligen skogsbygden, mellanbygden och strandbygden. Den 
förstnämnda af dessa ligger ofvan marina gränsen och visar både i afseende 
på natur och kultur stor likhet med angränsande delar af Småland. De 
bägge senare regionerna hafva däremot legat under det senglaciala hafvets 
nivå och hafva därför utom morän äfven sedimentära jordarter. Därjämte 
är terrängen mindre bergig och bruten än inom skogsbygden, så att utrymme 
lämnas för sammanhängande slättbygder. Dessa förhållanden ha naturligtvis 
stort inflytande på åkerjordens fördelning och därigenom äfven på befolkningens. 
Inom detta lilla län sträcka sig emellertid alla häraderna genom alla tre 
regionerna, och man måste därför utvälja vissa socknar för att kunna ådaga
lägga nämnda inflytande. Till och med en del af dessa, exempelvis Åryd i 
Bräkne härad, nå genom alla regionerna. Emellertid höra de sex socknar, 
som ligga utmed gränsen till Småland, så godt som uteslutande till skogsbygden 
och kunna därför anses såsom typiska för densamma. Inom dessa socknar

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 For åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen: jfr anm. sid. 228.
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Tab. 121. Några ekonomiska hufvuddata för Blekinge län.1

Yrkesfördelning Ble
kinge
län.

Hela Arealens fördelning, Ble
kinge
län.

Hela.
år 1900 (och 1840). riket. produktion in. ni. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 52 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord. % .
Naturlig äng, % . . .

22-50
4-99

8-90
3-26

Jordbruk, %................... 53-24 53-67 Skogbärande mark, % . 40-18 52-16
Industri, %.................. 26-01 28-89 Annan mark, % . . . 32-33 35-68
Handel o. samf., % . . 8-81 10-60
Allm. tjänst m. m., % .

Inom industrien:

11-94 6-84 Produktion pr inb. 
Hvete ocb råg, kg. . . 163 144
Annan spannmål, kg. 177 317

Bergverks-, %.................. 7-88 400 Potatis, kg......................... 529 284
Byggnads-, %.................. 6'36 6'59 Mjölk, kg........................... 341 549
Väfnads-o. beklädnads-,^ 4'85 6-18
Metallförädlings-, % . . 4-08 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1"9S 2'33 Spannmål, dt.................... 13-12 14-48
Ind. för litt. o. konst, % 0'46 0-73 Potatis, dt..................... 92'52 97-65
Sågverks-, %.................. 0-24 3'68 Ä insådda vallar, dt. 52-30 38'70
Kemisk-teknisk, % . . . 0-16 1'30 » naturlig äng, dt. . . 25'SO 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,799 1,891
Jordbruk, % ..................
Industri, %..................

75-90
9-10

80-90
8-54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . 2-70 2-21 Landsvägar, kilom. . . 34-20 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 12-30 8-35 Järnvägar, kilom. . . 10-18 298

utgör åkerarealen blott 15 °/o af hela ytvidden. Om man däremot utväljer 
tio socknar, som till öfvervägande del ligga inom strandbygden mellan Karls
krona och Listerlandet och bei-äknär deras relativa åkerjord, så befinnes den 
uppgå till 29 /, alltså nära dubbelt så mycket som inom skogsbygden. De 
fyra socknar, som tillhöra den på kritbergarter hvilande Listerhalfön, ha en 
odlad areal af icke mindre än 45 % af hela ytvidden. På denna halfö är 
äfven afkastningen pr hektar afgjordt högre än inom öfriga trakter; eljest 
råder i detta afseende icke så stor skillnad mellan skogsbygden och kustlandet. 
Man skulle kunnat vänta, att odlingen at sockerbetor tagit större omfattning 
inom detta, af milda höstar och jämförelsevis djupa leraflagringar gynnade 
län; att så ej är fallet, torde delvis bero på lerornas alltför låga kalkhalt. 
Utmärkande för Blekinges jordbruk är potatisodlingens stora omfattning; länet 
står främst i Sverige i detta hänseende, om man afser den relativa utbred
ningen i förhållande till åkerarealen. Pr inb. är produktionen ännu större i 
grannlänen Kristianstads och Kronobergs.

En annan egendomlighet för Blekinges jordbruk är, att höstsäden spelar 
en större roll än öfverallt annars i Sverige, i det den upptager 25 procent 
af åkerjorden, mot i svenskt genomsnitt endast 13 procent. Egendomligt nog 
upptager icke desto mindre trädan endast 5 procent. Annars plägar ju trädans 
areal icke allt för mycket afvika från höstsädens.

Skörden pr hektar är mycket låg i Blekinge, endast jämnhög ungefär 
med i Kalmar län. Jämförelsevis bästa afkastningen lämnar af hufvudsädena 
hvetet; dock hinner ej heller detta säde till riksmedeltalet. Man synes icke 
kunna säga, att Blekinges jordbruk står högt i våra dagar. Ett undantag 
■får göras för foderväxterna, som gifva riklig skörd, både från vallar och äng.

1 Jfr sid. 220.



324 EMXGRATIONSUTEEDNINGEN. BETÄNKANDE.

Jänifördt med folkmängden är åkerarealen och då äfven produktionen 
af landtmannavaror synnerligen ringa i Blekinge, — med det enda undantaget 
för potatisen. I samband härmed är också kreatursstocken mycket fåtalig. 
Kornas mjölkafkastning (omkring 1,800 kg.) är högre än i de småländska 
länen men hinner icke till riksmedeltalet, (1,891 kg.). Eget nog aftager 
kornas mjölkproduktion från öster till väster och är alltså minst i det till 
Skåne gränsande Listerlandet.

Brukningsdelarnas storlek är medelmåttig, 9 à 10 hektar åkerjord på 
hvarje. Arrendatorerna utgöra blott något mer än 3 procent af jordbrukarnas 
hela antal, den lägsta siffran i vårt land med undantag för ön Gottland.

Länets Skogsmark uppgår till 40 % af hela arealen; häraf tillhör 
naturligtvis det mesta de nordliga delarna vid gränsen mot Småland, där den 
steniga och blockrika moränmarken icke lockat till odling. Troligen öfver- 
stiger afverkningen återväxten, men ännu förekommer knappast skogsbrist. 
Också äro länets trä förädlings verk få och obetydliga; det synes nästan, som 
om stenhuggerirörelsen och fisket lagt beslag på intresset, ty inga större 
sågverk finnas vid kusten.

Fisket har ganska stor betydelse för skärgårdsbefolkningen, och näst 
efter Göteborgs och Bohus län torde Blekinge ha största antalet fiskare i för
hållande till hela folkmängden. Äfven handelsflottan, särskildt ångfartygs-, 
är betydande. Säkerligen står detta förhållande i samband med att länets 
skärgård är den rikast utbildade vid hela södra Östersjön.

Industrien. Sedan gammalt är Blekinge kändt för sin stenindustri, 
hvilken alltjämt utgör en af länets viktigaste näringar: Det är ju också helt 
naturligt, att den urbergskust, som ligger Tyskland närmast, i första hand 
skulle blifva tagen i anspråk för stenbrytning. Det var äfven en tysk inan, 
som på 1850-talet grundläde denna industri. Viktigast i detta afseende bland 
de förut nämnda bergarterna är kanske kustgneisen, som tillgodogöres i en 
mängd stenbrott i skärgården från Ronneby nästan ända ned till Sölvesborg. 
Denna gneis, som af stenhuggarna kallas klyfsten, utgör ett förträffligt material 
till gatsten, emedan den på grund af sina utpräglade förklyftningsriktningar 
med största lätthet kan bearbetas. Den i östra delen af länet förekommande 
Tvingsgraniten är mindre lätt att bearbeta; den användes mest till byggnads- 
och sträcksten. Karlshamnsgraniten är den för brytning minst lämpliga 
bergarten, och på den kuststräcka, som denna granit intager, äro stenbrotten 
därför relatift fåtaliga. Den inom länets västra del allmännast förekommande 
diabasen brytes i rätt stor skala under namn af »svart granit», så godt som 
uteslutande till grafvårdar. Om bergarten är rent svart, betingar den i 
Tyskland ett mycket högt pris, ända til! 250 mark pr kubikmeter. Den 
viktigaste af dessa diabasgångar sträcker sig tvärs igenom Karlshamn. — 
Malmer saknas fullständigt, om man undantager sjömalmen i några skogssjöar 
i trakterna upp emot Smålandsgränsen.

I närmaste samband med den stora potatisodlingen står att stärkelse
fabriker, brännerier och destilleringsverk äro länets viktigaste industrigrenar 
näst efter stenhuggerirörelsen. Länets öfriga industri är till större delen 
byggd på tillgången vattenkraft. Inom den östligaste delen, där terrängen 
är jämnare än eljest vanligt, finnas inga vattendrag med nämnvärda fall; 
sådana träffas blott i de åar, som från Småland rinna ned till Blekinges 
södra kust. Lyckeby- och Nättra,by-åarna, som utmynna i Karlskrona skärgård, 
drifva blott mindre anläggningar; viktigare är Ronneby-ån, hvars fall strax 
norr om staden lämna kraft till flera industriella anläggningar, af hvilka den
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viktigaste är Kallinge järnverk. Länets förnämsta vattendrag är Mörrumsåu, 
som kominer frän Asnen, Smalands näst största sjö, och däiför hai bade 
riklig och relatift konstant vattentillgång. Uppe i skogsbygden bildar den de 
viktiga fallen vid Hemsjö, där en stor elektrisk kraftstation är anlagd, och 
på sin väg vidare mot söder drifver den Åkeholms yllefabrik, Halda fickurs- 
fabrik m. fl. verk. Mie-ån drifver Strömma spinneri, Granefors metallverk 
samt flera mindre fabriker, och Holja-ån Olofsströms stora bruk.

Med järnvägar är Blekinge synnerligen väl försedt, bättre än bvarje 
annan del" af vårt land med undantag af Skåne. Samtliga blekingska banor 
äro åstadkomna af enskilda bolag, liksom i grannlänet Kalmar. Trafiken för
svåras något af de växlande spårvidderna, som förklaras genom anslutningen 
till grannlänens banor.

Utskylderna äro i länets landskommuner i allmänhet ganska höga, delvis 
beroende på det betydliga antalet understödstagare.

Länets städer liafva, såsom förut omnämnts, i allmänhet företett en 
sällsynt svag folkökning. Under långa tider har tillväxten rentaf varit mindre 
än på landsbygden, hvilket näppeligen har något motstycke i vårt land, annat 
än några årtionden i Dalarne och i Västerbotten. — Karlskrona ägde redan ar 
1800 fullt 10,000 inb., och var då Sveriges tredje stad. Enligt Wargentins 
uppskattning skall folkmängden vid midton af 1700-talet hafva utgjort 12,000 
personer, i hvilket fall Karlskrona bör vid den tiden ha varit större äfven 
än Göteborg och således kommit Stockholm närmast. Men denna betydande 
folkmängd berodde uteslutande på stadens egenskap af att vara hufvudstation 
för rikets örlogsflotta, liksom de starka växlingarna i folkmängden, om ofvan- 
stående siffror äro riktiga, torde hafva framkallats af den här förlagda 
militärens olika styrka under olika tider. Inom det ekonomiska lifvet har 
Karlskrona först i nyare tid spelat någon afsevärd roll. Under de senaste 
båda årtiondena har också folkökningen varit något högre än förr. Karls
hamn har alltid drifvit en relatift betydande handel, och under senare tider 
har det äfven i någon mån blifvit en fabriksstad. Icke desto mindre har 
folkökningen alltid varit ytterligt svag. Under de senaste tjugu åren har 
utflyttningen varit större än inflyttningen. — Sölvesborg äger en, i förhållande 
till stadens storlek, betydande handelsflotta.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, pastorsämbetet i Kyrkhult samt förste 
provinsialläkaren i länet och provinsialläkaren i Ronneby.1

Hushållningssällskapets sekreterare framhåller, att mindre hemmansägare, 
som behöfva biförtjänster, haft god tillgång till sådana inom stenindustrien 
och byggnadsverksamheten. Skogsförtjänsterna hafva däremot under de senaste 
åren minskats på grund af skogssköflingen. De större hemmansägarne hafva 
det vida bekymmersammare. De vuxna sönerna och döttrarna vilja ej längre 
kvarstanna i hemmet utan gå till industrien eller emigrera. I fråga om jord
brukets skötsel konstateras en afsevärd väckelse. Rotfruktsodlingen har gjort 
afgjorda framsteg, hvartill väsentligen bidragit sockerbruket i Karlshamn. I 
fråga om landtmannaprodukternas försäljning »får man hoppas», att koopera
tionen inom en snar framtid kommer att taga hand om denna sak. Inrättandet 
af gemensamma spannmålslagerhus står på dagordningen. Egnahemsrörel
sens förmåga att minska utvandrigen öfverskattas ofta. Den högre sociala ställ
ningen och de större förtjänster, man hoppas på i Amerika, bibehålla sin lockelse..

1 Jfr sid. 224 här ofvan.



326 EMIGBATIONSDTïtEDNINGBN, BETÄNKANDE.

Kyrkoherden Nils Stigner i Kyrkhult anför, att den ekonomiska ställningen 
i församlingen i allmänhet är svag. Åkerjorden är ej dålig men i följd af sin 
oerhörda stenbundenhet svårarbetad och därför föga lockande till odling. Någon 
mera värdefull skog finnes knappast kvar. Svårigheten är stor att vinna 
egen torfva. »Äfven om en bonde är nödsakad af brist på arbetskraft låta 
en del af sin jord ligga obrukad, är han ej gärna benägen att för rimligt 
pris afyttra denna del.»

Förste provinsialläkaren d:r Carl L. Dahlberg tror sig såsom en allmän regel 
kunna uttala, att den mellersta delen af länet i stort sedt utmärker sig för bättre 
ekonomisk ställning, bättre sociala och hygieniska förhållanden samt högre andlig 
och själslig utveckling än hvad man öfver hufvud påträffar i de östra och 
västra delarna. Särskildt i »Rödeby och Augerums skogar» samt angränsande 
trakter lefver befolkningen delvis »i en fattigdom och ett hygieniskt elände, 
som jag vill hoppas icke skall äga mången motsvarighet inom andra län.»

Från den ekonomiska statistikens synpunkt är Blekinge nära nog en 
gåta; man har svårt att fatta, vid jämförelse med andra landsdelar, huru 
denna befolkning kan tillvinna sig sin behöriga bergning. Såväl åkerjord 
som kreatursstock måste i förhållande till folkmängden betraktas såsom otill
räckliga, om man mäter dem med det öfriga Sveriges mått. Och dock har 
hvarken åkerns eller ladugårdens skötsel höjt sig till att motsvara nutida, 
anspråk. Ersättning skulle då lämnas af fisket. Industriens omfattning är 
åtminstone icke särskildt framträdande. Till trots för allt detta betraktas i 
det allmänna föreställningssättet Blekinge såsom en mera välmående bygd än 
Småland. Man vore böjd att anse detta såsom en missuppfattning, och förste 
provinsialläkarens ofvan anförda uttalande gifver onekligen stöd för en dylik 
förmodan.

Blekinges förkofran kräfver ovillkorligen en tidsenligare utveckling både 
af dess jordbruk och ladugårdshandtering. Härtill får man väl hoppas skall 
komma ett fullständigare utnyttjande äfven af de industriella förutsättningarna, 
hvarpå länet alldeles icke är illa lottadt.



LÄNSÖEVERSIKTER. KRISTIANSTADS LÄN, 327

Kristianstads län.
Kristianstads län omfattar en areal af 6,445 kv.-kilom. ock. äger 230,000 

inb. Till storleken är det det adertonde i ordningen af våra län, och till 
folkmängden det tolfte, — för halftannat århundrade sedan det tionde.

Berggrunden är inom detta län synnerligen omväxlande, i det att icke 
mindre än fem af de geologiska formationerna här äro representerade. Den 
största utbredningen ha urbergarterna, särskildt gneis. Inom detta län bildar 
den berggrunden särskildt i Norra Åsbo härad och i de bägge Göingehäraderna. 
Särskildt inom östra delen af länet genomsättes denna bergart af en mängd 
i nordöst-sydvästlig riktning förlöpande gångar af diabas (»svart granit») af 
samma egenskaper som inom angränsande del af Blekinge. Längre mot väs
ter äro dessa gångar omvandlade till amfibolit och därigenom icke brytvärda. 
På flera ställen inom länet är gneisen förvittrad till ansenligt djup och däri
genom förvandlad till kaolin (porslinslera). Den viktigaste fyndorten för 
kaolin är belägen vid Ifö.

Inom länets sydligaste del, nedanför den af urberg bestående Linderöds- 
åsens sluttningar, utgöres berggrunden af kambrisk-siluriska bildningar, sär
skildt skiffrar (t. ex. den bekanta alunskifferförekomsten vid Andrarum), men 
äfven af kalksten. På flera ställen genomsättes silurformationen af diabas- 
gångar. I länets rakt motsatta del, alltså på Ängelholmsslätten, träffas bild
ningar, som tillhöra Skånes stenkolsförande formation och bestå af eldfasta 
leror, sandsten och kolflötser. Kristianstadsslätten hvilar på till kritsystemet 
hörande bergarter. De bestå hufvudsakligen af mer eller mindre ren kalk
sten, förnämligast »Ignabergakalk», eller »skalgruskalk» och »Hanaskogskalto.

Bland länets jordarter har morän den största utbredningen inom länets 
nordliga och centrala delar. Till väsentlig del är den bildad af det under
liggande urberget, men i vissa trakter är den dock rätt kalkhaltig. Eme
dan dessa delar legat under det senglaciala hafvets yta, saknas inom dem 
marina aflagringar. Sådana hafva däremot stor utbredning på slätterna kring 
Ängelholm och Kristianstad. På den förstnämnda af dessa är glacialleran 
till följd af berggrundens beskaffenhet oftast starkt kalkhaltig, 12—16 %, och 
kan därför betecknas som märgel. Den täckes visserligen här och där af 
sand. men frånsedt flygsandsfälten vid Ängelholm är den vanligen af obetydlig 
mäktighet. Inom det senare området är det egentligen i trakten af Kristian
stad, som märgeln går i dagen; vanligen täckes den af sand, särskildt inom 
kusttrakterna. Emellertid äro äfven sandaflagringarna bemängda med frag
ment af traktens kritbergarter och därigenom kalkhaltiga. Länets sydöstra 
delar ha i likhet med de nordliga och centrala delarna icke legat under det 
senglaciala hafvets yta. Deras berggrund utgöres dock såsom förut nämndt 
af siluriska bergarter, och moränleran inom dessa trakter är därför vanligen 
starkt kalkhaltig.

Af Kristianstads läns hela areal bestå 7'3 % af torfmarker, alltså en 
ganska afsevärd andel. De tre härader, som ligga inom det till Småland 
gränsande urbergsområdet, Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge, ha en torf-
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Tab. 122. Folkökningen i Kristianstads lån från 1810 till 1910}

Aren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

121,097
134,380 + 13,283 12,369 + 914 + 914

1821/30 .... 150,107 + 15,727 15,456 + 271 + 271 —

1831/40 .... 165,585 + 15,478 16,812 — 1,334 — 1.334 —

1841/50 .... 189,579 + 23,994 24,200 — 206 — 206 —

1851/60 .... 209,101 + 19,522 24,617 — 5,095 — 3,366 — 1,729
1861/70 .... 221.578 + 12,477 26,247 —13,770 — 4,018 — 9,752
1871/80 .... 230,144 + 8,566 26,141 —17,575 — 8,104 — 9,471
1881/90 .... 222,381 — 7,763 22,478 — 30,241 —10,352 — 19.889
1891/00 .... 219,166 — 3,215 15,625 —18,840 — 9,798 — 9,042
1901/10 .... 228.307 + 9,141 18,909 -- 9,768 — 3,571 — 6,197

märksareal af resp. 16, 18 och 13 %; inom Gärds härad, som till väsentlig- 
del är beläget på den likaledes af urberg bestående Linderödsåsen, är samma 
areal 14 % under det att den icke inom något af de öfriga, på sedimentär 
berggrund hvilande häraderna öfverstiger 4 % af ytvidden. Ofantliga arealer 
af dessa mossar äro lämpliga för tillverkning af torfströ, äfven i största skala; 
denna fabrikation har också under de senaste åren tagit ganska god fart.. 
Däremot äro bränntorfmossarna små och olämpliga för större fabrikation. 
För husbehof finnes det likväl god tillgång på torfbränsle snart sagdt öfver 
allt inom länet. Ganska stora vidder af torfmarkerna äro odlingsbara, om 
också inom urbergsområdet den ringa kalkhalten är ett hinder att öfver- 
vinna.

I afseende på klimatet torde böra framhållas, att länets inre, nordliga 
och jämförelsevis högländta delar ha afsevärdt hårdare klimat än kusttrakterna 
likaledes är nederbörden inom förstnämnda trakter betydligt rikare, ett för
hållande som säkerligen medverkat till uppkomsten af de vidsträckta torf
markerna.

Folkmängden i Kristianstads län uppgick år 1750 till 90,000 personer, 
år 1810 till 121,000, och år 1910 till 228,000 personer. Folkökningen var 
länge ganska stark. Afbrottet skedde med emigrationens inträde, och sedan 
dess har länet med afseende å folktillväxten hört till våra svagaste bygder. 
Hela inbyggarantalet är ej nämnvärdt större nu än för fyrtiofem år sedan. 
Anmärkas må, att de allra senaste åren varit något fördelaktigare.

I äldre tider var utflyttningen från detta län obetydlig. Icke så sällan 
hände till och med, att inflyttningen öfvervägde. För hela tidrymden mellan 
1810 och 1850 väga in- och utflyttning ungefär jämt, — samma förhållande 
alltså som i grannlänet Blekinge. Annorlunda ställde sig — i bägge länen —- 
förhållandena sedermera. Mellan 1850 och 1910 har Kristianstads län för
lorat bortåt ett hundratusental personer genom utflyttning, — utöfver antalet 
af dem som flyttat in.

Till följd af låg giftermålsfrekvens och en ganska hög dödssiffra har 
under senare tid födelseöfverskottet i detta län varit ovanligt ringa. Dock 
har äfven i detta hänseende någon förbättring sports under senaste årtionde.

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre skiljaktigheter mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31.
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Tab. 128. Folkmängden i Kristianstads låns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader och städer. 
(Efter unifierade gränser).

År 1805. Ar 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910. 1

13,774 18,401 24,797 26,312 24,932 26,931
Södra Åsbo.................
Bjäre ..........................
Västra Göinge . . .
Villand......................
Östra Göinge ....
Gärd...............................
Albo...............................
Ingelstad......................
Järrestad......................

6^024
9,544

17.649
15:237
14,453
14,148

7,162
13,053

4.912

9,240
12,048
24,420
20,821
21,022
18,341
9,087

18,588
6,957

13,636
16,516
33.147
25,245
27.858
23,212
11,545
26,993

9,333

13,721
17,059
34,864
25,053
28,171
22,843
12,242
28,257

9,965

12,811
14,396
33,333
23,645
26,154
22,638
11.083
25,607

9,403

13,863 
14,251 
35,178 . 
24,841 
27,245 
23,049 
10.675 
25,262 i 

9,311 :

Landsbygden 115,956 158,925 212,282 217,987 204,002 210,606

Kristianstad1 ... .
Ängelholm..................
Simrishamn ....

3,106
491
677

4,540
1,074
1.046

6,422
1.739
1,449

8,224
2,092
1.841

10,318
2,784
2,062

11,569
3,998
2,134

Städerna 4,274 6,660 9,610 12,157 15,164 17,701

Hela länet 120,230 165,585 221,892 280,144 219,166 228,307

Inom hvart och ett af länets härader samt inom städerna har folkmäng
den vid olika tidpunkter under perioden mellan 1805 och 1910 uppgått till 
de belopp, som utvisas af tabellen här ofvan.

Folkförlusten genom utflyttning (nettoförlusten) har för länet i dess hel
het under de sista hundra åren uppgått till ungefär 96,000 personer; födelse- 
öfverskottet var nämligen 202,854, men folkökningen endast ^107,210. Af 
förlusten falla å de båda Göingehäraderna 25,000, å de båda Åsbohäraderna 
med Bjäre 24,000, å Ingelstad och Järrestad, längst i söder, 20,000, samt 
å Kristianstadstrakten (Villand, Gärd och Albo) ända till 33,000 ^personer. 
Städerna däremot ha haft ett öfverskoft af inflyttning, dock ej uppgående till 
mer än ungefär 6,000 människor. — Af de särskilda häraderna har Ingelstad 
förlorat 15,000 människor, Villand 14,000, Östra Göinge 13,000, Gärd och 
Västra Göinge hvardera 12,000, Norra Åsbo 11,000, Bjäre 8,000, Albo 7,000, 
Järrestad 5,000 och Södra Åsbo 4- à 5,000.

I tabellen öfverst å nästa sida har genomförts den också för öfriga län 
iakttagna skillnaden mellan »jordbrukssoclmar» och öfriga orter, hvarom se 
sid. 212 här ofvan. För hvardera gruppen blifva folkmängdssiffrorna följande:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 . . . . . . . 94,175 26,055 120,230
» 1865. . . 170,750 51,142 221,892
i 1880. . . . . . . 173,305 56,839 230,144
» 1910. . . . . . . 155,688 72,619 228,307

Mellan 1805 och 1865 ökades alltså jordbruksspcknarnas folkmängd 
med 81 procent, — ett mycket högt tal, för öfrigt nästan identiskt med 
siffran för grannlänet Malmöhus. Mellan 1880 och 1910 minskades däremot 
folkmängden i Kristianstads läns jordbrukssocknar med 10 procent, en siffra

1 Inom stadens nuvarande område, alltså med frånräknande år 1880 af Nosabydelen.



330 EMIGRATIONSUTREDNING ES. BETÄNKANDE.

Tab. 124. Folkmängden inom Kristianstads läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Härader samt J ordbrukssoeknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Norra Åsbo . . 12,875 22,879 23,897 23,659 899 1.918 2,415 3,272
Södra Åsbo . . 4,432 10.129 10,099 8,324 1,592 3,507 3,622 5,539
Bjäre .................. 8.622 15,011 15,297 12,316 922 1,505 1,762 1,935
Västra Göinge . 12,951 23,799 24,018 21,102 4,698 9,348 10,846 14,076
Villand .... 10.915 17,829 17,225 15,227 4,322 7.416 7,828 9,614
Östra Göinge. . 9,856 18,699 19,226 18,633 4,597 9,159 8.945 8,612
Gärd.................. 10,909 17,932 17.094 15,881 3,239 5,280 5,249 7,168
Albo.................. 7,162 11,545 12,242 10,675
Ingelstad . . . 11,982 24,669 25,396 21,916 1,071 2,324 2,861 3,346
Järrestad . . . 4,471 8,258 8,811 7,955 441 1,075 1,154 1,356

Städerna2 . . . 4,274 9,610 12,157 17,701
Hela länet 94,175 170,750 173,305 155,688 26,055 51,142 56,839 72,619

som äfvenledes i det närmaste sammanfaller med motsvarande tal ej blott 
för Malmöhus, utan äfven för Blekinge och Hallands län. Kristianstads 
län har tydligen, hvad jordbruksbygderna beträffar, i många hänseenden delat 
lott med flertalet af de öfriga länen i södra Sverige.

En olikhet träffas däremot uti Kristianstads läns svaga folkökning inom öfriga 
socknar (än jordbruks-) samt städerna. Härutinnan delar Kristianstads län 
visserligen lott med Blekinge och Kronobergs län, men alldeles icke med 
Malmöhus och Hallands. Förhållandet i fråga afser för öfrigt egentligen de 
tre senaste årtiondena, eller tidrymden efter 1880. Under denna tid har folk
mängden i Kristianstads läns industriorter och städer ökats endast med 28 
procent. Ett lägre tal än så återfinnes i hela riket endast för Kalmar län och 
Gottland. Industrien ligger i Kristianstads län uppenbarligen ännu i sin linda.

Här ofvan har berörts frågan om utflyttningen från Kristianstads län. 
Afses särskildt emigrationen till främmande länder, finner man för samtliga 
de senaste sextio åren ett antal af 70,755 emigranter. Antalet immigranter 
är för de senaste fyrtio åren upptaget till 14,675.

Länet hörde länge till våra mest utpräglade emigrationsbygder men har 
numera förbättrat sin ställning därhän, att dess plats är ungefär vid riks
medeltalet, eller till och med något därunder. Inom länets olika delar ha 
förhållandena varit ganska varierande. Högsta utvandringsprocenten uppvisar, 
åtminstone för perioden 1881/1900, Bjäre härad; därnäst följer Östra Göinge. 
Trakten söder om Kristianstad har varit lindrigare hemsökt. Äfven i Norra 
Asbo har utvandringstalet varit lågt. •— Om emigrationen till Danmark och 
Tyskland, se Bilaga XX. Denna utvandring, som i allt för de senaste sextio 
åren är uppgifven (säkerligen för lågt) till 13,683 personer för Danmarks del 
och 2,646 personer för Tysklands, har under senare tider minskats betydligt.

1 Angående fördelningen mellan »jordbrnkssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom 
»öfriga socknar» äro npptagna: i Norra Åsbo härad Gråmanstorp: i Södra Åsbo härad 
Björnekulla, Västra Broby och Västra Sönnarslöf: i Bjäre härad Torpkov och Båstad: 
i Västra Göinge härad Vinslöf, Stoby, Vankifva, Finja och Norra Åkarp; i Villands 
härad Ifvetofta, Ifö, Åhus och Nosaby; i Östra Göinge härad Osby, Östra Broby och 
Färlöf; i Gärds härad Norra Åsum, Västra Vrain och Östra Sönnarslöf: i Ingelstads 
härad Try de; i Järrestads härad Simris. — * Se tabellen å föregående sida.
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Tat». 125. Emigration och immigration i Kristianstads lån, åren 180111010}

Medel-
Emigranter. Immigranter.

Netto-
Åren folk- Till Till Frän Från utvan

dring.1 2mängd. ntom- 
europ. 1.

europ.
länder.

Summa. utom- 
europ. 1.

enrop.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 
1861/70 . . . 
1871/80. . . 
1881/90 . . . 
1891/00 . . .

1 1901/10 . . .

196,845
219,880
228,545
226,606
219,712
221,541

1.729
6j334
7,428

18.345
10,883
8,540

3.418
4.761
4,792
2,883
1.642

1.729
9,752

12,189
23,137
13,766
10.182

553
1,187
2.707
2,442

2,165
2,061
2,017
1,543

2.718
3,248
4,724
3.985

1,729
9,752
9.471

19,889
9,042
6,197

Immigrationen från Danmark uppgifves för de senaste fyrtio åren till 6,256 
personer, och från Tyskland till 1,024 personer.

Näringsverksamheten. Af länets hela befolkning ar 1900 tillhörde 
endast 26 à 27 procent yrkesgrupperna industri, handel och samfärdsel, hvilka 
i hela riket upptogo 39 à 40 procent. Kristianstads län är också en af våra 
svagast industrialiserade bygder, hvaruti tvifvelsutan ligger en betydande orsak 
till stagnationen inom folkmängden.

Af jordbruk lifnärde sig ännu år 1900 inemot 68 procent af länets 
hela befolkning. Af länets areal utgöras ej mindre än 39 procent af odlad 
jord, hvartill kommer den naturliga ängen, som upptager 6 à 7 procent. 
Skogen omfattar ytterligare 40 procent; för impediment o. d. återstår alltså 
den jämförelsevis ringa ytvidden af 14 à 15 procent.

Den odlade jorden är i afseende på sin utbredning mycket beroende af 
de geologiska bildningarna. De tre urbergshäradena Norra Åsbo, Västra och 
Östra Göinge likna i mångt och mycket Småland; naturen bär en tydlig prä
gel af torftighet: skogbevuxna marker och ljunghedar omväxla med mossar 
och sjöar. Äfven åkerarealen är relatift obetydlig, nämligen 21—24 % af 
ytvidden, för visso en följd af bristen på leraflagringar och annan lättodlad 
eller kalkhaltig mark, som i sin tur är orsakad af läget ofvan marina gränsen. 
Delvis ofvan och delvis nedom denna gräns ligga Albo, Gärds och Villands 
härader, hvilkas berggrund består både af urberg och af sedimentära berg
arter. Den uppodlade marken utgör här 39—48 % af arealen. Återstående 
härader ligga antingen på Ängelholmsslättens bördiga märgel eller på den 
siluriska berggrunden i länets sydöstligaste del. Deras akerareal varierar 
mellan 64 och 81 % af hela ytvidden. Öfverensstämmelsen mellan det geo
logiska underlaget och den odlade jordens utbredning är alltså genomgående.

Utmärkande för länets jordbruk är som bekant potatisodlingens stora, 
omfattning. Främst i detta afseende komma de bägge härader, som upptaga 
Kristianstadsslätten; dessa ha otvifvelaktigt mera sandjord än öfriga härader, 
och det ligger ju nära till hands att häri finna ett orsaksförhållande. På 
denna potatisodling är länets viktigaste industri, brännvinshandteringen, grun
dad. Det milda klimatet och den fruktbara jorden på Angelholms- och Kris- 
tianstadsslätterna hafva medgifvit odling af sockerbetor, och ett sockerbruk 
ligger nära enhvar af de bägge städerna.

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna hruttoutvandringen ; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 12Ö. Några ekonomiska Iiufvuddata för Kristianstads län.1

Yrkesfördelning Kristian- Hela Arealens fördelning. Kristian
stads
län.

Hela
är 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 37 13 Af arealen land:

3924
6-58

8-90
3-26

Folkm. 1 rf ra rdc af: Naturlig äng, % . . .
Jordbruk, % ................... 67-58 53-67 Skogbärande mark, % . 89*70 52-1.6
Industri, %................... 18-89 28-89 Annan mark, % . . . 14-48 35-68
Handel o. sanif., % . . 7-60 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 5-93 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 280 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. 515 317

Byggnads-, %................... 5’85 6*59 Potatis, kg......................... 864 284
Väfnads-o. beklädnads-, % 548 6-18 Mjölk, kg........................... 880 549
Metallförädlings-, % . . 3-01 4-08
Näringsmedels-, % . . . 2-48 233 Produktion pr hektar.
Bergverks-, %................... 0-92 4-00 Spannmål, dt.................... 15'07 14-48
Kemisk-teknisk, % . . . 0-48 1-30 Potatis, dt.......................... 87-46 97-65
Sågverks-, %................... 0"40 8-68 À insådda vallar, dt. 4690 38-70
Ind. för litt. o. konst. % 0'82 0'73 > naturlig äng, dt. . . 25'80 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 2,247 1,891
Jordbruk. % ...................
Industri, % ...................

87-60
5-20

80-90
8-54 På 100 kvkm.:

Handel o. samt'., % . . 1-30 2-21 Landsvägar, kilom. 27-60 13-90
Al!m. tjänst m. m., % . 5-90 8*35 Järnvägar, kilom. . . 10-94 2-98

Pr hektar gifver potatisen en ganska klen skörcl i detta län, — såsom 
ofta är fallet när ett säde odlas i ovanligt stor omfattning. Därmed synes 
gärna följa en större vårdslöshet vid skötseln, användning äfven af mindre 
lämplig jord o. s. v. I förhållande till folkmängden skördas i Kristianstads 
län mera potatis än i någon annan del af Sverige, eller ej mindre än 864 
kg. pr inb., medan riksmedeltalet är 284 kg. Kristianstads läns siffra öfver- 
träffar, så länge man håller sig till hela länder, Europas maximum, som är 
750 kg., för Tyska riket. Däremot öfverträffas Kristianstads län vida af en
skilda landsdelar i Tyskland, såsom Brandenburg med 1,330, Pommern med 
1,680 och Posen med ända till 2,040 kg. potatis årligen pr inb.

Spannmålens afkastning på ytenheten är i genomsnitt ganska hög i detta 
län, men förhållandena växla betydligt från den ena orten till den andra. 
Ofver riksmedeltalet stå i själfva verket knappast andra härader än Södra 
Asbo samt Ingelstad och Järrestad. De båda sistnämnda äro jämförliga med de 
bättre delarna af Malmöhus län. Foderskörden pr hektar är öfverallt riklig. 
— Ladugårdsskötseln står i regeln högt, och kornas mjölkafkastning (2,247 
kg.) öfverträffas endast i Malmöhus län. Äfven i detta hänseende stå Södra 
Asbo, Ingelstad och Järrestad nästan i jämnhöjd med de närmast liggande 
delarna af grannlänet. — Kreatursstocken är i allmänhet talrik i förhållande 
till folkmängden, men icke egentligen i förhållande till åkervidden. Ungnötens 
antal är snarast mindre nu än för ett århundrade sedan, men i stället har 
man slagit sig på svinskötseln, som i vissa delar af länet tagit ett starkt 
uppsving.

Brukningsdelarnas medelstorlek är inemot 11 hektar odlad jord på 
hvarje, eller ungefär lika med genomsnittet för hela riket. Af länets samtliga

1 Jfr sid. 220.
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jordbrukare äro 15 procent arrendatorer, en proportion som äfvenledes sam
manfaller med rikssiffran.

Den skogbärande markens areal uppgår till inemot 40 % af hela yt
vidden. Det är egentligen de tre på urberg hvilande gränshäraderna mot 
Halland och Småland, Norra Åsbo samt de båda Göingehäraderna, som ha 
någon skog ntöfver husbehof. I dessa trakter finnes en mängd små vatten
sågar och snickerifabriker, mest kanske i norra delen af Västra Göinge. 
Otvifvelaktligt har skogsafverkningen flerstädes bedrifvits på ett förödande 
sätt och återväxten icke tryggats.

Industriens utveckling har, såsom redan framhållits, icke hunnit syn
nerligen långt i detta län. Om de branscher, som stå i samband med den 
utbredda potatiskulturen samt med sockerbetsodlingen, är redan taladt. Länets 
bergarter hafva visserligen mångsidig användning, men ej i större skala. Vid 
Skäralid på Söderåsens sluttning brytes byggnadssten och gatsten, och af dia
baserna (»svart granit») i Villands och Östra Göinge härader på gränsen till 
Blekinge tillverkas grafvårdar m. m. Kaolinfyndigheten vid Ifö har fram
kallat en viktig tillverkning af kaolin och chamottetegel. Det på silurisk 
skiffer grundade gamla alunverket vid Andrarum har numera i det närmaste 
upphört med tillverkningen; däremot brytes på flera ställen i silurtrakterna i 
länets sydöstra del kalksten, hufvudsakligen för bränning. Vid Hyllinge i 
Södra Åsbo härad, där en flik af den stenkolsförande formationen i grannlänet 
i söder skjuter in på Kristianstads läns område, uppfordras betydliga mäng
der stenkol och eldfast lera. Tegelindustrien, grundad på kusttrakternas 
leror, är mycket betydande; bland samtliga svenska län har blott Malmöhus 
att uppvisa större årlig tillverkning. Vid Maltesholm ligger ett större 
cementbruk.

Tillgångarna på vattenkraft äro icke särdeles stora. Lagan, det syd
svenska höglandets förnämsta vattendrag, flyter visserligen ned mot detta län, 
men gör strax norr om dess gräns en skarp krök mot väster, hvarigenom den 
och dess viktigaste fall stanna utanför. Störst af de åar, som genomflyta 
länet, är Helgeån; den drifver Östanå pappersbruk och Torsebro krutbruk samt 
vid det sistnämnda äfven en viktig elektrisk kraftstation. Rönneån bildar ett 
par fall, som utnyttjas vid Klippans pappersbruk.

I jämförelse med hvad förhållandet är inom exempelvis Blekinge är fis
ket inom Kristianstads län mycket svagt utbildadt. Att orsaken härtill i 
främsta rummet är kustens beskaffenhet blir tydligt, om man ser efter hvar 
fisklägena inom sistnämnda län uppstått. Det visar sig, att de i allmänhet 
ligga där det af någon geologisk orsak är ett afbrott i den eljest jämna, 
sandiga och långgrunda strandens vanliga beskaffenhet. Så t. ex. består den 
del af länets kust, som vetter rakt mot söder (i trakten öster om Ystad), af 
svämsand, oftast utbildad såsom flygsand, och stranden är därför öde. Men 
på en punkt skjuter en rullstensäs fram till hafvet («Kåsehufvud»), och där 
finnes också ett fiskeläge. I fortsättningen mot öster och norr består kusten 
ånyo af ett obebodt flygsandsbälte, men i trakten af Simrishamn är stranden 
något bergig, emedan Linderödsåsens sydligaste utlöpare här nå fram till 
hafvet. I denna trakt ligger en hel rad fiskelägen, af hvilka ett, nämligen 
Brantevik (obs. namnet!), äfven drifver liflig sjöfart. Omkring 10 km. norr om 
Simrishamn, som kan sägas bilda medelpunkten bland dessa fiskelägen, vidtager 
ånyo öde flygsand, tills en ny utlöpare från Linderödsåsen vid Stenshufvud bildar 
ett afbrott och härigenom djupare vatten, så att en ny grupp fiskelägen kunnat 
uppstå. Större delen af återstoden af länets östra kust är långgrund, sandig 
och obebodd utom där vattendragens mynningar kunnat användas som hamnar,
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nämligen vid Knäbäeks fiskeläge och Åhus (obs. namnen!). Mellan Åhus oeh 
Blekingegränsen uppträder första antydan till skärgård, och där ligger Landö fiske
läge, som redan genom sitt namn antyder den naturliga betingelsen. Länets kust 
mot Kattegat (Skelderviken) består mestadels af flygsand och är i brist på 
möjligheter till hamnar öde. I äldre tider bildade Ängelholm genom sitt läge 
vid Rönneåu ett afbrott härutinnan, men sedan mynningen genom svämsanden 
uppgrundats, har stadens sjöfart slutat. I denna del af länet är det Hallandsås, 
som framkallat fiskelägen, Torekov och Båstad.

Kristianstads län är synnerligen rikligt utrustadt med järnvägar, om än 
icke härutinnan jämförligt med grannlänet Malmöhus.

Liksom inom Malmöhus län är äfven här sparbanksväsendet mycket 
starkt utveckladt. Motböckernas antal uppgår till 54 % af innebyggareantalet 
(postsparbanken oafsedt), och behållningen utgör 297 kr. pr inb., mot endast 
131 kr. för riket i dess helhet.

Af länets städer har Kristianstad, trots sina enastående goda järnvägs- 
kommunikationer, alltid företett en mycket långsam utveckling. Under de 
senaste åren har dock någon industri uppstått, och folkmängden har, om för
städerna inräknas, vuxit till 13,000 personer. Staden var för ett halft år
hundrade tillbaka utmärkt af sina sällsynt gynnsamma dödlighetsförkållanden, 
bvartill motstycken dock numera anträffas äfven i många andra städer. Möj
ligen berodde Kristianstads låga dödstal i äldre tid delvis på den ovanligt 
talrika befolkningen i de mera bärgade samhällslagren samt på den betydande 
garnisonen, som ju väsentligen rekryteras inom ungdomsåldrarna. — Angelhohn 
har vuxit ganska hastigt under de senaste åren. Simrishamn har nyligen 
fått en modernt anlagd hamn.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmännen i Kebbelberga och 
Vinslöf, pastorsämbetet i Kverrestad samt provinsialläkarne i Bästad och 
Ängelholm.1

Hushållningssällskapets sekreterare framhåller, att på slättbygden är den 
jordbrukande befolkningen i allmänhet mycket välbergad. Detsamma kan i 
stora drag sägas äfven om befolkningen i skogsbygden, delvis på grund af 
de talrika biförtjänsterna genom industriellt arbete, hvilka mestadels tillkom
mit under de senaste fyrtio åren. — Gårdarna öfverlåtas i allmänhet odelade 
från far till son ; bättre för alla parter vore mången gång, om de delades i 
två eller tre. — Torparne på kronoparkerna äro i regeln ganska illa lottade, 
»då deras kontrakt mångenstädes äro ”tills vidare” och då de därjämte stun
dom äro utsatta för godtycke från skogstjänstemännens sida». I allmänhet är 
emigrationen rätt betydlig bland dessas och andra kronotorpares barn. — I 
öfrigt framlägges ett helt program för emigrationens motarbetande, hvilket, 
såsom afseende landet i dess helhet, refereras på vederbörliga ställen i det 
följande.

Kronolänsmännen Oscar Hellertz, i Kebbelberga distrikt, framhåller den 
stora fördel som vunnes, om det vore lättare för jordbruksarbetaren att skaffa, 
sig ett eget hem. »Säkerligen skulle då icke, som nu är händelsen, brist 
på arbetskraft ofta vara till hinder för en rätt skötsel, särskildt af de större 
jordbruken, där förhållandet mellan husbönder och tjänstehjon blifvit allt 
sämre och sämre.» — I egnahemsfrågan framställas en del synpunkter, hvarom 
mera under den allmänna framställningen i det följande.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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Kronolänsmannen Allan Holmgren i Vinslöf betecknar landtarbetarnes, 
äfven drängarnes och pigornas bostadsförhållanden såsom synnerligen otillfreds
ställande. Därtill har tjänstfolket för litet fritid. Det sociala missnöjet och 
den rådande likgiltigheten för hemmet och fosterjorden äro betydande orsaker 
till emigrationen.

Kyrkoherden F. Hallgren i Kverrestad lämnar ett synnerligen intressant 
bidrag till belysande af det svenska folklynnet, hvaraf utdrag äro återgifna vid 
den särskilda behandlingen af detta ämne i Bilaga XVI.

Provinsialläkaren d:r A. Christer-Nilsson i Båstad säger sig på grund af 
femtonårig erfarenhet kunna intyga, att distriktsbefolkningens jämförelsevis 
burgna ställning resulterar från barnens i Amerika gjorda besparingar. »Men 
de säga också, att där gäller det bara att arbeta och spara och skicka hem. 
Gjorde de det i Sverige, mena de flesta att förhållandena blefve desamma, 
åtminstone nu».

Provinsialläkaren d:r A. Lindstedt i Ängelholm framhåller landtarbetarnas 
och tjänarnas otillfredsställande bostadsförhållanden samt svårigheterna att 
vinna en betryggad ålderdom. — Många emigranter återvända med bruten 
hälsa, och man anser till och med att tuberkulosens spridning inom en af 
distriktets socknar bör tillskrifvas hemkomna svensk-amerikanare. Klimatet i 
Amerika är nämligen särskildt ogynnsamt för tuberkulösa, hvilka därför i 
regeln af Amerikas läkare tillrådas att återvända till Sverige.
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Malmöhus län.
Malmöhus län omfattar en areal af 4,830 kv.-kilom. och äger 460,000 

inb. Till storleken är det det tjuguandra i ordningen af våra län, men till 
folkmängden det första, — för halftannat århundrade sedan endast det fjärde.

I detta län har berggrunden mera omväxlande sammansättning än annor
städes i vårt land. Blott en obetydlig del intages af urberg, nämligen de 
bergåsar, som i riktning nordväst-sydost genomdraga Skåne. Alla dessa bestå 
till öfver.vägande del af gneis, ha ungefärligen samma höjd öfver hafvet 
(185—195 meter) och äro bildade på samma sätt, nämligen därigenom att 
berggrunden på deras sidor sjunkit, så att de själfva bilda kvarstående par
tier, s. k. horstar. Härigenom hafva de blifvit i högre grad än omgifnin- 
garna utsatta för erosionens inverkan, så att de blifvit beröfvade det täcke 
af yngre bergarter, som otvifvelaktigt en gång öfverlagrat äfven dem. Tvenne 
af dessa åsar ligga på gränsen till grannlänet, nämligen Söderåsen, af hvilken 
blott en obetydlig del tillhör detta län, och Linderödsåsen, hvars sydvästra 
sluttningar ligga innanför detta läns gränser. Uteslutande till detta län höra 
däremot Kullen, som bildar dess nordligaste, i hafvet utskjutande del, och 
Romeleklint, som reser sig utmed en linie, dragen från Lund till Ystad.

De kambrisk-siluriska bildningarna upptaga hufvudsakligen tvänne större 
områden, bägge långsträckta i nordväst-sydöstlig riktning, alltså i öfverens- 
stämmelse med de nyssnämnda åsarna. Det ena af dessa områden sträcker 
sig från kusten mellan Simrishamn och Sandhammaren förbi Ringsjön upp 
mot Söderåsen, det andra bildar Romeklints fortsättning mot nordväst upp till 
trakten af Landskrona. Silurlagren skilja sig till sin karaktär från motsva
rande bildningar i det mellersta Sverige därigenom att kalkstenar blott i 
mindre grad, men skiffrar desto mera ingå i dem. Största utbredningen har 
den öfversiluriska lerskiffern, som ofta är kalkhaltig och därför kan beteck
nas som märgelskiffer. Till dessa bildningar hör äfven den rödbruna sand
sten, som träffas nära Övedskloster.

De till triasformationen hörande bergarterna ha helt obetydlig praktisk 
betydelse; desto viktigare äro de bergarter, som äro närmast yngre och bilda 
en öfvergång mellan tidas- och juraformationerna. De betecknas i dagligt 
tal såsom Skånes stenkolsförande formation. Hithörande bergarter började 
afsättas vid en låg, sumpig strand, klädd med dåtidens tropiska skogar, i 
hvilka barrträd, kottepalmer och ormbunkar spelade hufvudrollen. Den ena 
generationen efter den andra af dessa skogar uppstod, utdog och multnade, 
och på sådant sätt bildades materialet till stenkolslagren. Efter någon tid 
började marken sjunka, hafvet trängde in öfver sumptrakterna och täckte 
dem med tjocka lager af sand och lerslam, som sedermera hårdnade till sand
sten och eldfast lera. Den stenkolsförande formationen upptager ett större 
område i länets nordvästra del, begränsadt af Ivullen, Söderåsen och Öre
sund. Den återfinnes äfven på ett par ställen längre mot söder, men saknar 
där praktisk betydelse.

I länets sydvästliga del, afgränsad genom en linie från Landskrona till 
‘Ystad, tillhör berggrunden kritformationen. Liknande bergarter uppträda
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Tab. 127. Folkökningen i Malmöhus län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810 .... 
1811/20 . . .

155,534
177,051 + 21,517 20,147 + 1,370 + 1,370

1821/30 . . . 200,498 + 23,447 24,179 — 732 — 732 _ . .

1831/40 . . . 222,096 + 21,598 22,206 — 608 - 608 _
1841/50 . . . 253,279 + 31,183 31,378 — 195 — 195 _
1851/60 . . . 284,802 + 31,523 36,270 — 4,747 — 4,310 — 437
1861/70 . . . 316,299 + 31,497 37,405 — 5,908 + 4,171 — 10.079
1871/80 . . . 349,681 + 33,382 41,719 — 8,337 + 2,429 - 10,766
1881/90 . . . 368,127 + 18,446 40,829 — 22,383 + 2,771 — 25,154
1891/00 . . . 409,304 + 41.177 39,877 + 1.300 + 11.056 — 9,756
1901/10 . . . 457,214 + 47,910 51,853 — 3,943 + 5,184 — 9jl27

äfven inom ett mindre område, som från trakten öster om Romeleklint sträc
ker sig ned till kusten mellan Ystad och länsgränsen. Dessa områden ut
göra sänkningsfält på ömse sidor om nämnda ås. Kritformationens bergarter, 
som för öfrigt jämförelsevis sällan gå i dagen, bestå dels af skrifkrita, dels 
af Saltholms- och Faxekalk, tvänne kalkstensarter. Af de bägge sistnämnda 
bergarterna är Saltholmskalken viktigast och har den största utbredningen; 
dess förnämsta fyndorter ligga utmed kusten mellan Landskrona och Trelle- 
borgstrakten.

Den landsänkning, hvarigenom stora delar af norra Europa blefvo täckta 
af det senglaciala hafvet, var svagare i Malmöhus län än i öfriga delar af 
vårt land, och oaktadt detta områdes lågländthet är det därför blott obetyd
liga delar däraf, som legat under detta hafs yta. Största utbredningen bland 
länets jordarter har därför morän. På de af urberg bestående, i det före
gående nämnda åsarna bildar moränen en rätt mager och stenbunden mark, 
men där berggrunden består af yngre skiffer- och kalkstensbildningar, är 
den vanligen lerig och starkt kalkhaltig och bildar därigenom länets förnämsta 
åkerjord. Denna märgel anträffas vanligen på helt ringa djup under jord
ytan, och dess kalkhalt är i regeln mycket hög, t. ex. i sydvästra delen af 
länet 25—30 % och stundom därutöfver. Ishafslera, äfven den kalkhaltig, 
finnes __ nästan blott inom ett område söder om Kullen. På några ställen ut
med Öresund förekommer en äldre, likaledes kalkhaltig lera, s. k. hvitålera.

Malmöhus läns torfmarker uppgifvas intaga 2'5 % af hela arealen. Otvif- 
velaktigt har deras utbredning i äldre tider varit större, men i denna skog
fattiga landsända ha de allmänt nyttjats för fyllande af bränslebehofvet, hvari
genom åtskilliga af dem blifvit helt och hållet bortgräfda och deras under
lag uppodladt till åkermark. Det är naturligt, att torfven inom ett län med 
så starkt kalkbaltigt underlag ytterst sällan utgöres af hvitmosstorf, utan i 
stället af både för odling och såsom bränsle lämpliga torfarter.

Såväl till följd af det sydliga läget som däraf, att ingen del af länet 
ligger på större afstånd från hafvet, är klimatet blidare än i någon annan 
del af Sverige. Detta gäller särskildt höst- och vintermånaderna, under det 
att sommarvärmen föga öfverstiger t. ex. Stocholmstraktens. Nederbörds- 
mängden under sommaren motsvarar ungefärligen den i öfriga, lägre liggande 
delar af Götaland vanliga.

1 Länsgränserna äro här 1900 års, och talen förete därför smärre afvikelser mot 
Bilaga V, Tab. 31, samt mot den »Statistiska historiken» i det föregående (intill 1850).

22—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.



338 EMIGRATION SUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tal». 128. Folkmängden i Malmöhus läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader m. m. År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.
(Efter unifierade gränser.)

8,981 15,318 18,389 19,458 30,626 33,700
8,543 13,396 16,826 17,608 18,504 20,983

19,885 28,206 40,030 44,278 53,188 55,041
i Rönneberg................ 6,858 9,825 12,771 13,102 13,323 13,228

10,706 14,758 17,751 18,148 16,509 16,387
Ilarj ager 6................ 7,004 10.920 13.364 15,102 16,642 18,628

12,619 18,721 23,068 23,241 22,590 23,258
9,610 14,618 17,162 18,205 20,912 21,888

14.723 19,554 27,357 28,082 24.828 25,357
12,885 17,672 24,842 27,740 25,157 23,759
12,184 18,598 23,488 24,534 22,179 22,440

Lj units....................
Herrestad................

4,082 5,688 8,229 8,222 6,863 6,359
4,529 6,142 7,795 7,909 7,604 7,578

Landsbygden 132,609 193,416 251,072 265,629 278,925 288,606

4,932 10,203 21,889 38,054 60,857 83,373
3,224 5.264 9,820 14,304 16.621 20,139

Landskrona5 .... 3,776 3,800 6,918 9,763 14,399 16,041
Hälsingborg7 .... 1.955 3,211 6,832 11,550 24,670 33,347

2,648 4,155 5,972 7,025 9.862 11,285
Trelleborg4................ 446 1,200 1,841 2,307 3,037 3,400
Skanör m. Falsterbo . 718 847 1,137 1,049 933 1,023

Städerna6 17,699 28,680 54,411 84,052 130,379 168,608

Hela länet 150,308 222,096 305,483 349,681 409,304 457,214

Folkmängden i Malmöhus län uppgick år 1750 till 104,000 personer, 
år 1810 (inom dåvarande gränser) till 155,000 och år 1910 till 457,000 
personer. Malmöhus län är ju af naturen mera gynnadt än någon annan del 
af vårt land, och det är alltså icke att undra på, att folkökningen här städse, 
efter våra förhållanden, varit hög. Också finna vi, att länets folkmängd, som 
år 1750 omfattade knappt 59 promille af hela rikets, numera hunnit till 
inemot 83 promille. Sedan år 1815 är Malmöhus också vårt folkrikaste län. 
Innu år 1810 öfverträffades det af Östergötlands, och år 1750 både af Öster
götlands, Älfsborgs och Jönköpings län.

Inom hvart och ett af Malmöhus läns härader äfvensom i städerna 
uppgick folkmängden vid några karaktäristiska tidpunkter till de belopp, som 
framgå af tabellen öfverst å denna sida.

När man ser folkmängdstalen för Malmöhus län här ofvan, — en ökning 
på hundrasextio år från 104,000 inv. till 457,000 — är man väl närmast 
hågad att förutsätta, att någon inflyttning hjälpt till. I själfva verket är 
detta dock alls icke händelsen. Äfven Malmöhus län har förlorat af sin

1 Med Västra Skräflinge, som numera är införlifvadt med Malmö. — 2 Med Trelle
borgs landsförsamling, som numera är införlifvad med staden; likaså med hela förra 
Kvrkoköpinge. —3 Utom Västra Skräflinge. Med inräkning af denna nya stadsdel hade 
Malmö vid 1910 års utgång 88,156 inb. —1 Utom landsförsamlingen och Kyrkoköpinge- 
delen, med livilka 1910 års folkmängd uppgick till 9,909 personer. Folkmängden för 
åren 1805—1865 är endast beräknad. — 5 Den höga siffran för år 1805 beror på den 
stora då i Landskrona förlagda garnisonen. Ar 1815 var folkmängden endast 2,299. 
— 6 Den nva staden Eslöf (med 5,396 inb. år 1910) är här inräknad under Harjagers 
härad. — 7 År 1905 öfverflyttades ett område med ungefär 1,700 inb. från Hälsingborgs 
landsförsamling till staden.
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Tab. 129. Folkmängden inom Malmöhus läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna-1

Härader ni. m.
Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Oxie2 .... 4,807 8,945 8,658 8,201 3,485 7,812 8,219 11,590
Skytt3 .... 7,495 13,882 13,864 12,661 529 1,140 1,060 1,580
Luggude4. . . 13,399 24,630 25,656 22,981 5,767 13,844 16,482 30,473
Rönneberg . . 6,858 12,771 13,102 13.228
Onsjö .... 10,706 17,751 18,148 16,387
Harjager5 . . . 5,635 10,566 10,361 9,347 344 674 598 2,360
Torna6 .... 11.888 21,292 21.465 19.541 394 694 667 1,816
Bara.................. 8,205 14,658 14.207 13,703 1,405 2,504 3,998 8,185
Frosta .... 12,356 22,579 22,735 18,950 2,367 4,778 5,347 6,407
Färs................. 12,885 24,842 27,740 23,759
Vemmenhög . . 10,251 19,306 19,301 16,565 1,933 4,182 5,233 5,875
Ljunits .... 4,082 8,229 8,222 6,359
Herrestad . . . 3,647 5,887 6,016 5,470 882 1,908 1,893 2,108

Malmö7. . . . 5,621 23,521 40,635 97,282
Lund8 .... 3,561 10,902 15,413 22,040
Landskrona9 . 3,776 6,918 9,763 16,041
Helsingborg10 . 2,674 8,388 13,690 34,934
Ystad .... 2,648 5,972 7,025 11,285
Trelleborg11 . . 965 3,647 4,991 10,142
Skanörm. Fal st. 718 1,137 1,049 1,023
Eslöf12 .... 1,025 2,124 4,143 6,921

Hela länet 112,214 205,838 209,475 187,152 3S,094 100,145 140,206 270,082

folkmängd genom utflyttning. I allt uppgår nettoförlusten på de sista hundra 
åren till 44,183 personer, i det nämligen födelseöfverskottet utgjort 345,863, 
men folkökningen endast 301,680. Öfverskott af inflyttning — alltid obe
tydligt — har förekommit endast under tidrymden 1800—1820 samt under år
tiondet 1891—1900, — i sistnämnda fall väl på grund af att då inföll den 
egentliga utvecklingen af länets sockerindustri.

Af de särskilda häraderna i Malmöhus län förete allesamman öfverskott 
af utflyttning under de senaste hundra åren, äfven de härader, hvilka, såsom 
Oxie och Skytts, innesluta betydande förstadsbildningar, eller omfatta talrika 
industriorter och stationssamhällen, såsom Luggude, Harjagers och Bara hära
der m. fl. Hela förlusten under de hundra åren uppgår till följande netto
belopp: Färs härad 17,000 personer, Vemmenhögs 14,000, Frosta 13,000, 
Luggude, Onsjö och Torna hvardera 12,000, Bara 10,000, Könnebergs 8,000, 
Skytts 6,000, Ljunits och Herrestads hvardera 5,000, Harjagers 4,000 och 
ändtligen Oxie härad 2,000 personer. — Hvad angår Malmöhus läns städer ha 
de, — inom sina äldre gränser och den nyblifna staden Eslöf oafsedt — under 
de hundra åren haft ett inflyttningsöfverskott uppgående till vid pass 75,000 
personer. Inräknas de betydande nya stads- och förstadsbildningarna, stiger 
siffran naturligtvis åtskilligt högre.

Ofvan anförda tal både för folkmängdsbelopp och utflyttningsförluster 
afse de administrativa områdena af härader och (äldre) städer.13 För Malmö-

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
»öfriga socknar» äro npptagna: i Oxie kärad Fosie, Svedala^ Bunkeflo, Västra Klagstorp,
Tygelsjö och Hököpinge; i Skytts härad: Hvellinge; i Luggude härad: Ekebv, Bjuf.
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Tab. 130. Emigration och immigration i Malmö/ms län, åren 1851ll910.li

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan-
dring.16Till

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 267,990 284 153 437 437
1861/70 . . . 303,875 2,981 7,098 10,079 10,079
1871/80. . . 331,073 6,691 11,885 18,576 513 7,297 7,810 10,766
1881/90 . . . 358,008 21,974 12,620 34,594 1,456 7.984 9.440 25,154
1891/00 . . . 385,320 11,485 7,251 18.736 2,776 6,204 8,980 9,756
1901/10 . . . 432,169 11,991 6,203 18,194 2,581 6,486 9,067 9,127

hus län ännu mera än för andra delar af vårt land är det af vikt och af 
intresse att söka uppdela också efter olika näringsdistrikt, således framförallt 
att skilja mellan jordbruksdistrikt och öfriga. Ett försök härtill är också 
utfördt i tabellen å föregående sida. Med »jordbrukssocknar» afse vi här, 
såsom vanligt, endast sådana, i hvilka jordbruket är den allt förhärskande 
näringskällan (jfr sid. 212); med »öfriga socknar» förstås alltså sådana, i 
hvilka industrien och andra stadsmannanäringar vunnit ett mera betydande 
insteg, om än också i vissa af dessa socknar landtbruket kan vara öfver- 
vägande. Hvilka socknar, som i hvarje fall hänförts till den senare gruppen, 
framgår af anmärkningarna till tabellen.

Slutsummorna för länet inom hvardera af dessa grupper utfalla på föl
jande sätt. Folkmängden utgjorde:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 .................... 112,214 38,094 150,308
> 1865 .................... 205,338 100,145 305,483
» 1880 .................... 209,475 140,206 349,681
» 1910 .................... 187,152 270,062 457,214

Talen visa, hvad först angår den äldre perioden, eller åren mellan 1805 
och 1865, att folkmängden i Malmöhus läns jordbrukssocknar under dessa år 
tillväxte med i allt 83 procent. Siffran sammanfaller, så godt som, med den 
motsvarande för Kristianstads län och öfverträffar rätt betydligt genomsnitts
siffran för rikets samtliga jordbrukssocknar, livilken är 64 procent. Den når 
icke upp till siffran för Blekinge (98 procent), men den öfverträffas icke af

Vram, Höganäs, Raus, Yäsby och Kattarp; i Harjagers härad Käflinge; 1 Torna härad 
Lackalängä; T Bara härad: Burlöf och Lomma; i Frosta härad Hörby och Hör; i Vem- 
-menhögs härad Skifarp och Skurup; samt i Herrestads härad Stora Köpinge; jfr vidare 
noterna 2—6 här nedan. — 2 Utom Yästra Skräflinge samt Limhamn (Hyllie), hvilka 
här inräknats under Malmö. — 3 Utom Trelleborgs landsförsamling och Kyrkoköpinge, 
som här äro inräknade under Trelleborgs stad. — 4 Utom Helsingborgs landsförsamling, 
som här inräknats under staden. — 6 Utom Västra Sallerup, som här inräknats under 
Eslöf. — 6 Utom Lunds landsförsamling, som här inräknats under staden. — 7 Med 
Yästra Skräflinge och Limhamn (Hyllie). — 8 Med landsförsamlingen. — 9 Om 1805 
års folkmängd, se not 5 sid. 338. — 10 Med landsförsamlingen. — 11 Med landsförsam
lingen och (hela) Kyrkoköpinge. — 12 Med hela Yästra Sallerup. — 13 Eslöf är i fram
ställningen i texten alltid fördt på Harjagers härad. Däremot är Trelleborg räknadt 
som stad (inom sina gamla gränser). — 11 Se Bilaga V, sid. 95*. — 16 För åren 1851/70 
har nettoutvandringen ansetts ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; 
jfr anm. sid. 228.
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Tab. 181. Några ekonomiska hufvuddata för Malmöhus län.1

Yrkesfördelning Malmö- Hela Arealens fördelning, Malmö- Hela
är 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 97 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af:
Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . . 
Skogbärande mark, °/o .

75-07
4-73

8-90
3-26

Jordbruk, %.................. 41-15 53-67 13-91 52-16
Industri, %.................. 37-51 28-89 Annan mark, % . . . 6-29 35-68
Handel o. samf., % . . 14-00 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 7-34 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete ocli råg, kg. . . 228 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 541 317

Bvggnads-, %.................. 11-62 6'59 Potatis, kg......................... 346 284
Väfnads-o. beklädnads-,^ 8-22 6-18 Mjölk, kg......................... 850 549
Metallförädlings-, % . . 5-87 408
Näringsmedels-, % . . . 5-40 2-33 Produktion pr hektar.
Bergverks-, %.... , 4G0 4'00 Spannmål, dt................... 18-54 1448
Ind. för litt. o. konst, % 0-95 0" 7 3 Potatis, dt........................

A insådda vallar, dt.
120-01 97-65

Kemisk-teknisk, % . . . 0-52 1'30 48-10 38-70
Sågverks-, %.................. 0-33 3’68 > naturlig äng, dt. . . 37-90 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 2,931 1,891

Jordbruk, % ..................
Industri, %..................

83-60
6-80

80-90
854 På 100 kvkm.:

Handel o. samf.. % . . 1-40 2-21 Landsvägar, kilom. 48-40 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 8-20 8-35 Järnvägar, kilom. . . 18-14 2-98

något annat läns inom södra och mellersta Sverige, om än Kronobergs län, 
Bohuslän, Älfsborgs län och Värmlands samt, såsom förut nämnts, Kristian
stads komma den ganska nära.

Af allt detta framgår, att under tidrymden före år 1865 folkökningen i 
Malmöhus läns jordbrukssocknar var relatift hög, men dock icke alltför öfver- 
lägsen öfriga läns i södra Sverige, af hvilka Blekinge till och med företer en 
ännu högre siffra än Malmöhus län.

Vi ingå här icke på en närmare undersökning af de särskilda länens 
olika förutsättningar under denna nu längesedan tillryggalagda tidrymd, med 
afseende å vare sig extensiv eller intensiv utveckling af landtbruket, ej heller 
upptaga vi frågan om den förefunna folkökningens större eller mindre fören
lighet med de ekonomiska framstegen å olika orter. Men vi framhålla de 
ofvan konstaterade fakta. De utgöra i alla händelser ett bidrag till Malmöhus 
läns ekonomiska historia under det nu tilländagångna århundradet.

Ar 1880 uppgick befolkningen i de här såsom jordbrukssocknar beteck
nade delarna af Malmöhus län till 209,000 personer. Ar 1910 hade den 
sjunkit till 187,000. Dessa siffror äro betydelsefulla i synnerhet för de sam- 
källsförbättrare, som vilja i jordbrukets utveckling finna den enda boten mot 
emigrationen.

För att innebörden af dessa tal skall fullt framgå, bör man erinra sig, 
att dessa socknar under de trettio åren torde haft ett födelseöfverskott af 
kanske 60,000 individer. Hela detta födelseöfverskott är försvunnet, och 
därtill 22,000 personer af den ursprungliga folkmängden.

Den relativa folkminskningen i Malmöhus läns jordbrukssocknar under 
tiden mellan 1880 och 1910 uppgår till 11 procent. Siffran är nästan ena-

1 Jfr sid. 220.
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handa som de motsvarande för Blekinge, Kristianstads och Hallands län. 
Samtliga våra fyra sydligaste län förete alltså samma jämna minskning. Detta 
visar på en ekonomisk lag af betydande styrka, ty de yttre förutsättningarna äro 
dock här ganska varierande. Blekinges och Hallands skogsbygder och Göinge 
äro af naturen bra mycket svagare utrustade än Skåne »söder om landsvägen». 
Men icke desto mindre är folkminskningen regel öfverallt, och äfven öfverallt 
ungefär lika stark.

Det finnes väl icke ett ypperligare jordbruk i vårt land, och ej mången
städes i världen, än i Oxie och Skytts härader i Skåne. I ett uttalande af 
Malmö Handels- och sjöfartsnämnd (Bilaga XIX, sid 54) beskrifves detsamma 
sålunda: »Inom Oxie och Skytts härader, belägna mellan städerna Malmö och 
Trelleborg, finnes ingen jord af frälse eller frälsesäterinatur och, antagligen i 
följd häraf, inga större jordbruksegendomar. All jorden har sedan generationer 
tillbaka varit i bonde- och småbrukarehänder. Troligen finnes icke någon- 
städes öfver 200 tunnland på en hand, och en egendom, som innehåller 100 
tunnland eller därutöfver, är en ren sällsynthet. Ingenstädes i hela vårt land 
kunna uppsökas två härader, hvilka i fråga om intensift jordbruk, bördighet 
och allmänt välstånd kunna ens tillnärmelsevis jämföras med de två nu nämnda. 
Fattiga finnas i dessa häraders socknar nästan endast i närheten af städerna, 
och då komna från dessa.» Nåväl! Folkmängden i dessa häraders jordbruks- 
socknar uppgick år 1880 till 22,522 personer; år 1910 utgjorde den 20,862. 
Här ser man i hvad mån ett intensift jordbruk är i stånd att gifva uppehälle 
åt en växande folkmängd, — när ej längre tillfälle gifves till nyodling.

Vi öfvergå så till Malmöhus läns »öfriga socknar» samt städerna. Ar 
1805 ägde dessa en folkmängd af 38,000 personer; år 1910 hade den stigit 
till 270,000. En så stark folkökning träffas ingenstädes annars i vårt land. 
Man ser att det i våra dagar är stadsmannanäringarna, som egentligen 
hålla Skånes ekonomiska utveckling uppe.

I det föregående är visadt, att Malmöhus län på de senaste hundra åren 
förlorat 44,000 människor genom utflyttning. Denna förlust är helt och hållet 
en förlust till utrikes orter, ty omflyttningen mom landet gifver för Malmöhus 
län nästan alltid ett +. Emigrationen däremot har länge varit betydlig. 
Under de senaste sextio åren hafva ej mindre än 100,616 personer utvandrat 
från detta län. Häraf hafva 55,406 gått till främmande världsdelar, 34,956 
till Danmark, 4,975 till Tyskland och 5,279 till öfriga länder eller okänd ort. 
Emigrationen till Danmark är dock i Skåne snarast att jämföra med det folk
byte, som inom Sverige äger rum mellan grannbygder. Också hafva en
samt under de senaste fyrtio åren 20,882 personer inflyttat från Danmark till 
Malmöhus län; största delen af dessa äro säkerligen svenskfödda. Från utom
europeiska länder har länet under samma fyrtio år mottagit 7,326 immigranter, 
från Tyskland 4,010, och från öfriga länder (eller ej uppgifven ort) hafva 
kommit 3,079.

I fråga om emigrationens fördelning på olika bygder visa siffrorna stora 
ojämnheter för Malmöhus län, men dessa ojämnheter äro delvis endast sken
bara. När sålunda emigrationen är ytterligt obetydlig i Oxie härad och 
mycket ringa också i Skytts, så betyder väl detta egentligen, att befolkningen 
här först söker sin lycka i Malmö. Därifrån kan färden nog efter några år 
gå vidare till Danmark eller Amerika. Att emigrationen däremot är mycket 
stor från Luggude beror väl i främsta rummet på den lätta förbindelsen med 
Danmark; för öfrigt ser man ofta, att industribefolkningen är rörligare än 
den egentliga landtbefolkningen. Äfven från Färs och Frosta samt Lj units 
härader är utvandringen ganska stark. Däremot visa Torna och Bara härader 
låga siffror, och mestadels äfven Harjagers.
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Näringsverksamheten. Af Malmöhus läns folkmängd ar 1840 häm
tade 8 procent sin utkomst af industri, handel eller samfärdsel. Ar 1900

yrkesfördelningen i länet för dessa bägge år:
Personer lefvande af År 1840. År 1900.

Jordbruk och fiske ........................................ .... •
Industri, handel och samfärdsel......................
Allmän tjänst och s. k. fria yrken..................

Summa

186,000
18,000
18,000

168,000
211,000

30,000
222,000 409,000

Vi skulle önska, att man stannade litet inför dessa siffror och därvid 
särskildt erinrade sig, att hvad här är fråga om är »Sveriges främsta jord- 
bruksl

Vi tillägga, att ej ens dessa tal gifva full föreställning om utvecklingens 
gång från rent teknisk synpunkt, ty under vara dagars »jordbruk» ingåi 
mycken verksamhet — t. ex. hela mejerihandteringen — som med afseende 
å sättet för dess utförande är af rent industriell art.

Utan att på minsta sätt bestrida det skånska jordbrukets stora bety
delse och dess i många hänseenden lysande framsteg, tillata vi oss alltsa 
framhålla, att när Malmöhus läns ekonomiska utveckling — utan att alls 
vara kvantitatift märkvärdig från allmän västeuropeisk synpunkt • dock 
efter vårt lands förhållanden varit i det närmaste föredömlig, så ha vi härför 
i första rummet att tacka den skånska industrien.

Af Jordbruk och dess binäringar, inräknadt fiske, lefde år 1840 nära 
84 procent af Malmöhus läns befolkning, men år 1900 endast 41 procent. 
Sistnämnda siffra är den lägsta i Sverige, näst talet för Göteborg och Bohus 
län, — onekligen ett oväntadt resultat för »vårt främsta jordbrukslän». .

Af Malmöhus läns areal upptager den odlade jorden ej mindre än 75 
procent ; den naturliga ängen (som här ger lika stor afkastning som de insådda 
vallarna efter svenskt medeltal) upptager 5 procent och skogsmarken 14 pro
cent. På impediment o. d. komma alltsa endast 6 procent, en siffra som 
understiges i Södermanland men icke i något annat svenskt län.

Hvarje härad i Malmöhus län har större relativ åkerareal än genomsnitts
siffrorna för samtliga andra svenska län, men likväl kan man mycket väl uiskilja 
det inflytande naturbeskaffenheten utöfvat på de särskilda bygderna i detta 
afseende. Det är i främsta rummet de förut nämnda, genom förkastning 
bildade åsarna, som varit bestämmande för åkerjordens^ utbredning, i det att 
de trakter, där åsarnas gneis bildar berggrunden, ha långt mindre areal od
lad jord än de områden, där sedimentära jordarter dominera. Minst upp- 
odladt är Frosta härad, nämligen till 52 % af ytvidden; detta härad ligger 
också till väsentlig del på Linderödsåsens sluttningar, och dess mark är där
för till största delen stenig morän. På bägge sidorna om detta härad, som ligger 
ungefär vid midten af länsgränsen, ligga Onsjö och Färs härader, bägge med en 
åkerareal af 65 fä det förstnämnda af dessa omsluter delvis Söderåsens 
sluttningar, och det senare ligger till en del inom Linderödsåsens urbergsom
råde. Torna och Bara härader ha 77 och 78 % af hela ytvidden uppodlad; 
till dem hör Romeleklints höjdsträckning. Slutligen ligger Kullen inom det 
för öfrigt af sedimentära bergarter bestående Luggude härad; åkerarealen är 
här 78 % Öfriga härader inom Malmöhus län tillhöra helt och hållet de 
sedimentära bergarternas område, och deras odlade jord varierar till sin ut
sträckning mellan 80 och 90 / af hela ytvidden. Ju mera sedimentära berg
arter, dess mera åkerjord är alltså den genomgående regeln. Ordningsföljden
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mellan häraderna beträffande skördens storlek pr hektar blir ungefärligen 
densamma; mycket stor är exempelvis skillnaden i detta afseende mellan 
de tre häraderna med relatift största urbergsgrunden, Onsjö, Frosta och 
Färs, och de tre härader, Oxie, Skytt och Vemmenhög, som bilda länets på 
kritgrund hvilande, sydvästliga del, den s. k. Söderslätt. Såsom förut nämndt, 
bildar en linie från Landskrona till Ystad ungefärlig gräns för det stora, 
sydvästliga kritområdet. Samma linie är äfven gräns mellan tvänne krea- 
tursraser, nämligen den ostfrisisk-holländska i den bördigare och ayrshire- 
rasen i den mindre bördiga delen. Mjölkproduktionen pr ko är sydväst om 
linien mera och nordost om densamma mindre än 3,000 kilogr. Det är na
turligt, att i ett län med sa starkt utvecklad industri som Malmöhus befolk- 
ningsfördelningen icke varierar alldeles parallellt med åkerarealen; emellertid 
äro de tre urbergshäraderna Onsjö, Frosta och Färs glesare bebyggda än 
samtliga öfriga, då ju äfven industrien är bunden vid de sedimentära berg
arterna (kol, kalk, cement m. m.).

Det är naturligt, att en trakt med djupa, kalkhaltiga leror och mildt 
klimat, särskildt blida höstar, skall lämpa sig ypperligt för odling mî socker
betor. Denna odling började taga fart först på 1880-talet, men har sedan 
natt en betydande omfattning. Sin största utbredning har den inom länets 
västra, särskildt ^sydvästra delar, alltså inom det stora kritområdet; i dessa 
trakter äro också de flesta sockerbruken belägna, t. ex. Teckomatorp, Arlöf, 
Kjäflinge, Svedala m. fl. Det är sockerbruken, som jämte de många kvar
narna, mejerierna m. m. orsaka, att länets industri inom näringsmedlens om
råde vida öfverträffar alla öfriga svenska län.

För att återvända till skörden pr hektar, är denna naturligtvis af alla 
säden högre än riksmedeltalet. Öfverlägsenheten uppgår till 23 % för hvetet, 
16 % för rågen, 26 % för kornet och hafren, 19 % för blandsäden, 31 % för 
ärterna och 23 % för potatisen. Mestadels är länets siffra maximum för 
hela riket, dock ej för rag och potatis, där Kopparbergs län tager försteget, 
samt ärterna, där Hallands län star främst. — Mjölkproduktionen pr ko 
stiger till 2,931 kg., hvilket är 30 % mer än för det län som kommer när
mast (Kristianstads) och 55 % utöfver riksmedeltalet, som uppgår till 1,891 
kg. Såväl i fråga om åkerns som ladugårdens afkastning skulle Malmöhus 
län intaga en mycket hög plats inom hvilket land som helst.

Brukningsdelarnas medelstorlek uppgår till 11 hektar åkerjord på 
hvarje. Sistnämnda siffra sammanfaller i det närmaste med motsvarande 
för riket i dess helhet. Härvid bör dock ej förgätas det större värdet af 
ett hektar jord här mot i öfre Sverige. — Af samtliga jordbrukare äro 19 
% arrendatorer; riksmedeltalet är 15 %.

Som bekant, är länet det skogfattigaste i vårt land; blott 14 % af hela 
ytvidden äro skogbevuxna. Det är egentligen blott inom de tre, till vä
sentlig del på urbergsgrund hvilande häraderna Onsjö, Frosta och Färs, som, 
skog förekommer; den intager här 20—27 % af arealen. Skogfattigast är 
naturligtvis slättbygden i sydväst. Icke ett enda trämasse- eller pappersbruk 
finnes i Malmöhus län, och i brist på vattenkraft äro sågverken obetydliga. 
Ett rätt vackert exempel på naturbeskaffenhetens inflytande erbjuda träför- 
ädlingsverken vid Stockamöllan, anlagda i ett relatift skogrikt härad (Onsjö), 
där Rönnean, länets största vattendrag, genombryter Söderåsens höjdsträck
ning och därvid bildar åtskilliga fall.

Industri och ber g sbruk. Malmöhus län saknar visserligen fullstän
digt malmer, men har däremot riklig tillgång på andra råvaror för berg- 
verksindustrien. Urbergarterna sakna dock praktisk betydelse, och icke heller
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silurbergarterna äro af större vikt. Nämnas bör likväl, att Bjärsjölagårds 
kalkbruk; som är det största i sitt slag inom länet, är grundadt på öfversi- 
lurisk korallkalk, hvarjämte den siluriska sandstenen vid Övedskloster i samma 
härad är föremål för storartad brytning i en 60 meter djup grufva. Den 
lämpar sig utmärkt till fasadbeklädnad, hvarpå posthuset i Stockholm kan 
tjäna som exempel.

Länets viktigaste bergverksindustri är grundad på den stenkolsförande 
formationen, som hufvudsakligeu har sin utbredning i Luggude härad. Redan 
på 1600-talet bröts stenkol vid Höganäs, men på senare tider, sedan hela 
området blifvit genom borrningar noga undersökt, har man upptäckt bryt
värda stenkol på flera andra ställen, förnämligast vid Billesholm, Bjuf och 
Skromberga, och äfven där bedrifves numera stenkolsbrytning i större skala. 
Stenkolslagren äro emellertid af ringa tjocklek (blott några få decimeter), och 
endast ett af dem gifver till afsalu dugliga kol. Alla de andra lagren gifva 
blott sämre kol, användbara endast på stället till eldning af ångpannor och 
dylikt; de äro alltför askhaltiga för att kunna säljas. Under stenkolen 
ligger lera, som tack vare de stenkolsbildande växterna är eldfast. Deras 
rötter utsögo nämligen ur densamma de lättlösligaste beståndsdelarna, kvar- 
lämnande de svårlösliga, och dessa är det, som äro eldfasta. Denna lera 
användes numera i stor skala för tillverkning af saltglacerade lerrör och 
lerkärl, eldfast tegel, trottoarsten m. m. Utan tillgång till den eldfasta leran 
skulle kolbrytningen knappast vara lönande. På flera ställen i Hörs socken 
brytes en vanligen efter socknen benämnd sandsten, som användts till slip- 
och kvarnstenar, byggnadssten (t. ex. Lunds domkyrka) m. m.

Knappast mindre viktiga i ekonomiskt afseende äro kritsystemets berg
arter. På flera ställen i Oxie härad ligga kritbruk, grundade på brytning 
af hithörande bergarter; dels fabriceras s. k. ångslammad krita och dels 
drifves export af råkrita. Ännu viktigare äro de storartade kalkbruk och 
cementfabriker, som äro belägna utmed detta härads kust; de största af dem 
kunna sägas ha skapat det betydande fabrikssamhället Limhamn. Lomma, 
Klagshamn m. fl. stora industrisamhällen höra äfven hit. Som bekant kräfves 
för cementtillverkningen utom kalk äfven lera, och för ändamålet ypperlig 
sådan finnes här i obegränsad mängd. Länets rika tillgång på leror och dess 
täta bebyggelse ha framkallat en storartad tegeltillverkning, större än i 
något annat län. Rönneberga härad torde vara viktigast i detta afseende. 
— Om den industri, som står i samband med jordbruket, särskildt socker
betsodlingen, är redan taladt. Länets mejerihandtering är, såsom bekant, 
den högst utvecklade i vårt land.

Fisket som i äldre tider var af mycket stor vikt för länets befolkning, 
har under nyare tid högst betydligt gått tillbaka. Det behöfver blott erinras 
om, huru Skanör och Falsterbo från att under medeltiden vara bland norra 
Europas viktigaste handelsstäder nedsjunkit till sin nutida obetydlighet. Orsaken 
härtill uppgifves ha varit, att en sillfiskeperiod, motsvarande de bohuslänska, 
räckt från 1200 omkring fyra sekler framåt, och att sillen sedan dess för
svunnit. En annan orsak torde vara att dessa städer hade sin blomstringstid 
på samma gång som hanseförbundet, och då dess makt bröts, förlorade också 
Skanör och Falsterbo sin betydelse. Härtill kommer att flygsanden, som 
ruinerat så många samhällen vid Östersjön och Nordsjön, uppgrundar äfven 
dessa städers hamnar och därmed beseglar deras öde. I nyare tid ha åt
skilliga af länets fiskelägen gått tillbaka i afseende på fisket af andra orsaker, 
exempelvis Limhamn genom konkurrens från industrien, och fiskelägena vid 
Kullen genom att danska sommargäster lämnat lättare förvärfvade inkomster.
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I afseende på fiskelägenas placering kan man här liksom i grannlänet finna, 
att långgrunda, sandiga stränder på flera håll omöjliggjort anläggandet af 
fiskehamnar. Af denna beskaffenhet är exempelvis hela kuststräckan mellan 
Malmö och Landskrona, med undantag däraf att ett par moränuddar ungefär 
midt emellan de bägge städerna ha djupare vatten vid stränderna; där ligga 
också tvänne fiskelägen, Barsebäck och Vikhög. Vid Öresundskusten träffas 
ett annat fiskeläge, som är länets största och äfven ett af de viktigaste i hela 
Sverige, nämligen det omkring en half mil söder om Hälsingborg belägna Råå. 
Här utmynnar en liten å, och det är denna, som utgör hamn. Det är emel
lertid icke blott fisket utan äfven sjöfarten, som af Råå skapat ett ganska 
betydande samhälle; en mängd fraktfartyg af alla storlekar äro nämligen här 
hemmahörande. Vid länets södra kust, särskildt i takten öster om Trelle
borg, träffas en mängd fiskelägen, samtliga dock obetydliga. Störst är Smyge, 
Sveriges sydligaste samhälle. Säkerligen är det, åtminstone till någon del, 
inlandet som hållit dessa fiskelägen nere; på grund af den stora bördigheten 
hos jorden och den industriella användningen af bergarterna har fisket fått 
alltför starka konkurrenter.

Vissa af. länets städer hafva under de senaste åren ganska kraftigt utveck
lat sina handelsflottor. Länge låg den inhemska sjöfarten nästan nere, 
på grund af den öfvermäktiga danska konkurrensen och skåningarnas bristande 
solidaritet. Numera har endast Göteborgs och Bohus län en större handels
flotta än Malmöhus län.

Länets kommunikationer till lands äro, såsom bekant, ypperliga och 
skulle uthärda täflan med de flesta bygders på kontinenten. Anmärkas bör dock, att 
till följd af splittringen mellan de många järnvägsbolagen de gifna fördelarna 
icke alltid fullt utnyttjas, åtminstone icke hvad angår persontrafiken.

I Malmöhus län är sparbanksvåsendet utomordentligt högt utveck- 
ladt. På hvarje hundratal inb. finnas 66 sparbanksböcker (postsparbanken 
oafsedt), och behållningen uppgår till 457 kr. pr inb., mot endast 131 kr. 
i genomsnitt för hela vårt land. Här, liksom i Danmark, förmedlas af spar
bankerna en icke obetydlig del af den affärsrörelse, som annars omhänder- 
hafves af de egentliga bankerna. Detta förhållande har kanske också sina 
olägenheter.

Länets städer äro efter våra förhållanden betydande och ha äfven i re
geln företett en kraftig ekonomisk utveckling och folkökning.

Malmö står naturligtvis främst härutinnan. Ar 1800 ägde staden knappt 
4,000 inb. och var då mindre än Norrköping, Gäfle, Karlskrona, Uppsala, Udde
valla och Falun (!), hvilka alla efter hand stannat långt efter. Numera upp
går stadens folkmängd till 90,000 personer; inräknas Limhamn, hvars inför- 
lifvande väl får anses så godt som afgjordt, torde siffran redan hinna 
till 100,000. Malmö har utvecklat sig till en verklig storstad, — den tredje 
platsen i vårt land, som hunnit därhän. Det har utvecklat sig till betyden
het både såsom handelsstad och såsom fabriksstad, ehuru det i förstnämnda 
hänseende haft svårt att värja sig mot det öfvermäktiga Köpenhamn. Dess 
handelsflotta är däremet föga betydande och står långt tillbaka ej blott för 
Stockholms och Göteborgs utan äfven för Hälsingborgs. Orsaken är väl äfven 
här den köpenhamnska konkurrensen, som å svensk sida mötes af splittrade 
krafter. — För Sveriges införsel har Malmö blifvit af allt större betydelse. 
Åren 1851/60 föllo endast 4-73 % af rikets tulluppbörd på Malmö tullkammare, 
år 1907 däremot 1P69 %.



LÄNSÖFVERSIKTER. MALMÖHUS LÄN. 347

Hälsingborg har utvecklat sig under en rivalitet mot Malmö, kvilken 
med större fördel kunde ersatts af ett samarbete mot den danska konkurren
sen. Hälsingborgs folkmängd uppgick år 1800 blott till 1,700 personer, och 
ännu under flera årtionden därefter var tillväxten icke betydlig. Framstegen 
togo sin begynnelse under 1840-talet och stegrades starkt från och med tiden 
för de första järnvägsbyggnaderna. Höjdpunkten representeras af tidrymden 
1861/1890; under 1890-talet förspordes en viss afmattning. Äfven Hälsing
borg har, liksom Malmö, utvecklat sig både såsom bandelstad och såsom 
fabriksstad, men har därtill förmått åstadkomma äfven en handelsflotta, som 
numera öfverträffas endast af Göteborgs och Stockholms.

Också Lund har börjat blifva en fabriksstad; både i fråga om handel 
och industri står det åtskilligt högre än t. ex. Uppsala, hvilket väl i första 
rummet får tillskrifvas den längre hunna ekonomiska utvecklingen hos den 
omgifvande näjden. Folkökningen har varit ganska jämn, med undantag föl
en tjuguårig stagnation under tidrymden 1881/1900. — Landskronas upp- 
blomstring är icke jämförlig med Hälsingborgs, men stadens utveckling är i alla 
fall ganska betydande. Folkökningen har varit ovanligt jämn, dock under 
tidrymden 1851/70 något högre än annars, men något lägre under de sista 
tjugu åren, under hvilka inflyttningen varit obetydlig. Trots sin förträffliga 
hamn är Landskrona i främsta rummet en fabriksstad. Under 1880-talet 
sprungo inkomsterna vid stadens tullkammare på ett oväntadt sätt i höjden, 
men härefter har på detta område följt en djup baisse. Stadens handelsflotta 
är den sjunde i ordningen bland våra städers men är dock tämligen obetydlig. — 
Ystads utveckling har nästan alltid varit långsam. I Trelleborg hafva in
dustri, handel och sjöfart nått en ganska stor lifaktighet, dels på grund af 
den nya kontinentalrouten, dels med stöd af den omgifvande rika landsbygden.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII är offentliggjordt ett uttalande i 
ämnet af länets Hushållningssällskap. Den ekonomiska, ställningen •— säges 
däri — bland de mindre jordbrukarne, som nödgas söka biförtjänster, är för 
närvarande god, på sina ställen till och med mycket god. Till följd af industriens 
kraftiga utveckling, ej blott i städerna utan äfven rundt om på landsbygden, 
tinnes nästan öfverallt tillfälle till väl betaldt extra arbete vid någon indu
striell anläggning. Förutom sockerbruken finnas på länets landsbygd tegel
bruk, cement-, stärkelse-, sprit: och torffabriker, kolgrufvor, kalkbruk, sten- 
huggerier m. m., hvilka alla sysselsätta en mängd närboende mindre jord
brukare. En synnerligen viktig biförtjänst är skötseln af sockerbetorna. Före 
detta uppsving af industrien var de mindre jordbrukarnes ställning i allmän
het betydligt sämre än nu. Emigration, till Amerika eller till Danmark, var 
då bland dem rätt vanlig. — Inom jordbruket hafva under senare tid nyod
lingsarbetena, märgling och annan jordförbättring inskränkts eller till och 
med inställts, emedan de med nuvarande arbetspriser äro oräntabla. Ej heller 
odlingen af foderrotfrukter har ens i detta län gjort önskvärda framsteg. Till 
följd bland annat af torpsystemets tillbakagång är tillgången på arbetskraft 
för jordbruket betydligt minskad; mest framträdande är bristen på mjölkerskor. 
— Inköpsfö renin garna borde omhändertaga äfven försäljningen af spann
mål, som borde magasineras i lagerhus, tills den kunde fördelaktigast afyttras. 
Producenten sluppe därigenom många olägenheter och kunde erhålla lån eller 
förskottslikvid på sin inlämnade spannmål.



348 EMIGRATIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Det finnes ett litet land i den österrikiska monarkien, som är nästan 
jämnstort med Skåne men som lefver under helt andra ekonomiska förhål
landen; detta land är Bukovina. Det är ej utan att en jämförelse mellan 
dessa båda länder är af åtskilligt intresse. Bukovinas areal är 10,441 kvkm., 
Skånes 11,274; skillnaden är alltså, såsom nyss nämnts, icke mycket stor. 
Bukovina har endast 300,000 hektar odlad jord, men Skåne 600,000 hektar. 
Bukovina har väl 260,000 hektar ängar och beten, mot i Skåne endast 55,000 
hektar ängar, men de skånska ängarna äro nog ojämförligt öfverlägsna 
de karpatiska betesmarkerna. Ett afgjordare företräde är Bukovinas 450,000 
hektar skog mot Skånes 300,000 hektar.

I årliga medeltal frambringar Bukovina 320,000 deciton hvete, men 
Skåne nära 600,000; för rågen äro talen resp. 350,000 och 1,000,000; för 
kornet resp. 410,000 och 1,000,000; för hafren resp. 580,000 och 1,380,000. 
Tillägges för Bukovina 850,000 dt. för majsen, blir Bukovinas sammanlagda 
skörd af dessa säden ungefär 21/2 millioner dt., men Skånes 4 millioner. 
Af potatis vinnes i Bukovina 31/3 millioner dt. årligen, i Skåne fullt samma 
siffra; af hvitbetor torde Bukovina ej frambringa tiondelen af hvad Skåne ger.

Bukovina har 70,000 hästar, Skåne nära 120,000. Af kor har Bukovina 
107,000 och Skåne 246,000; det behöfver ej sägas, hvar kvaliteten står högst. 
Af öfriga nötkreatur finnas 121,000 i Bukovina och 135,000 i Skåne; för 
fåren äro talen resp. 189,000 och 68,000; för svinen resp. 219,000 och 
340,000.

Bukovina har, praktiskt taladt, intet bergsbruk, ingen industri (med 
undantag möjligen för några smärre träförädlingsverk) ; vidare ingen sjöfart 
och intet fiske. Hvilken roll dessa näringskällor spela i Skånes ekonomiska 
lif, behöfver ej här framhållas.

Efter dessa jämförelser blir det af intresse att efterse, huru stor folk
mängd hvartdera landet lifnär. Det befinnes att Bukovina har 800,000 inb. 
och Skåne 700,000. Och på de sista femtio åren har Bukovinas folkmängd 
ökats med 65 procent, Skånes med 40 procent.

Det är ej meningen att önska sig Bukovinas »standard of life» öfver- 
flyttad på Skåne. Men nog känner man sig frestad att fråga, huruvida 
verkligen i vårt land lefnadsanspråk och ekonomisk företagsamhet stå i den 
rätta proportionen till hvarandra.
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Hallands län.
Hallands län omfattar en areal af 4,921 kvkm. och äger 147,000 

inb. Till storleken är det det tjuguförsta i ordningen af våra län, och till 
folkmängden det tjuguandra, — för halftannat århundrade sedan det adertonde.

Så godt som hela berggrunden inom detta län tillhör det stora sydväst- 
svenska gneisområdet, och järngneis är därför den allmännaste bergarten. 
Dessutom förekomma inom denna gneis några andra till urberget hörande 
bergarter, exempelvis i norra delen af länet en porfyrartad granit och i trak
ten af Varberg en efter denna stad vanligen benämnd mörkgrön granitlik 
bergart, som i afseende på färg, struktur och beskaffenhet i öfrigt är inom 
vårt land ensam i sitt slag. Obetydlig utbredning har pegrnatit, egentligen 
blott inom Kvibille socken. I länets sydligaste del uppträder den enda berg
art, som icke tillhör urformationen, nämligen till kritformationen hörande 
skalgruskalk. Denna del af länet, mellan Hallandsås och Lagans nedersta 
lopp, bildar uppenbarligen ett sänkningsområde i förhållande till nämnda ås, 
alltså en motsvarighet inom Halland till Ängelholms- och Kristiaustadsslät- 
terna i Kristianstads län.

Länets inre delar vid gränsen mot Västergötland och Småland kunna 
betraktas som förgreningar af sydsvenska höglandet, som de mycket likna i 
afseende på naturbeskaffenhet. I dessa trakter är stenig och ofruktbar morän 
den ojämförligt allmännaste jordarten och det är därför som denna del af 
länet sedan gammalt burit namnet skogsbygden. Af helt annat skaplynne 
äro kusttrakterna, den s. k. slättbygden. Denna har legat under det sen- 
glaciala hafvets högsta gräns, som i södra delen af länet är belägen omkring 
60 och i den norra omkring 80 m. öfver den nuvarande hafsytan. På grund 
af länets i det inre starkt brutna terräng bildade ishafvets strand icke en 
jämnlöpande kustlinje sådan som länets nuvarande, utan från detta ishaf 
sträckte sig starkt förgrenade fjordar milsvidt in i landet, längst i Viskans 
nuvarande dalgång. På grund häraf är gränsen mellan den nuvarande slätt
bygden och skogsbygden icke skarpt markerad, utan mellan dem utbreder sig 
ett öfvergångsområde, hvars högre delar äga skogsbygdens och de lägre 
slättbygdens naturbeskaffenhet.

Inom de delar af länet, som legat under högsta marina gränsen, är is- 
hafslera en allmän och viktig jordart. Dess mäktighet öfverstiger vida den 
inom öfriga delar af vårt land vanliga; därigenom har den kunnat utfylla 
berggrundens ojämnheter och dana en verklig slättbygd samt gifva kustlin
jen dess nuvarande obrutna lopp. Inom större delen af länet är denna is- 
hafslera ganska starkt kalkhaltig, 10—12 %, och utgör därför en mycket 
bördig åkerjord. Enär, såsom förut är nämndt, berggrunden till ojämförligt 
största delen består af järngneis, är det tydligt, att denna kalkhalt måste här
stamma från annat håll, och så är äfven fallet. Inom länets norra del här
rör den från det kalkrika lerslam, som glaciärälfvarna medförde från Väster
götlands silurtrakter, hvilket framgår bland annat däraf, att kalkhalten mer
endels är mindre vid kusten än längre inåt land; så till exempel är den vid
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Tal). 132. Folkökningen i Hallands län från 1810 till 19101.

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folkök- Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

D ä r a f
umg. skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

74,174
79,982 + 5,808 4,394 + 1,414 + 1,414

1821/30 .... 88,845 -r 8,863 9,436 — 573 — 573 —
1831/40 .... 94,803 + 5,958 7.574 — 1,616 — 1,616 —
1841/50 .... 105,579 + 10,776 9,884 + 892 + 892 —
1851/60 .... 119,598 i- 14,019 14,590 — 571 + 732 — 1.303
1861/70 ....

I 1871/80 ....
127,248 + 7,650 12,508 — 4,858 — 1,453 — 3,405
135,331 + 8.083 15,650 — 7,567 — 1,517 — 6,050

1881/90 .... 136,106 + 775 16,026 — 15,251 + 307 — 15,558
: 1891/00 .... 141,688 + 5,582 14,454 — 8,872 — 1,250 - 7,622
! 1901/10 .... 147,224 + 5,536 14,224 — 8,688 - 1,004 — 7,684

Viskans mynning 3 % och i samma dalgång men vid länsgränsen 14 *i. Kalk
halten hos ishafsleran inom länets södra del är däremot snarare större vid 
kusten än längre inåt landet, äfven detta beroenda på dess ursprung. Gla- 
ciärälfvarna i dessa trakter ha kommit från synnerligen kalkfattiga områden, 
nämligen västra Småland, och kunna alltså icke vara orsaken. Däremot visa 
fynd af Saltholmskalk och andra till kritformationen hörande bergarter, att 
kalkhalten härstammar från söder, alltså från Skåne och från motsvarande 
bergarter inom länets egen allra sydligaste del. Under postglacial tid aflag- 
rades i kusttrakterna väldiga sandmassor, som bland annat gifvit upphov till 
länets vidsträckta flygsändsfält.

De sedimentära jordarterna äga inom Hallands län långt större utbred
ning än på den motliggande östra kusten, beroende därpå att det område, 
från hvilket de härstamma, är betydligt mera vidsträckt. Denna olikhet blir 
tydlig, om man erinrar sig, att fyra större vattendrag, Viskan, Åtran, Nissan 
och Lagan, mynna vid Hallands kust, medan Emån är den enda ån af mot
svarande storlek på höglandets östra sluttning. Både Västergötland, Småland 
och Skåne ha alltså bidragit till bildandet af Hallands åkerjord.

Af länets hela ytvidd uppgifvas 8 m % bestå af torfmarker, alltså en 
ganska ansenlig del. I allmänhet utbreda sig dessa mossar i östra delarna, 
särskildt utmed gränsen till Småland. Inom Höks och Tönnersjö härader 
utgöra de 49 % af hela arealen, men då dessa härader, liksom för öfrigt alla 
inom länet, sträcka sig från länsgränsen ända ned till hafvet och kusttrak
terna äro relatift fria från mossar, är det tydligt att de bägge nämnda hära
dernas inre delar äro försumpade till betydligt mer än halfva ytvidden. Den
na areal är stadd i ökning, emedan mossarna på flera håll försumpa kring
liggande mark. Till stor del bestå dessa torfmarker af s. k. tufdunstorf, som 
åtminstone i vissa fall utgör det ypperligaste bränntorfsämne. Äfven de min
dre mossarna i det inre af länets nordligare delar lämna god bränntorf och 
ha också sedan länge nyttjats för detta ändamål.

I afseende på klimatet råder en afsevärd skillnad mellan skogsbygden, 
som på grund af sitt högre läge liknar Småland äfven liärutinnan, samt slätt
bygden, som har nästan lika tidiga vårar och blida höstar som Skåne.

1 Länsgränserna äro här uniflerade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.
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Tab. 133. Folkmängden i Hallands läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader samt städer. 
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Hök................................... 9,637 13,448 18,762
13,141
10,098
10,877
16,418
14,624
8,271

23,734

19,833
14,991
10,068
11,630
17,489
14,661
7,936

23,541

18,661
17.064
11,020
11,030
16,626
13,480

6,927
20,160

18,567
17,071
13,098
10,480
16,643
13,101
6,360

18,683

Halmstad....................
Tönnersjö....................
Arstad..............................
Faurås..............................
Himle..............................
Yiske..............................
Fjäre ..............................

8;i42
5,535
6,653
9,675
8,707
4,590

15,944

9j929
6,770
8,420

11,707
11,528

6,331
20,425

Landsbygden 68,883 88,558 115,925 120,149 114,968 114,003

Halmstad....................
Laholm.........................
Falkenberg....................
Yarberg.........................
Kungsbacka ....

1,324
834
642

1,428
384

2,257
993
862

1,660
473

4,654
1,325
1,245
2.407

527

8,505
1,496
1,600
2,961

620

15,362
1,841
2,537
6,019

961

18,842
1,932
4,452
7,375
1,120

Städerna 4,612 6,245 10,158 15,182 26,720 33,221
Hela länet 73,495 94,803 126,083 135,331 141,688 147,224

Folkmängden i Hallands län uppgick år 1750 till 58,000 personer, år 
1810 till 74,000, och år 1910 till 147,000 personer. Redan före utvandringens 
tid var folkökningen i Halland under det nittonde seklet något svagare än 
riksmedeltalet, men i regeln var underlägsenheten då ringa; under 1840- och 
1850-talen var Hallands folktillväxt till och med öfver medelmåttan.

Den första utvandringsperioden, eller åren 1866/80, medförde icke bär- 
utinnan någon större förändring. Efter 1880 däremot, eller under de senaste 
trettio åren, har Hallands folkökning varit mycket underlägsen rikets, och 
länets relativa betydenhet, jämfördt med riksfolkmängden, har sjunkit hastigare 
än förr. I allt har Halland, från att år 1750 omfatta öfver 32 promille af 
Sveriges folkmängd, numera nedgått till knappt 27 promille.

Den svaga folkökningen inom länet har icke sin grund i den äktenskap
liga fruktsamheten, hvilken tvärtom är mycket hög. Däremot har äktenskaps- 
frekvensen alltid varit låg, och dödlighetsförhållandena voro i äldre tider 
understundom mindre fördelaktiga. Den egentliga orsaken till folkökningens 
underlägsenhet har dock legat i utflyttningen, — under senaste tider i främsta 
rummet i den stora emigrationen till främmande land.

Under de hundra åren från 1810 till 1910 uppgick födelseöfverskottet 
i Halland till sammanlagdt 118,740 individer. Folkökningen under samma tid 
utgjorde endast 73,050, hvadan länet förlorat 45,690 personer genom ut
flyttning. En närmare föreställning härom vinnes af tabellen å föregående 
sida, som äfven utvisar, huru stor del af förlusten som fallit på folkbytet med 
främmande länder.

En egenhet för Halland är, att det lämnar så ringa bidrag till omflytt
ningen inom Sverige själft. Halländingen, som finner sig böra uppsöka en 
ny verksamhetskrets, söker denna ytterst sällan inom Sverige. I det stora fler
talet fall begifver han sig till Amerika med ens, — tidigare understundom till 
Danmark, men äfven detta nuförtiden alltmera sällan.

Förklaringen till ofvanstående faktum är väl, att Halland utefter en stor 
del af sin gräns har till granne det af naturen föga gynnade Småland, som
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Tab. 134. Folkmängden inom Hallands läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

Härader samt 
städer.

Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Hök.......................... 9,343 18,098 19,100 17,473 294 664 733 1.094
Halmstad.................. 4,758 7,816 9.114 9,287 3,384 5,325 5,877 7,784
Tönnersjö1 2 .... 3.040 5,299 5,197 4,565 1,458 2,548 2,616 3,654
Årstad3.................. 5,489 8,635 9,141 7,622 476 670 848 1,380
Faurås.................. 9,675 16,418 17,489 16,643
Himle...................... 8,707 14,624 14,661 13,101
Viske...................... 4,590 8,271 7,936 6,360
Fjäre ...................... 11,110 16,604 16,166 12,722 4,834 7,130 7,375 5,961

Halmstad4 .... 2,361 6,905 10,760 23,221
Falkenberg5 . . . 1.330 2,817 3,241 5,930
Öfriga städer6 . . ' 2,646 4,259 5.077 10,427

Hela länet 56,712 95,765 98,804 87,773 16,783 30,318 36,527 59,451

själft har ett folköfverskott att aflåta och alltså sällan är i stånd att mottaga 
inflyttningar från andra håll. Däremot skulle man vänta, att Skånes städer 
och Göteborg spelade en större roll på Hallands arbetsmarknad än som i själfva 
verket visar sig vara händelsen. I Stockholm äro halländingarna mera säll
synta än infödingarna från hvarje annat svenskt landskap.

Inom länets särskilda härader samt ståder har folkmängden vid olika 
tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen å föregående sida.

Under tidrymden 1811/1910, eller senaste hundra år, har Halland, så
som nyss visats, förlorat vid pass 46,000 människor genom utflyttning, — 
utöfver antalet inflyttade, alltså i ren nettoförlust. Af de särskilda hära
derna har Fjäre förlorat 13,000 människor, Hök 9,000, Faurås 8,500, Himle 
7,500, Halmstad och Årstad hvardera 6,500, Viske 5,000 och Tönnersjö 3,000 
personer; däremot ha städerna haft ett inflyttningsöfverskott, uppgående till 
vid pass 13,000 personer.

Såsom för öfriga län har äfven för Halland ett försök gjorts att särskilja 
»jordbrukssocknarna» från öfriga orter; se härom sid. 212 i det föregående. 
Resultatet för Hallands del framgår af tabellen öfverst â denna sida. Folk- 
mängdssummorna inom hvardera gruppen blifva:

År. .Jordbruks
socknar.

Öfriga socknar 
samt städerna. Hela länet.

1805. . . . ..................56,712 16,783 73,495
1865. . . . .................. 95,765 30,318 126,083
1880. . . . .................. 98,804 36,527 135,331
1910. . . . .................. 87,773 59,451 147,224

Mellan 1805 och 1865 ökades således jordbrukssocknarnas folkmängd 
med 69 procent. Siffran är något lägre än motsvarande grupptal för Skåne,

1 Angående fördelningen mellan » jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212 här
ofvan. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna: i Höks härad Tjärby; i Halmstads härad
Torup, Slättåkra och Söndrum; i Tönnersjö härad Enslöf; i Arstads härad Slöinge; i
Fjäre härad Lindome, Onsala och Släp; jfr. ock noterna 2 och 3 här nedan. — 2 Utom
Snöstorp, som inräknats under Halmstad. — 3 Utom Skrea, som sammanräknats med
Falkenberg. — 4 Med Snöstorp. — 5 Med Skrea. — 6 Se vidare tabellen sid. 351.
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Tab. 135. Emigration och immigration i Hallands lån, åren 1851 1910}

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto - 
utvan
dring.1 2Till 

utom- 
curop. 1.

Till
europ.

länder.
Summa.

Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 111,395 357 946 1,303 1.303
1861/70 . . . 124,973 2,021 1.384 3,405 3,405
1871/80 . . . 131,917 5,538 1,775 7,313 508 755 1.263 6.050
1881/90 . . . 136,036 16,429 1,288 17,717 1,439 720 2,159 15,558
1891/00 . . . 139,055 11,287 1,054 12,341 3,736 983 4,719 7.622
1901/10 . . . 143,784 10,772 1,052 11.824 2,949 1,191 4,140 7,684

Blekinge, Kronobergs län, Västergötland,. Bohuslän och Värmland; dock är den 
i alla fall högre än motsvarande riksmedeltal. Folkökningen i södra Sveriges 
jordbruksbygder yar under denna tid synnerligen stark.

Med utvandringens inbrott kom reaktionen. Mellan 1880 och 1910 
minskades folkmängden i Hallands jordbrukssocknar från 99,000 personer till 
88,000, eller med 11 procent. Relatift taget är denna minskning ungefär 
den samma som i Skåne och Blekinge, och något mindre skarp än i Smaland, 
Västergötland och Bohuslän. För södra och mellersta Sveriges jordbrukssock
nar i genomsnitt uppgick folkminskningen till 12 procent.

Inom Hallands öfriga socknar samt städerna ökades folkmängden un
der tidrymden 1806/1865 med 81 procent, hvilket. var i det närmaste medel
måttigt, från rikssynpunkt. Mellan 1880 och 1910 ökades folkmängden, med 
63 procent. Äfven denna siffra sammanfaller i det närmaste med riksmedel
talet (65 procent). Halland har alltså under hela seklet i detta fall icke 
företett någon högre folkökning än Sverige i allmänhet, men heller icke någon 
nämnvärdt lägre.

Angående emigrationen till främmande land från Hallands län lämnas 
några data i tabellen här närmast ofvan. Hela antalet emigranter under cle 
senaste sextio åren uppgifves till 53,903. Af dem gingo 46,404 till utomeuro
peiska länder, 5,180 till Danmark, 339 till Norge, 957 till Tyska riket samt 
1,023 till öfriga länder i Europa eller okänd ort. Antalet immigranter är 
kändt endast för de senaste fyrtio åren och utgjorde 12,281, hvaraf 8,632 
från främmande världsdel, 1,809 från Danmark, 215 från Norge och 6 8;8 från 
Tyskland. Folkbytet med Danmark, i synnerhet utvandringen dit, är såsom 
vanligt uppgifven för lågt; jfr vidare om denna utvandring Bilaga XX.

Undantages 1860-talet, har emigrationen från Halland alltid varit 
mycket intensivare än för Sverige i allmänhet. Öfvervikten gentemot riks
medeltalet har för de senaste fyra årtiondena utgjort resp. 61, 62, 77 
och 69 procent Under det sista decenniet har Halland till och med stått 
ogynnsammare än hvarje annat län i hela riket, med undantag för Värmlands. 
Under tidrymden 1881/1900, den enda som ännu kan studeras för de olika 
delarna af länet, var utvandringen från hvarje härad i Halland starkare än 
riksmedeltalet. Svårast hemsökta voro Viske och Faurås härader; jämförelse
vis lindrigast åter drabbades Höks och Fjäre. Höks härad ligger Hälsingborg 
närmast, och Fjäre härad närmast Göteborg; kanske ligger häri förklaringen 
till, att emigrationen från dessa bygder varit något lindrigare än annars.

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — * För åren 1851/70 har nettontvandringen ansetts 
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr. anm. sid. 228.

23—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tal). 136. Några ekonomiska hufvuddata för Hallands län.1

Yrkesfördelning Hallands Hela Arealens fördelning. Hallands Hela
är 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. in. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 31 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . .

28-76
5-82

8-90
3-26

Jordbruk, ‘i................... 67-71 53-67 Skogbärande mark. % . 17-14 52-16
Industri, %................... 19-45 28-89 Annan mark, % . . . 48-28 35-68
Handel o. samf., % . . 9-09 10-60
Allm. tjänst m. m., % .

Inom industrien:

3-75 6-84 Produktion pr inb. 
Hvete och. råg, kg. . . 268 144
Annan spannmål, kg. 555 317

Väfnads-o. beklädnads-,^ 5’86 6-18 Potatis, kg......................... 355 284
Byggnads-,^. .• 5’59 6‘59 Mjölk, kg........................... 908 549
Bergverks-. %................... 2-85 4-00
Metallförädlings-, % . . 224 4’OS Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1 • 6 O 233 Spannmål, dt.................... 16-81 14-48
Kemisk-teknisk. % . . . 0-53 1-30 Potatis, dt.......................... 83-14 97-65
Sågverks-, %................... 0"49 3-68 A insådda vallar, dt. 40-10 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0-29 0-73 » natnrlig äng, dt. . . 14-20 15’70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg- . 1,999 1,891

Jordbruk, . . .. . .
Industri. %...................

92-30
2-60

80-90
8‘54 På 100 kvkm.: ■.

Handel o. samf., % : . 2-40 2-21 Landsvägar, kilom. 35-70 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 2-70 8-35 Järnvägar, kilom. . . 7-92 2-98 '

Näringsverksamheten. Af länets befolkning år 1840 lefde endast 5 
procent af industri, handel och samfärdsel; en lägre siffra än så företeddes i 
södra Sverige blott af de båda inre Smålands- och de båda inre Västgötalä- 
nen. Ar 1900 hade proportionen i Halland hunnit till 28 à 29 procent, ocli 
nu stodo fem län i Sydsverige tillbaka, nämligen fortfarande Skaraborgs, 
Älfsborgs och Kronobergs samt därtill Kristianstads och Gottlands län. Riks
medeltalet var 39 à 40 procent. Oaktadt några framsteg är Halland alltså 
ännu ovanligt litet industrialiseradt, och härutinnan ligger för en väsentlig 
del förklaringen till den stora emigrationen.

Af j or dbruket och dess binäringar, såsom vanligt med inräkning af 
fisket, lefde ännu år 1900 nära 68 procent af Hallands befolkning. Af lä
nets areal upptager den odlade jorden nära 29 procent, den naturliga ängen 
6, skogen 17 och impedimenten m. m. 48 procent. Sistnämnda siffra är 
ungefär jämnhög med grannlänet Kronobergs samt med Bohusläns men har 
annars icke några motstycken i Sverige söder om Lappland,

Såsom nyss nämndes, äro af Hallands läns areal i det närmaste 29! % 
uppodlade. Då alla häraderna sträcka sig från kusten till länsgränsen, lik
som i Blekinge, är det naturligt, att variationen mellan de olika häraderna i 
detta afseende är obetydlig. Jämför man åter' vissa socknar med hvarandra, 
finner man en högst betydlig skillnad beträffande åkerarealen mellan de sock
nar, som ligga under och dem som ligga ofvan högsta marina gränsen. Nere 
på slättbygden i mellersta delen af länet ligga socknarna Träslöf, Hunnestad, 
Spannarp, Tvååker och Morup. Deras åkerareal varierar mellan 53 och 91 , 
Innanför dessa socknar men uppe i skogsbygden, ofvan högsta marina gränsen,

1 Jfr sid. 220.
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ligga Källsjö, Fagered och Gällared med en odlad areal af endast 5—9 % af 
ytvidden. Därigenom blir gränsen mellan morän och sedimentära jordarter 
äfven en viktig bebyggelsegräns. I de förstnämnda socknarna är befolknings
tätheten 42—64 inv. pr kvkm., i de tre senare däremot blott 11—17. En 
liknande kontrast mellan slätt- och skogsbygd skulle kunna återfinnas snart 
sagdt hvar som helst i länet. Äfven i afseende på skörderesultatet råder en 
mycket stor olikhet mellan slätt- och skogsbygd. Tack vare den rika till
gången på lermärgel ha äfven sandaflagringarna på slätten till stor del kunnat 
förvandlas till bördiga åkrar.

Öfver hufvud står i södra Halland jordbruket mycket högt, flerstädes i 
jämnhöjd med det skånska. Längre norrut blifva afkastningens medelsiffror något 
lägre; dock är i fråga om spannmålen Nbrdhallands underlägsenhet icke så 
betydande; större är deii i fråga om kornas mjölkproduktion. Genomsnittssiff
rorna för hela länet i fråga om spannmålsskörden pr hektar äro i allmänhet
höga, för bafre och ärter jämförliga med Malmöhus läns. I fråga om det
senare, mindre betydande sädet företer Halland till och med den högre siffran. 
En egendomlighet för Halland är den höga vikten pr hektoliter; med undantag 
för kornet äro talen härutinnan högre till och med än i Malmöhus län och 
därmed de högsta i Sverige.

Däremot gifver potatisen, eget nog, en synnerligen svag skörd pr hektar 
i Halland, — den svagaste i hela vårt land med undantag för Gottland. Här 
liksom i grannlänet Kristianstad synes potatisodlingen vanvårdas. Äfven den 
naturliga ängen gifver jämförelsevis klen afkastning.

Brukningsdelarnas medelstorlek är 11 hektar åkerjord för hvarje, en 
siffra som nästan sammanfaller med den för Malmöhus och Kristianstads län
och äfven för riket i dess helhet. Af samtliga jordbrukare äro 13 % arren-
datorer, mot 15 ■% för hela riket.

Länets skogsmark uppgår blott till 17 % af hela arealen (i Malmöhus 
län 14 %), och skogshushållningen intager därför ett jämförelsevis obetydligt rum 
i dess näringslif. Råvaran till de få träm assefabrikerna kommer till väsentlig del 
från Småland. Benämningen »skogsbygd» på länets östra delar syftar i själfva 
verket mera på hvad dessa trakter varit och borde vara än på hvad de äro. 
Stora ytvidder intagas här af utomordentligt sterila och ödsliga hedar, de s. 
k. ryorna. Inom Tönnersjö och Höks härader bilda de Sveriges största sam
manhängande hedområde näst Svältorna i Västergötland. Dessa ljunghedar 
hafva en gång utgjort skogar, men genom den i dessa trakter tidigt (redan 
på 1600-talet) utvecklade trävaruexporten hafva de blifvit ödelagda. Gynnad 
af ett för densamma synnerligen lämpligt klimat med stark luftfuktighet har 
ljungen sedan utbredt sig öfver de kala vidderna; markens beskaffenhet har i 
detta afseende icke varit af nämnvärd betydelse.

Industrien. I industriellt afseende intager Halland, såsom redan, 
näinndt. en ganska låg ståndpunkt. En jämförelsevis viktig del af fabriks
verksamheten är grundad på vattenkraften i de åar, som komma från syd
svenska höglandet och öfvertvära länet. Den nordligaste af dessa. Viskan,, 
drifver troligen flera fabriker än något annat vattendrag i Sverige af motsva
rande storlek, men då länsgränsen här går ända ned på slättbygden, kom
ma alla fall och fabriker att ligga inom grannlänet. A trau bildar visserligen 
flera fall inom länet, men dessa komma blott i mindre grad dess industri till 
godo. Viktigast är Yngeredsforsen med en elektrisk kraftstation om 8,500» 
hästkrafter; en väsentlig del däraf ledes till fabrikssamhällen utanför Göte
borg. Af • större betydelse för Hallands län är Nissan. Längst uppe vid. 
länsgränsen drifver den Rydö pappersbruk; vid öfvergången till slättbygden
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bildar den sina viktigaste fall, som lämna drifkraft till Nissaströms trämasse- 
fabrik, ( »skarsströms stora spinneri, väfveri och trämassefabrik samt andra 
industriella anläggningar inom Tönnersjö och Halmstads härader. Yid Knä
red drifver Lagan en större elektrisk anläggning, livars kraft till öfvervä- 
gande del distribueras till städer i Skåne.

I trakten af Yarberg och Falkenberg samt vid Steninge, Guldbrandstorp, 
Söndrum m. fl. orter i närheten af Halmstad bearbetas länets allmännaste 
bergart, järngneisen, i stor skala för tillverkning af gatu-, kaj- och brobygg- 
nadssten, både för användning i Sverige och till export. Den på grund af 
sin gröna färg synnerligen prydliga Varbergsgraniten har erhållit rätt stor 
användning till monument och dylikt, mest i Tyskland, men ftfven i aflägs- 
nare länder. Då berggrunden inom länets kuster oftast är dold af lösa jord
arter, är det tydligt, att stenindustrien är möjlig blott på enstaka orter, där 
berggrunden går i dagen, t. ex. i Var bergstrakten, och därför icke kan nå 
den betydelse, som den äger i skärgårdsrikare trakter såsom Blekinge och 
Bohuslän.

Länets fiske är ej af större vikt, hufvudsakligen i brist på hamnar. 
Söder om Varbergstrakten är nämligen kusten så godt som öfverallt sandig 
och långgrund. De enda för hamnanläggning möjliga punkterna på denna 
del af kusten äro åarnas (Ätran, Nissan och Lagan) mynningar, och vid dem 
ligga också städerna Falkenberg, Halmstad och Laholm. Sjöfarten till den 
sistnämnda har dock numera upphört, sedan Lagans medförda siarn alltför 
mycket uppgrundat farleden. Det är egentligen blott inom länets nordligaste 
del (Fjäre härad), där den bohuslänska skärgården kan sägas börja, som 
fisket är af nämnvärd betydelse.

I fråga om sjöfarten förtjänar Hallands Angbåtsaktiebolag i Halmstad, 
grundadt år 1850, ett särskildt omnämnande. Ifven under den mörkaste 
tiden för vår sjöfart höll det sin verksamhet kraftigt uppe och gaf ej efter 
för den danska konkurrensen, ens sedan denna slagit Öresundstrafiken under 
sig och sträfvade att utestänga den svenska flaggan från all regelbunden ut
rikes trafik i farvattnen kring Sydsverige. För närvarande äger Hallands 
Angbåtsaktiebolag åtta fartyg om sammanlagdt nära 4,000 bruttotons dräk
tighet.

Med järnvägar är Halland mycket väl försedt, om än icke i fullt lika 
hög grad som Skåne och Blekinge. Samtliga banorna äro ursprungligen 
privatbanor. Längdbanan genom länet, som åstadkoms genom stöd från Göte
borg och i synnerhet från Hälsingborg, är såsom bekant numera inköpt af 
staten.

En betydande tunga för Hallands befolkning äro de i allmänhet mycket 
höga komrnunalutskylderna. Intet annat af våra län når härutinnan i ge
nomsnitt högre. Delvis förklaras förhållandet af de dryga fattigvårdsutgifterna, 
men äfven andra utgiftsposter äro i regeln höga. I motsats till flere andra 
delar af vårt land ha de halländska kommunerna ändock icke haft svårig
heter af sin järnvägspolitik, som tvärtom här i regeln slagit väl ut.

Af länets städer är Halmstad, med sina omgifningar, en fabriksstad. 
Med förstäderna räknar Halmstad numera öfver 20,000 inb.; år 1800 
bestod folkmängden endast af 1,300 personer, och ännu år 1840 endast at 
2,250. Sedan dess har tillväxten varit jämn och stark, hvartill mycket bi-

1 Jfr sid. 224 liar ofvan.
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dragit de goda järnvägskommunikationerna åt olika håll. — Varbergs nuva
rande, i sitt slag beaktansvärda uppblomstring räknar sin början från 1870- 
och i synnerhet från 1880-talet och står väl alltså i samband med järnvägs
anläggningarna i dessa trakter. — Falkenberg är bekant för sitt laxfiske. 
Folkmängden har ökats ganska starkt under senare år.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmännen i Halmstads fögderis 
mellersta och Varbergs fögderis mellersta distrikt, pastorsämbetena i Arstad 
och Hishult samt provinsialläkaren i Oskarsström.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott anför bland annat följande. 
Jordbruket inom länet är rikligen uppdeladt i mindre brukningsdelar; lik
väl finnes blott ett ringa fåtal så små, att brukaren ej kan lefva uteslutande af 
jordbruket, hvårför biförtjänsternas roll här är obetydlig. Den ekonomiska 
ställningen kan betecknas såsom i allmänhet fullt tillfredsställande. De mindre 
hemmansägarnas ställning har afsevärdt förbättrats, särskildt till följd af jord
brukets allmänna uppryckning, som för den mindre jordbrukaren kunnat ske 
utan samma stegring i produktionskostnaderna som för den större jordbrukaren. 
Arbetskraften för landtbruket blir alltmera otillräcklig, och framtidsutsikterna 
härutinnan äro icke synnerligen ljusa. — I fråga om inköp och försäljning borde 
föreningsverksamheten ytterligare utvecklas, och härutinnan återstår inom 
Halland mycket att göra. Beträffande egnahemsrörelsen framhållas en del 
önskemål, som refereras i den allmänna framställningen af denna fråga i det 
följande.

Kronolänsman A. F. Alling i Varbergs fögderis mellersta distrikt säger bland 
annat: »Jordbrukarnes barn få redan tidigt af föräldrar och släktingar målet utsta- 
kadt, d. v. s. så fort de bli vuxna, skola de till Amerika. De höra ej talas om 
annat och vänja sig så därvid, att de ej tänka på, att de äfven skulle kunna 
försörja sig om de stannade här i riket. De vilja hafva det bättre än för
äldrarna i sina små förhållanden, men det enda de kunna är jordbruksarbete, 
och sådant betalas hemma alldeles för dåligt. Således måste de emigrera. 
Därute hafva de åtminstone någon utsikt att vinna en tryggare ställning; här 
hemma synes det under nuvarande förhållanden ej kunna ske.»

Halland är en del af värt land, där jordbruket nått en ganska aktnings
värd ståndpunkt men där alla andra näringar ännu äro tämligen outvecklade. 
Resultatet kan ej blifva mer än ett: emigration och stagnation.

Äfven inom jordbruket är, såsom vanligt, illa ställdt i fråga om rationellt 
ordnade inköp, och ännu sämre beträffande produkternas afsättning. All flit 
och omtanke vid jordens skötsel kan då icke skapa den ekonomiska fram
gång, som skulle möjliggöra utkomst för en växande befolkning.
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Göteborgs ocli Bohus län.
Göteborgs oeb Bohus län omfattar eu areal af 5,047 kv,-kilom. och äger 

386,000 inb. Till storleken är det det tjugonde i ordningen af våra län, och 
till folkmängden det andra i ordningen, — för halftannat århundrade sedan 
det tolfte.

Med undantag för några i vetenskapligt afseende synnerligen intressanta, 
men ur ekonomisk synpunkt betydelselösa bergarter af senvulkaniskt ursprung 
består berggrunden inom detta län uteslutande af till urformationen hörande 
bergarter. Inom länets norra del är granit förhärskande; utefter kusten före
kommer den i en oafbruten sträcka från riksgränsen i norr och i det när
maste ned till Gullmarsfjorden i söder. Mot öster sträcker sig detta granit
område högst 20 km. inåt landet. Bullarens, Sörbygdens och Tunge härader, 
som utgöra det inre af länets norra del, samt så godt som hela återstoden 
af länets område tillhöra det sydvästsvenska järngneisområdet.

Det är naturligt, att bergarten inom ett sa stort granitmassiv som det 
nyssnämnda icke kan vara alldeles ensartad, utan den är rätt omväxlande 
både i afseende på färg och kornighet. En i praktiskt afseende synnerligen 
viktig egenskap ha dock de flesta hithörande granitvarieteter, nämligen en 
utpräglad bankning, hvarigenom de lätt låta klyfva sig i regelbundna block. 
Berggrunden är inom detta län genomdragen af en talrik mängd dalgångar 
med skarpt markeradt lopp och branta, ofta lodräta väggar. Uppe på höj
derna är berggrunden oftast alldeles blottad; ingen annan trakt af vårt land 
nedanför fjälltrakterna har så stor del af arealen bestående af naket berg. 
Där någon jordart finnes på höjderna, utgöres den af morän, under det att 
dalgångarnas botten oftast består af leror.

De bohuslänska dalarna äro i allmänhet mycket smala, ocb större, sam
manhängande slättbygder saknas alldeles. Det är egentligen blott där ett par 
dalar korsa hvarandra, som en något större slätt utbreder sig. Inom södra 
delen af länet äro lerorna rätt kalkkaltiga, 5 — 7 %, men mot norr minskas 
denna kalkhalt allt mera, och norr om Fjällbacha upp mot Strömstad kan 
leran sägas vara alldeles kalkfri. Detta förhållande beror otvifvelaktigt däraf 
att länets egen berggrund fullständigt saknar kalkstensbergarter, och den kalk- 
halt, som jordarterna äga, måste därför härleda sig från annat håll, nämligen 
från Västergötlands silurbildningar. På grund af sitt läge har därför länets 
nordligaste del icke mottagit någon tillförsel af kalkhaltigt material.

I kusttrakterna upphöra lerbildningarna i dalgångarnas botten ju längre 
mot väster man kommer och ersättas af hafvets vatten. Här utbreder sig som 
bekant en af vårt lands vidsträcktaste skärgårdar. Den bohuslänska kusten 
är alltså i långt mindre grad än den halländska igenfylld af lösa jordarter. 
Orsaken härtill är lätt att inse, om man betänker, att Halland har haft det 
sydsvenska höglandet så att säga i ryggen och därför från detta erhållit de 
jordarter, på hvilka detta läns åkerbruk är grundadt. Bohuslän har däremot 
Vänern bakom sig, och i dess bäcken ha samlats från de kringliggande land
skapen de sedimentära jordarter, som skulle transporterats ned till Bohuslän
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Tab. 137. Folkökningen i Göteborgs och Bohus lån från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folkök
ning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resnltat.

D ä

Inrikes.

a f

Utrikes.

1810................ 117.553
1811/20 .... 134,919 + 17,366 11,872 + 5,494 + 5,494 —

1821/30 .... 154,054 -j- 19,135 17,438 + 1.697 + 1.697 —

1831/40 .... 164,974 + 10,920 10,030 + 890 4- 890 —

1841/50 .... 187,583 ~r 22,609 17.741 + 4.868 4- 4,868 —

1851/60 .... 214,088 + 26,505 20,411 + 6,094 + 6,562 — 468
1861/70 .... 231,919 4 17,831 20,423 -- 2,592 + 2,913 — 5.505
1871/80 .... 260,588 + 28,669 27,423 + 1,246 4- 8,869 - 7,623
1881/90 .... 297,824 + 37,236 33,182 + 4,054 4- 17,607 — 13.553
1891/00 ............. 337,175 + 39.351 36,342 + 3,009 4- 12.422 — 9.413
1901/10 .... 381,270 4- 44,095 42,178 + 1,917 4- 9.842 - 7,925

och igenfyllt dess skärgård, om icke Vänern funnits. Om tillgängliga upp
gifter äro riktiga, skulle icke fullt en procent af hela arealen utgöras af torf- 
marker, alltså en mindre andel än inom alla öfriga svenska län. Säkert är 
i hvarje fall, att på grund af den mycket starkt söndersplittrade terrängen 
inga större mossar finnas.

Det är naturligt, att ett område, som ingenstädes är mer än 30 kilo
meter aflägset från hafvet, måste ha ett miklt klimat. Vegetationsperioden 
är mycket lång, och skadliga nattfroster äro mycket sällsynta. En klimatisk 
olägenhet förefinnes dock, nämligen alltför ringa nederbörd under den för 
växtligheten betydelsefulla försommaren. Så är t. ex. nederbörden under juni 
särskildt i kusttrakterna och i länets nordligare delar knappast högre än i 
Ivalmarsundstrakten.

Folkmängden i Göteborgs och Bohus län uppgick år 1750 till 76,000 
personer, år 1810 till 118,000 och år 1910 till 381,000 personer. Af södra 
Sveriges län företer Göteborgs och Bohus, när blicken sträckes öfver längre 
tider, den största tillväxten. Naturligtvis har Göteborgs stad en stor andel 
häri, i synnerhet om man inräknar också dess förstäder. Men äfven landsbyg
den har hört till de mera framåtskridande bygderna i vårt land, åtminstone 
under vissa perioder. I allt har länets folkmängd, från att år 1750 omfatta 
ej fullt 43 promille af riksfolkmängden, numera hunnit till ungefär 69 pro
mille.

Den starka tillväxten beror delvis på den höga äktenskapliga fruktsam
heten; dock har denna under vissa perioder motvägts af en låg giftermålsfre- 
kvens och i regeln af rätt höga dödssiffror. Den främsta orsaken till den be
tydande folkökningen ligger däri, att länet fått själft behålla hela sitt födelse- 
öfverskott och till och med haft ett litet + af inflyttning. Under samtliga de 
hundra åren från 1810 till 1910 öfversteg antalet födde de aflidnes antal med 
237,040 individer, men folkökningen uppgick till 263,717. Inflyttningen har 
alltså öfverstigit utflyttningen med 26,677 personer. Denna inflyttningsvinst 
uppgår ju i och för sig endast till ungefär tiondelen af den förefunna folkök
ningen, men jämfördt med andra län, som nästan alla förlorat en god del

1 Länsgränserna äro här nnifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), ock talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.
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Tab. 138. Folkmängden i Göteborgs och Bohus läns härader samt städer
åren 1805—1910.

Härader m. m.
(Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Askim........................ 6.462 8.242 11.549 14,094 14,808 18,499
Östra Hising1 . . . 1,550 1,947 2,798 4,919 10,358 14,808
Västra Hising . . . 6,082 6,690 7.307 8.085 8,837 9.294
Säfvedal.................... 3,451 5,069 6,469 8,293 18,629 26,117
Inlands Södre . . . 7.163 8,898 10,333 9,712 8,608 8,006
Inlands N ordre . . . 7,874 10,184 11,952 11.634 10,816 10,222
Inlands Fräkne . . . 3.858 5.362 6,328 6,274 5.448 5,268
Inlands Torpe . . . 2.518 4.752 5,853 5,366 5,015 5,217
Orusts Östra .... 3,999 6.688 8,658 8,621 7.613 6,924
Ornsts Västra . . . 6,508 9,332 11.415 12,328 12,943 12,825
Tjörn ........................ 6,339 7,046 8,783 9,328 10,270 9,821
Lane............................ 6,518 9,876 12.161 11.467 9,551 8,553
Tunge........................ 4,815 7.172 7,823 7.383 7,084 7,353
Stångenäs2 *................ 4.446 6,101 7,706 8,370 12,241 14.497
Sörbygden ................ 2,938 4.486 6,381 5,702 4,738 4,084
Sotenäs.................... 3,613 4,855 6.936 7.779 11,254 13,659
Vette........................ 4.672 7,542 10.034 10,116 12,123 12,947
Tanum........................ 4.662 6.788 9,590 9.457 9,030 8.982
K. ville........................ 4.353 6,937 8,416 8.446 8,030 7,669
Bullaren.................... 2,306 3,696 5,247 5,146 4,147 3,641

Landsbygden 94,127 131,663 165,739 172,520 191,543 208,386

Göteborg2................ 17,204 26,741 56.834 76,401 130,619 153.738
Kungälf.................... 853 749 950 971 1,110 1,731

1,854Marstrand................ 1,189 943 1.306 1,363 1,614
Uddevalla................ 3.971 3,576 5,044 7,037 9,442 12.583
Strömstad................ 1,085 1.302 1,867 2,296 2,847 2,978

Städerna2 24,302 33,311 66,001 88,068 145,632 172,884
Hela länet 118,429 164,974 231,740 260,588 837,175 381,270

Däraf:
Västgötadelen .... 28,667 41,999 77,650 103,707 174,414 213,162

168,108Bohuslän.................... 89,762 122,975 154,090 156,881 162,761

Samt :
Göteborg med fstdr4 . 22,856 33,033 68,041 93,326 162.802 200,070
Länet i öfrigt . . . 95,573 131,941 163,699 167,262 174,373 181,200

af sitt födelseöfverskott, blir Göteborgs ocb Bohus läns ställning utomordentligt 
gynnsam.

En närmare föreställning om dessa förhållanden vinnes för länets del 
genom tabellen öfverst å föregående sida.

Den inrikes omflyttningen har för detta län alltid resulterat i ett +, 
såsom naturligt är med hänsyn till staden Göteborg. Starkast var detta in- 
flyttningsöfverskott under 1880-talet, under den nya sillperiodens första tid; 
det besteg sig då på ett årtionde till nära 18,000 människor. Sedan dess har 
det efter hand gått ned till endast ungefär hälften. Inflyttningen från inländ-

1 Med Lundby. — 2 Lysekil är räknad till Stångenäs härad, ej till städerna; 
jfr nästa tabell. — 2 Med Karl Johans församling, men icke Nya Yarfvet, Ny-Älfsborg
oeh Lundby. Folkmängden år 1865 är något för hög. Med det numera införlifvade
Lundby ägde Göteborg vid 1910 års utgång 167,809 inb. — 4 Göteborg med Lundby,
Örgrytc, Eässberg, Västra Frölunda och Nya Varfvet.
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Tal). 139. Folkmängden inom Göteborgs och Bohus läns jordbrukssocknar 
samt inom öfriga socknar och städerna.1

Härader m. m.
Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Askim5 .... 1,461 1,878 1,937 1,963 1,397 2,569 3,056 3,652
Östra Hisings 512 671 708 737
Västra Hising . 3.563 4.551 4,772 3,685 2,519 2,756 3.313 o,60Ö
Säfvedal4 .... 1,284 2,563 2,587 2,704 1.157 1.928 2,093 4,036
Inlands Södre , 7,163 10,333 9.712 8,006
Inlands Nordre . 6,868 10,460 10,194 8,760 1,006 1,492 1,440 1.462
Inlands Fräkne . 2,759 4,002 3,984 2,895 1,099 2,326 2,290 2.373
Inlands Torpe . 937 2,183 2,004 2.023 1,581 3,670 3,362 3,194
Orusts Östra . . 3,999 8,658 8,621 6,924
Orusts Västra . 2.002 4,193 4,354 3,693 4,506 7,222 7,974 9.132
Tjörn ................ 2.625 3,653 3.719 3,308 3,714 5,130 5,609 6.513
Lane.................... 6,178 11.598 10,880 8,029 340 563 587 524
Tunge................ 2,663 4,659 4,153 3.302 2,152 3,164 3,230 4,051
Stångenäs7 . . . 1,480 2,775 2,601 2,759 2,520 4,102 4,180 7,484
Sörbygden . . . 2,938 6.381 5.702 4.084
Sotenäs .... 381 757 746 541 3,232 6,179 7,033 13,118
Vette................ 4,672 10,034 10,116 12,947
Tanum................ 4.662 9,590 9.457 8,982
K ville................ 4,028 7,779 7,805 6,595 325 637 641 1,074
Bullaren .... 2,306 5,247 5,146 3,641

Göteborg5 . . . 22,856 68,041 93,326 200,070
Lysekil .... 446 829 1,589 4.254
Öfriga städer6 . 7,098 9,167 11.667 19,146

Hela länet 62,481 111,965 109.198 95,578 55,948 119,775 151,390 285,692i

ska orter har merendels förmått hålla äfven emigrationen stången, — dock ej 
under 1860-talet.

Inom hvart och ett af länets härader och städer har folkmängden vid 
olika tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen sid. 360.

Ofvan är nämndt, att Göteborgs och Bohus län under de senaste hundra 
åren haft ett inflyttning söf ver skott af vid pass 27,000 personer. Öfverskott 
af detta slag har funnits i länets städer till ett sammanlagdt belopp af un
gefär 84,000 personer, samt i de Göteborg närmast omgifvande häraderna: 
Säfvedal med ett + af 10,000 personer, Östra Hisingen med 6,500, och As- 
kim med 2,000. Länets öfriga delar ha alltså företett ett utflyttning söf v er- 
skott af vid pass 75,000 personer. Af denna förlust kommer på Västra Hi
singen 3,500 personer, på de fyra Inlandshäraderna 22,000, på Orust och 
Tjörn 16,000 samt på det öfriga Bohuslän 33,500. För hvarje härad för sig 
har förlusten utgjort:

Lane........................... 9,000
Inlands Nordre . . 8,500 
Inlands Södre . . . 7,000
Tjörn . ....................... 6,000
Crusts Östra.... 5,000 
Orusts Västra . . . 5,000

K ville....................... 5,000
Tunge....................... 5,000
Inlands Fräkne . . 4,500
Sörbygden...................4,000
Västra Hisingen . . 3,500 
Tanum....................... 3,000

Vette................ 3,000
Bullaren . . . . 3,000
Inlands Torpe . . . 2,000
Stängenäs.........1,000
Sotenäs......... 500

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar> och öfriga, se sid. 212 här 
ofvan. Såsom > öfriga socknar* äro upptagna: i Askims härad Båda och Styrsö; i 
Västra Hisings härad Backa och Öckerö; i Säfvedals härad Partilie; i Inlands Nordre
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Tal). 140. Emigration och immigration i Göteborgs och Bohus lån,
åren 1851/1910.8

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto
utvan
dring. 9Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Frän 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 198.102 463 5 468 468
1861/70 . . . 227,685 1.190 4.315 5,505 5,505
1871/80 . . . 246,242 2,798 7,055 9.853 237 1,993 2,230 7,623
1881/90 . . . 279,954 11,679 6,402 18,081 965 3,563 4,528 13.553
1891/00 . . . 314,677 10.864 5.657 16,521 3,188 3,920 7,108 9,413
1901/10 . . . 357,829 12,187 4,353 16,540 3,226 5,389 S,615 7,925

Minst har alltså folkförlusten varit i Sotenäs och Stången äs härader, med 
deras rika fiske samt betydande stenindustri. Här har under de senaste trenne 
årtiondena inflyttningsöfverskott i regeln ägt rum, dock sammanlagdt endast 
några få hundratal personer.

Liksom för de öfriga länen är ock för Göteborgs och Bohus län, i ta
bellen öfverst å föregående sida, ett försök gjordt att särskilja »jordbrukssocknarna» 
från öfriga orter. Om härvid följda grunder, se sid. 212 här ofvan. För 
Bohuslän är denna åtskillnad vanskligare att göra än mestadels annars, då 
man nämligen måste hålla sig till socknarna odelade. I Vette och Tanums 
härader t. ex. finnes ju åtskillig industri, men näppeligen dock någon hel soc
ken, som ej måste sägas i mycket öfvervägande grad hämta sin utkomst af 
jordbruket (eller dess binäringar). Äfven med dessa reservationer äro talen i 
den citerade tabellen i många fall ganska upplysande.

Slutsummorna inom livardera gruppen blifva för hela länet följande :

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

Ar 1805 ..................... 62,481 55,948 118,429
> 1865 ....................  111.965 119.775 231.740
> 1880 ....................  109,198 151,390 260;588
» 1910 ..................... 95.578 285,692 881,270

Mellan åren 1805 och 1865 växte alltså folkmängden i jordbrukssock- 
narna med 79 procent, hvilket är ett högt tal. Motsvarande siffra, för rikets 
samtliga jordbrukssocknar var nämligen endast 64 procent, särskildt för södra 
och mellersta Sverige 59 procent. Så småningom begynner här, såsom annars, 
folkminskningen. Mellan 1880 och 1910 har folkmängden i länets jord

härad Norum; i Inlands Fräkne härad Ljung och Grinneröd: i Inlands Torpe härad 
Hjärtum; i Orusts Västra härad samtliga församlingar utom Tegneby och Höra: i 
Tjörns härad Stenkyrka och Klädesholmen; i Lane härad Dragsmark; i Tunge härad Foss; 
i Stängenäs härad Erastad och Lyse; i Sotenäs härad Tossene, Askum, Malmön och 
Kungshamn; i Kville härad Fjällbacka; jfr ock not 2—4 samt 7 här närmast nedan. 
—- 2 Utom Fässberg, Västra Frölunda och Nya Varfvet, som sammanräknats med Göte
borg. — 3 Utom Lundby, som inräknats under Göteborg. — 4 Utom Örgrvte, som sam
manräknats med Göteborg. — 5 Med Lundby, Örgryte, Fässberg, Västra Frölunda och 
Nya Varfvet. — 6 För de särskilda städerna, se tabellen sid. 360. — 7 Utom Lysekil, 
som räknats såsom stad. — 8 Se Bilaga V. sid. 95*. — 9 För åren 1851/70 har netto
utvandringen ansetts ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr an
märkningen sid. 228.
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Tab. 141. Några ekonomiska hufvuddata för Göteborgs och Bohus lån.1

Göte- Göte-
Yrkesfördelning borgs Hela Arealens fördelning. borgs Hela

år 1900 (och 1840). o. Bohns riket. produktion m. m. o. Bohus riket.
län. län.

Antal inb. pr kvkm. . 78 13 Af arealen land:

Folkm. lefvancle af:
Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . .

20-64
2-34

8-90
3'26

Jordbruk,2 %.................... 36-10 5o‘67 Skogbärande mark, % . 26-44 52-16
Industri. . 35-11 28-89 Annan mark, % ... 50-68 3568
Handel o. sainf., % . . 22-44 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 6'35 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 44 144
[nom industrien: Annan spannmål, kg. . 145 317

Byggnads-, %....................
Väfnads- o. beklädnads-, %

9-87 6‘59 Potatis, kg........................... 121 ' 284
8-68 6-18 Mjölk, kg............................. 270 549

Metallförädlings-, % . . 4'67 4-08
Bergverks-, % . . . . . 4'37 4-00 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 3-76 2-33 Spannmål, dt...................... 13-41 14-48
Kemisk-teknisk, % . . . 1 '46 1-30 Potatis, dt............................. 106'25 97-65
Sågverks-, %.................... 1-27 3-68 A insådda vallar, dt. 43-60 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 1-03 0-73 » naturlig äng, dt. . . 24-00 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,980 1,891

! Jordbruk, jjj. . . . . 
Industri, %....................

81-60
4-70

80-90
8-54

På 100 lcvkm.:

Handel o. samf.,H. . 5-60 2-21 Landsvägar, kilom. 29-80 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 8-10 8-35 Järnvägar, kilom. . . 4-14 2-98

bruksbygder nedgått, med 12 procent. Denna siffra sammanfaller med mot
svarande genomsnitt för mellersta och södra Sverige och afviker föga från 
jordbrukssocknarnas tal i Halland, Blekinge och Skåne. I Västergötland och 
Värmland däremot har folkminskningen varit ännu svårare än i Bohuslän.

Inom länets öfriga socknar samt städerna utgjorde 1805 års folkmängd 
56,000 personer, "l-910 års däremot 286,000. En starkare tillväxt träffas, 
för århundradet i dess helhet, blott i Malmöhus län. Ifven Stockholms stad 
uppvisar ett något högre tal än Göteborgs och Bohus län, om man under 
Stockholm inräknar dess förstäder.

Angående emigrationen till främmande världsdelar från Göteborgs och 
Bohus län lämnas några data i tabellen å föregående sida. Den har öfverhufvud 
varit lägre än annars i södra Sverige, och lägre äfven än medeltalen för hela 
riket. Dock har länet aflämnat en betydande utvandring till Norge. Denna sista 
emigration har i sin ordning motvägts af en ganska ansenlig invandring från 
Norge, hvilken numera till och med öfverväger utflyttningen. I allt äro för 
de senaste sextio åren uppgifna 66,968 emigranter från Göteborgs och Bohus 
län, hvaraf till främmande världsdelar 39,181, till Norge 18,238, till Danmark 
3,741, till Tyska riket 2,662, till Finland och Ryssland 521 samt till öfriga 
länder i Europa (eller okänd ort) 2,625. Immigranternas antal är kändt 
endast för de senaste fyrtio åren och uppgår till 22,481, hvaraf från främmande 
världsdel 7,616, från Norge 7,617, från Danmark 2,349, från Tyskland 2,577 
och från öfriga länder 2,322. Under årtiondet 1901/10 var emigrationen 
till Norge 2,372, men immigrationen därifrån 3,002 personer. Se vidare an
gående denna utvandring Bilaga XX.

1 Jfr sid. 220. — 2 Såsom vanligt med inräknande af fisket.
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Inom länets olika delar bar emigrationen varit mycket varierande. Från 
södra Bohuslän har den varit synnerligen obetydlig. I själfva verket är väl 
förhållandet här liknande med hvad som äger rum vid ffialmo : att befolk
ningen i storstadens omgifning icke gärna utvandrar direkt till främmande 
land utan först under något år försöker finna sin utkomst i staden eller dess 
förstäder. I det nordligare Bohuslän har emigrationen mestadels varit mycket 
starkare; härifrån är det väl som i främsta rummet utvandringen till Norge 
rekryterats. De högsta siffrorna företes af det lilla Bullarens härad.

Näringsverksamheten. Genom Göteborgs inverkan höjes den del af 
länets befolkning, som räknas till industriens, handelns och samfärdselns yr
kesgrupper, till ej mindre än 58 procent. Ar 1840 var motsvarande siffra 
endast 10 procent. — Frånses Göteborg och dess förstäder, hörde till dessa 
grupper vid pass 30 procent af befolkningen år 1900; riksmedeltalet var då 
39 à 40 procent. Äfven utanför sin stora hufvudstad är alltså detta län i 
ej ringa mån industrialiseradt. Räknas fisket såsom en industri, hinner länets 
procentsiffra äfven oafsedt Göteborg ungefär till riksmedeltalet.

Af Jordbruket och dess binäringar hämta föga öfver 30 procent af 
länets befolkning sin utkomst; frånräknas Göteborg och dess förstäder, hinner 
siffran till inemot 60 procent. I bägge fallen ha vi här, mot vanligheten, 
frånräknat fisket, som ju i detta län spelar en särskildt betydelsefull roll 
och torde lifnära i rundt tal 5 procent af befolkningen, — i Bohuslän bortåt 
10 procent.

Inom ett län med så stor del af arealen bestående af kalmarker — dessa 
upptaga i själfva verket halfva ytvidden — kan den odlade jordens areal 
naturligtvis icke vara särdeles stor; den uppgår i själfva verket icke fullt till 
21 %. Variationerna i afseende på dess fördelning äro icke särdeles stora, 
därtill är länets naturbeskaffenhet alltför likartad. Minsta åkerarealen, näm
ligen blott 11 % ha Bullarens och Säfvedals härader; det förstnämnda, som 
är länets ojämförligt glesast befolkade, intages till öfvervägande del af höga, 
kala eller moränklädda bergsträckor, t. ex. Kynnefjället, på ömse sidor om Bul- 
larensjöarnas trånga dalgång, i hvilken det mesta af dess odlade mark är 
samlad. Säfvedals härad invid Göteborg har likaledes stora kala och ödsliga 
bergsträckor, t. ex. höjdpartiet mellan Partilie och Mölnlycke, som utgör en 
fullkomlig ödemark, blott en mil från staden. Mest uppodlade äro de bägge 
härader, som omfatta ön Hisingen, innesluten mellan Göta älfs bägge utlopps- 
armar och därför till väsentlig del bestående af svämbildningar; härtill kom
mer inflytandet från det närbelägna Göteborg. Åkerarealen på denna ö utgör 
31 % af ytvidden. Länets alla öfriga härader ha mellan 18 och 26 % odlad 
mark. I afseende på skördens storlek i förhållande till åkerarealen står länet 
på en jämförelsevis låg ståndpunkt. Bidragande orsaker härtill äro tvifvels- 
utan de till åkerjord använda lerornas anmärkningsvärdt låga kalkhalt samt 
den ringa nederbörden under försommaren, en för växtlighetens utveckling 
synnerligen viktig tid. Att länets kustnäringar (sjöfart, fiske och steubrytning) 
skulle genom sin konkurrens vara vållande härtill, förefaller osannolikt, enär 
skördeafkastningen är lägst inom Bullarens och det vid gränsen till Dal be
lägna Sörbygdens härader, hvilka bägge bilda länets innersta, från beröring 
med hafvet afstängda del. Däremot är skörden relatift riklig på öarna Orust 
och Tjörn och än mera i de härader (Hisings, Askims och Säfvedals), som 
omgifva Göteborg.

Potatisen gifver i detta län god skörd pr hektar, — större än i något 
annat sydsvenskt län utom Malmöhus. Äfven vallar och äng gifva ganska 
förmånlig afkastning. Kornas mjölkproduktion (1,980 kg.) är ungefär jämn-
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god med i Halland och öfverskrider ej obetydligt riksmedeltalet (1.891 kg.). 
Kvantitatift taget är kreatursstocken dock ganska fåtalig och har äfven ökats 
ovanligt litet under det sista seklet. Fårens antal har gått, ned till endast 
en fjärdedel mot för huudra år sedan. Intresset inom länet för boskapssköt
seln liar tydligen ej varit stort.

Brukningsdelarnas medelstorlek är vid pass 8 hektar åkerjord på hvarje, 
mot 10 hektar i riksmedeltal. Af jordbrukarna äro endast 6 g arrendatorer, 
mot 15 % inom riket i dess helhet.

Skogsmarkens areal inom detta län uppgår till blott 26 procent af 
hela ytvidden. Skogrikast äro de inre häraderna, särskildt Inlands Fräkne 
och Inlands Torpe härader nära Uddevalla samt östra delen af Säfvedals härad 
vid Göteborg.

Industrien. Göteborgsindustrien kräfver icke här någon särskild be- 
skrifning. Beträffande länet i öfrigt må framhållas, att det i fråga om till
gången på vattenkraft är ganska illa lottadt, i det att ej ett enda större 
vattendrag genomflyter detsamma. Såsom förut är papekadt, mynna alla de 
större vattendrag, som tillhöra länets inland, i Vänern, och dess aflopp, Göta 
älf, bildar sina viktigaste fall redan vid Trollhättan, alltså på grannlänets 
område. Af de fall, som älfven bildar vid Lilla Edet, drager dock detta län 
någon fördel, enär de lämna drifkraft till Inlands pappfabrik i Inlands Torpe 
härad. Ett mindre vattendrag, som genomflyter Säfvedals härad, har bidragit 
att framkalla Mölnlycke fabriker och Mölndals industrisamhälle, och den från 
sjön Mjörn kommande Säfveån drifver Jonsereds stora spinneri och väfveri. 
Med undantag för dessa anläggningar i länets utkant, är det blott vid Munke- 
dal (Tunge härad), som drifkraft lämnas af ett vattendrag, tillhörande detta 
län. Här användes den vid ett af värt lands större pappersbruk.

I öfrigt hör länets egentliga landsbygd, om fiskevaruindustrien frånses, 
icke till de mera industririka delarna af vårt iand. Härtill samverka antag
ligen bristen på malm, skog och vattenkraft, hvarjämte väl äfven kustnärin
garna dragit till sig det intresse och den arbetskraft, som icke funnit använd
ning vid jordbruket. De industrigrenar, som fisket framkallat, omnämnas nedan.

Inom Göteborgs och Bohus län saknas malmer och kalkstenar fullständigt. 
Däremot äro graniterna inom länets nordligare kusttrakter af synnerligen 
stor praktisk betydelse. Bergartens goda egenskaper, dess frihet från jord
betäckning och den till följd af skärgårdens rika utbildning bekväma tran
sporten ha gemensamt framkallat den viktiga stenhuggerirörelsen, som under 
de senaste åren tagit sådant uppsving, att den numera kan anses likvärdig 
med länets bägge äldre, för kusttrakterna utmärkande näringar. Graniten 
bearbetas i en stor mängd stenbrott inom hela dess utbredningsområde, i 
största utsträckning kanske inom det nordligaste och det sydligaste af hit
hörande härader, Vette och Stångenäs. Den viktigaste tillverkningen omfattar 
gatsten, men äfven brytning af byggnads- och monumentsten förekommer. 
Största delen af utbytet exporterai hufvudsakligen till Tyskland och England.

Som bekant är Fisket inom detta län viktigare än i hvarje annan del 
af vårt land. Orsaken härtill är utan tvifvel dels det mot Västerhafvet öppna 
läget och dels den synnerligen rikt utbildade kusten, som nästan hvar som 
helst erbjuder ypperliga hamnar. Bäst utveckladt är fisket i de mellersta 
kusthäraderna (Tjörn, Orusts västra, Stångenäs, Sotenäs, Kville och Tanum); 
här är också skärgården rikast. Här ligga exempelvis de stora fiskelägena 
Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil, Grafvarne, Smö
gen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Fjällbacka och Grebbestad, som alla huf
vudsakligen lefva af fisket. Denna kuststräcka är därigenom den på munici-
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palsamhällen rikaste trakten i hela vårt land. Till den årliga inkomst, soil* 
Sveriges hafsfiske gifver, bidrager Bohuslän vanligen med omkring hälften; 
största delen häraf kommer på sillfisket. På grund af de egendomliga väx
lingarna i sillens uppträdande har fångsten gifvit mycket växlande resultat. När 
sillen gått till, har skärgårdsbefolkningen lefvat i öfverflöd, medan det under 
mellantiderna rådt fattigdom. Af de hydrografiska undersökningar, som under 
de senare åren företagits för utrönandet af sillens periodiska uppträdande, 
synes framgå, att sillen är bunden vid vissa vattenlager af en bestämd sälta, 
och en viss relativ temperatur. Om dessa vattenlager genom strömningar i 
hafvet sättas i rörelse åt något håll, medfölja sillstimmen passift den vatten
massa, som omsluter dem. Drifves detta vatten in mot den bohuslänska kus
ten, så blir det godt sillfiske, men om de hydrografiska förhållandena gestalta 
sig annorlunda, så att föga eller intet af detta vatten kommer in mot kusten,, 
blir sillfisket därefter. Detta gällde mera förr än nu, enär sillfisket då huf- 
vudsakligen bedrefs med s. k. landvadar, väldiga notar, med hvilka sillstimmen, 
stängdes in i fjordarna. Numera bedrifves det viktigaste sillfisket ute till hafs. 
med s. k. snörpvadar, stora flytande notar, som hopdragas kring sillstimmen.. 
Detta fiskesätt har under de senaste åren tagit stort uppsving genom använd
ningen af fotogenmotorer och därigenom framkallat en betydlig tillverkning 
af sådana, t. ex. i Lysekil, där vårt lands största fabrik af detta slag finnes. 
En del af sillen exporteras färsk, och en del insaltas, dock numera i mindre- 
skala än förr. Då användes äfven betydande mängder för tran- och guano
beredning. Åtskilliga andra näringsgrenar äro grundade på fisket, t. ex. till
verkningen af tunnor, som är en viktig industri för Uddevalla. De flesta, 
konservfabriker äro belägna i Lysekil. Sillfisket idkas under vintern; sommar
tiden fiskas torsk och långa på fiskebankarna väster om norra Jutland, utan
för Norges sydvästkust och i närheten af Shetlandsöarna.

I fråga om länets sjöfart bör framhållas, att handelsflottans storlek 
öfverstiger hvarje annat läns äfvensom Stockholms stads. Detta förhållande 
beror främst på Göteborgs stad äfvensom på de öfriga städerna. Om dessa, 
frånräknas, visar det sig, att den till Kalmar läns landsbygd hörande handels
flottan i det närmaste uppnår och de skånska länens livar för sig öfverstiga, 
den bohuslänska. De flesta fartygen äro smärre segelfartyg, af hvilka en stor 
del ombesörjer stenexporten. Att ångfartygen äro så fåtaliga beror väl på. 
konkurrensen från Göteborg, och segelfartygens relatift små dimensioner torde 
åtminstone delvis kunna förklaras af länets skogsbrist; Kalmar län, som ju i. 
flera afseenden är Bohusläns motsvarighet vid Östersjön, är skogrikt och dess 
segelfartyg betydligt större. Härtill kommer, att inånga af de bohuslänska, 
fraktfartygen också äro afsedda för fiske och äfven därför äro relatift små...

Göteborg. Sammanfattas under Göteborg dess förstäder, till den ut
sträckning som sker i Tab. 139 här ofvan, ägde staden år 1800 omkring 
22,000 inbyggare och år 1910 omkring 200,000. En dylik folkökning är 
ganska betydande; den är ungefär jämförlig, relatift taget, med Hamburgs 
under samma tid, eller med tillväxten i Breslau, Dresden, Köln, Nürnberg,. 
Stettin, Hull o. s. v.; den öfverträffar tillväxten i Köpenhamn, men hinner 
icke till jämförlighet med t. ex. München, Leipzig eller Düsseldorf. En pe
riod af mycket ringa framsteg för Göteborg var åren 1816/40, efter de na
poleonska krigens afslutande och det bohuslänska sillfiskets upphörande. Efter 
1850 har utvecklingen varit oafbruten och visar icke ännu några tecken till: 
större afmattning.

Göteborg har utvecklats till en betydande fabriksstad. Dess handel har 
förkofrats vida mindre. Se vi till införseln, finner man, att åren 1851/60*-
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inemot 35 procent af Sveriges hela tulluppbörd föllo på Göteborg; år 1907 
hade denna andel gått ned till under 20 procent. För utförselns del kunna 
ej lika direkta siffror angifvas, men besinnar man trävaruutförselns stegring 
från de norrländska städerna, är sannolikt att äfven i fråga om exporten Gö
teborg spelar en mindre roll än förr. Stadens utrikes sjöfart gick säkerligen 
under vissa decennier tillbaka, åtminstone om afses förbindelserna med aflägs- 
nare länder och endast svenskt tonnage. Under det nya seklet har en del 
af det förlorade återvunnits. Ännu är det emellertid långt ifrån, att Göte
borg i fråga om handel och sjöfart kan mäta sig med Köpenhamn, fastän 
Göteborgs naturliga förutsättningar kanske äro större. — Stadens handels
flotta, som en tid höll på att bli alldeles omodern, har repat sig något under 
senare år.

Uddevalla ägde år 1800 fullt 4,000 inb. och var då Sveriges åttonde 
stad, större än Malmö, Hälsingborg, Örebro och en mängd andra, som nu 
längesedan gått det förbi. Uddevallas betydelse berodde väl då på det stora 
sillfisket. Efter dess upphörande gick staden tillbaka, och ännu år 1840 var folk
mängden endast 3,600. Från och med 1850-talet har Uddevalla ånyo gjort 
något raskare framsteg, med en tillfällig afmattning under 1880-talet. Nu
mera har folkmängden hunnit till närmare 13,000. —- Strömstads utveckling 
har alltid varit synnerligen långsam. Lysekil har vuxit hastigare och har 
nu någon fabriksindustri.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmannen i Kville samt provinsial- 
läkarne i Orusts och Strömstads distrikt.1

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott framhåller, att länets jord 
redan nu är så sönderstyckad, att det kan ifrågasättas, huruvida det kan 
vara ekonomiskt och socialt gagneligt att i vidsträcktare mån forcera en ytter
ligare styckning. Den ekonomiska ställningen bland de mindre jordbrukarna 
är, om man undantager länets fjällbygder och från kusten mest aflägsna 
delar, i allmänhet god, enär biförtjänster genom arbete hos närboende gran
nar, genom sysslande med olika slag af handtverk, genom tillfällig anställning 
vid närliggande stenhuggerier och andra industriella anläggningar och genom 
biträde vid det under vintern pågående sillfisket hittills i ganska riklig mån 
stått till buds. Detta gynnsamma förhållande motväges dock däraf, att man 
för vinnande af nämnda mera tillfälliga inkomster försummar jordens skötsel 
och kreaturens vård. — Tillgången på arbetskraft för jordbruket har under 
de senast gångna fyrtio åren i hög grad förminskats, och den nuvarande, sär- 
skildt framträdande bristen i detta afseende har i synnerhet varit kännbar 
under de sista tio åren. Äfven jordbruksarbetarens vilja och förmåga att 
utföra ett fullgodt arbete har försämrats. — »Ett planmässigt ordnande af 
landtmannaprodukternas försäljning, i ändamål att tillförsäkra jordbrukaren 
full valuta för sina varor, är en fråga af mycket stor vikt. Nu rådande för
hållanden i detta afseende lämna mycket öfrigt att önska, i det att mellan
händerna äro många och hvar och en af dem kräfver sin dryga del af för
tjänsten. Följden blir, att konsumenten i många fall får betala den bekomna 
varan mycket dyrt, under det att producenten nödgas afyttra densamma till 
förlustbringande pris.» Försäljningsföreningar äro ock planlagda inom länet, 
hvadan man må hoppas på en förändring till det bättre.

Kronolänsman C. O. Ahlenius i Kville framhåller, att »genom förmånssy
stemet åstadkommes i Amerika stor arbetsintensitet, på samma gång som

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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arbetstiden begränsas. Här i Sverige söker man åtminstone inom jordbruket 
hålla arbetstiden så lång som möjligt och förstår ej värdet af en väl afpassad fritid.»

Provinsialläkaren i Orusts distrikt d:r Pär Landahl anför, att landtarbe- 
tarnas bostadsförhållanden äro ytterst dåliga. Jordens skötsel är gammalmodig 
och föga rationell. Bondens söner och döttrar vilja ej längre stanna i hemmet, 
i ofrihet och oaflönadt arbete. Tjänstfolk i hemmasönernas ställe är synner
ligen svårt att få.

Bohusläns jordbruk kan icke sägas stå högt i våra dagar, och kreaturs- 
skötseln, som kanske står något högre, är dock till omfattningen otillräcklig. 
Fiskemetoderna ha förbättrats betydligt, men den ekonomiska vinsten af 
handteringen är ringa mot hvad den kunde vara. Af den praktiskt nästan 
obegränsade tillgången på sill tillgodogör man sig en mycket obetydlig andel. 
I stället för att man i ett land med så dyra lefnadskostnader som Sverige 
borde sörjt till det yttersta för distributionen af det billiga näringsämne som 
sillen utgör, har man i årtionden låtit sillen hellre förblifva i sitt eget ele
ment. Af den försäljning, som sker till utrikes orter, stannar blott en ringa 
del af förtjänsten på svenska händer. Fiskeribefolkningens bostadsförhållanden, 
eller egentligen äganderättsförhållandena till deras bostadstomter, ha länge 
företett ett af de hos oss talrika exemplen på otillfredsställande ekonomisk 
lagstiftning. Fiskehamnar och dithörande anstalter äro ännu alldeles otill
räckliga för behofvet. Det skulle vara ett intressant och nyttigt studium 
att söka utröna hvad t. ex. engelsmännen skulle hafva kunnat åstadkomma 
af en rikedomskälla sådan som den bohuslänska sillen.

I ingen del af Sverige har det diskuterats så mycket om järnvågar som 
i Bohuslän, och ingenstädes är resultatet så klent. Genom statens för
sorg har ändtligen den bohuslänska längdbanan kommit till stånd; öfriga 
järnvägsförbindelser äro ännu i dag ytterst obetydliga. I detta hänseende, 
som i så många andra, spelar bristen på samverkan mellan Göteborg och 
Bohuslän en ödesdiger roll.

Göteborgs uppgift är att representera den svenska storhandeln, och det 
saknar icke förutsättningar härför. Under den senaste mansåldern har det dock 
i stället i första rummet utvecklat sig till en fabriksstad, hvilket i och för sig 
är förtjänstfullt men icke kan ersätta den egentliga uppgift, som Göteborg 
ensamt i vårt land är i stånd att fylla. I Göteborg, om någonstädes, borde 
väl först ha skapats en svensk handelshögskola, men i stället har man skaffat 
sig en humanistisk fakultet. Detta intresse för vetenskap och konst är vackert, 
men endast om man ej därvid försummar sina närmaste uppgifter.

Göteborg borde länge sedan ha gått i spetsen för den svenska trans- 
oceaniska sjöfartens uppryckning; från Göteborg borde ock långt före detta 
hafva startats den direkta svenska ångbåtslinjen till New York. I stället låter 
man ett engelskt bolag vansköta till och med förbindelsen med England.
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Älfsborgs län.
Älfsborgs län omfattar en areal af 12,729 kv.-kilom. och äger 289,000 

Inb. Till storleken är det det åttonde i ordningen af våra län, och till 
folkmängden det femte, — för halftannat århundrade sedan det andra.

Lika omväxlande som berggrunden är inom den del af länet, som sam
manfaller med landskapet Dalsland, lika enformig är den inom den del, som 
tillhör Västergötland. Med några få, ur ekonomisk synpunkt obetydliga 
undantag utgöres nämligen berggrunden inom sistnämnda länsdel af gneis. 
Ett af dessa undantag bilda Halle- och Hunneberg, hvilkas västra delar falla 
inom detta läns gräns. Att dessa icke äro af samma vikt som de öfriga s. 
k. Västgötabergen (Kinnekulle, Billingen m. fl.), oaktadt de i likhet med dem 
tillhöra det siluriska systemet, beror därpå att den viktigaste bergarten, näm
ligen ortocerkalken, saknas; blott sandsten och alunskiffer samt (i Hunneberg) 
rester af de undersiluriska lagren äro representerade. Äfven i större delen 
.af Dalsland, nämligen i landskapets västra och södra delar, utgöres berg
grunden af urberg, granit och gneis, men därjämte förekomma andra berg
arter af yngre ålder. Sitt utbredningsområde hafva dessa hufvudsakligen i 
Tössbo och Nordals härader, alltså nordöstra delen af landskapet. De flesta 
hithörande bergarter äro skiffrar af olika beskaffenhet, från den lösa, lätt 
förvittrade lerskiffern till den hårda, svårvittrade lianeskiffern ; därjämte före
komma kvartsitsandsten och kvartsit. Alla dessa bergarter ha sedan sin 
bildning undergått de mest genomgripande rubbningar, i det att lagren blifvit 
på mångfaldigt sätt sammanpressade, sänkta och veckade i den omfattning, 
att vårt lands berggrund knappast någonstädes kan framvisa ett motsvarande 
virrvarr.

Af länets Västgötadel ligga blott obetydliga partier nedom högsta marina 
gränsen; dessa områden tillhöra i allmänhet länets västligaste del. Hit höra 
nedre delen af Viskans dalgång (i Marks härad), dalgångarna mellan Alingsås 
-och Göteborg (i Vätle och Kullings härader) samt slättbygderna utmed Göta 
-älf (i Väne, Fluudre och Aie härader). I dessa, trakter förekomma marina 
leror och äfven märgel. Kalkhalten hos den senare är rätt betydlig i Vis
kans dalgång, en naturlig följd af dess läge sydväst om Falbygdens siluriska 
bildningar. Däremot är kalkhalten i de öfriga nyssnämnda trakternas marina 
märgel ganska låg; de ligga uppenbarligen för mycket på sidan om de silur
iska bergarterna.

Af Dalslandsdelen ligga relatift större delar under nämnda gräns; hit 
höra i främsta rummet Nordals och Sundals härader, som tillsammans utgöra 
själfva Dalboslätten, men äfven i Tössbo härad (kring Amål) och i Valbo 
härad (väster om Kroppefjäll) ligga vidsträckta områden under denna gräns. 
Hos de dalsländska marina lerorna är kalkhalten ännu lägre än inom trak
terna utmed Göta älf i länets Västgötadel.

Äfven moränen är vanligen mycket kalkfattig, en naturlig följd af berg
grundens beskaffenhet. Undantag härifrån bilda likväl vissa delar af^Väst- 
götaområdet, som ligga söder om de siluriska bildningarna, särskildt i As och 
Eedvägs härader, där moränmärgel har jämförelsevis stor utbredning. Äfven

24—112201. Emigrationsutrednihgen. Betänkande.
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ïab. M2. Folkökningen i Älfsborgs län från 1810 till 1910.1

'
Åren

Folk
mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810.................
1811/20 ....

152,783
169.138 + 16,355 15,085 + 1,270 + 1,270

1821/30 .... 196.700 + 27,562 27,287 + 275 + 275 —

1831 40 .... 217,387 + 20,687 21,377 — 690 — 690 —

1841/50 .... 244,868 + 27,481 27,600 — 119 - 119 —

1851/60 .... 268,234 + 23.866 31,897 — 8,531 — 7.172 — 1,359
1861/70 .... 278.271 + 10,037 30.407 — 20,370 — 10.987 - 9,383
1871/80 .... 288,101 + 9.830 33,283 — 23,453 — 13,696 - 9,757
1881/90 .... 275,152 12,949 30,027 — 42,976 — 14,068 — 28.908
1891/00 .... 279,514 + 4,362 24.874 — 20,512 — 6,937 — 13,575
1901/10 .... 287,692 + 8,178 22,435 — 14,257 — 2,706 — 11,551

rullstensgrus och sötvattensaflagringar i dessa trakter utmärka sig genom sin 
kalkhalt, exempelvis i Ätrans dalgång norr om Ulricehamn.

Torf markernas areal har beräknats utgöra 7'2 / af länets hela ytvidd. 
Inom länets västgötadel finnas flera mycket stora mossar, t. ex. den bekanta 
Komosse, en ofantligt stor, ödslig högmosse, belägen på gränsen mellan Älfs- 
borgs och Jönköpings län. Den till förstnämnda län hörande delen omfattar i 
rundt tal 2,500 hektar. Torfmarkerna likna i flera afseenden västra Smålands 
och Hallands och äro alltså fattiga på kärr, men särdeles rika på högmossar, 
hvilka ofta hafva ganska ansenliga bränntorfslager. Inom länet finnes alltså god 
tillgång på mossar, lämpliga för bränntorfs- och torfströberedning. På många trak
ter, särskildt inom södra Alfsborgs län, finnas också bränntorfs- och torfströfa- 
hriker. I samband härmed kan erinras om ett större utdikningsföretag, full- 
bordadt år 1910, nämligen Sämåns reglering inom fyra socknar i Kinds 
härad, hvarigenorn närmare 3,000 tunnland blifvit vunna för odling.

De östliga trakterna af länets Västgötadel äro mycket liögländta, särskildt 
mellan Borås och Jönköping. Detta höjdparti, som ligger öppet för de väst
liga, regnförande vindarna, har till följd däraf högre nederbörd än hvarje 
annan del af vårt land nedanför fjälltrakterna. Klimatet är i dessa trakter 
mycket hårdt. Särskildt anmärkningsvärd är den exceptionellt korta tid af 
året, som är fullständigt frostfri; på några orter är denna tid kortare än i 
norra Lappland, och till och med i juli månad är nattfrost ej sällsynt. Lä
nets nordvästra delar äro i detta afseende lyckligare lottade.

Folkmängden i Alfsborgs län uppgick år 1750 till 114,000 personer, 
år 1810 (inom dåvarande gränser) till 154,000, och år 1910 till 288,000 
personer. I äldre tider var folkökningen stark, men under utvandringsperioden 
rådde länge stagnation eller folkminskning. Först under de senaste åren 
hafva förhållandena i någon ringa mån förbättrats igen. År 1865, vid 
utvandringens begynnelse, omfattade länet 68 promille af Sveriges hela folk
mängd; numera har andelen sjunkit till 52 promille.

Den starka folkökningen inom länet i äldre tider berodde på en hög 
fruktsamhet inom äktenskapen (stundom visserligen motvägd af låg gifter måls- 
frekvens) samt på gynnsamma dödssiffror. Härtill kom att utflyttningen var

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför mindre afvikelser från t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.



LÄNSÖEVEESIKTER. ÄLFSBORGS LÄN. 371

Tab. 143. Folkmängden i À If sborgs läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

; Härader ocli städer. 
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Finndre ...................... 3,588 4,382 5,695 5,973 6,356 7,205
Väne.............................. 8,303 11.090 14,418 16.618 19,751 23,703
Bjärke.......................... 3.566 4,848 5,639 6,080 5.349 5.079
Yätle.......................... 4,795 6.946 8,163 8,223 8,601 8,798
Aie............................... 8,221 11,055 13,162 12,821 12,604 12,922
Hulling...................... 10,266 14,237 17,977 19,190 16,712 16,189
Ås................................... 8,247 10,167 12,666 12,931 10,551 10,006
Gäsene.......................... 7,355 9,693 11,984 12.079 10,181 9,700
Kind.......................... 19,758 25,504 31.346 32.278 28,233 28.920
Redväg...................... 8,543 10,985 12,388 12,382 10,569 9,948
Mark.......................... 18,625 27,707 35,818 35,682 35,746 33,936
Veden.......................... 4,681 6,228 8,025 8,713 8,642 9,439
Bollebygd.................. 3,376 4,851 6,241 6,854 6,643 6.699
Norda].......................... 5,180 8,352 11,141 11,315 9,728 9,219
Sundal.......................... 9,005 13,766 19,439 19,735 14,344 12,864
Yalbo.......................... 7,307 10,653 14,795 14.772 12,851 11,844
Tössbo.......................... 5,561 8,464 11,083 10,378 8,340 7,691
Vedbo.......................... 13,163 19,413 25,924 25,743 24,048 23,151

Landsbygden 149,540 208,341 265,904 271,767 249,249 247,013

Vänersborg . . . . . 1,437 2,623 4,571 5,482 6,395 7,648
Alingsås...................... 829 1,267 1,837 2,460 3,301 5.005
Borås.......................... 1,792 2,378 3,110 4,723 15.837 21,541
Ulricehamn.................. 789 1,328 1,136 1,215 1.381 2,197
Åmål.......................... 847 1,450 1,674 2,454 3,351 4,288

Städerna 5,694 9,046 12,328 16,334 30,265 40,679

Hela länet 155,234 217,387 278.232 288,101 279,514 287,692
Däraf:

Västgötadeleu .... 114,171 155,289 194,176 203,704 206,852 218,635
Dalsland . . • ... 41,063 62,098 84,056 84,397 72,662 69,057

obetydlig, ja under vissa perioder till och med mindre än inflyttningen. Nu
mera är visserligen den äktenskapliga fruktsamheten fortfarande hög, men i 
öfrigt äro befolkningsförhållandena alldeles abnorma. Ar 1850 funnos på 
länets landsbygd 43,393 personer inom åldern mellan tjugu oeh trettio år; 
vid 1900 års folkräkning hade antalet gått ned till endast 33,749. Åldringar
nas antal (öfver sjuttio år) har däremot under samma tid ökats från 5,748 
till 17,526. Födelsetal och födelseöfverskott äro starkt reducerade, till följd 
af den utomordentliga nedgången i giftermålsfrekvensen. Ar 1870 funnos på 
länets landsbygd 23,532 gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem år; vid 1900 års 
folkräkning var antalet endast 18,581.

Inom länets olika härader och städer uppgick folkmängden vid olika 
tidpunkter till de belopp, som utvisas af tabellen här ofvan.

Tretton härader af de aderton äga nu för tiden mindre folkmängd än 
år 1865, och fyra härader mindre än år 1840, alltså för sjuttio år sedan. 
I Kedväg är folkmängden icke synnerligen mycket större än hvad den var 
redan för hundra år sedan.

Dalsland, som år 1805 ägde 41,000 inb., år 1865 mer än dubbelt, eller 
84,000, och år 1880 lika mycket, har nu endast 69,000. I Sundals härad 
har folkmängden minskats från nära 20,000 till mindre än 13,000.
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Tal». 144. Folkmängden inom Alfsborgs läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

Härader samt 
städer.

Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Flandre .... 1,589 2,536 2,586 2.269 1,999 3,159 3,387 4,936
Väne................ 2,544 4,352 4,342 3.362 5,759 10,066 12,276 20,341
Bjärke .... 3.566 5.639 6,080 5,079
Vätle .... 1,825 3,014 2,884 2,690 2,970 5,149 5,339 6,108
Aie.................... 5,825 9,019 8,545 7,036 2.396 4,143 4.276 5.886
Knlling .... 9,572 16.708 17,326 13,823 694 1,269 1,864 2.366
Ås.................... 6,887 10,495 10.592 7,439 1,360 2.171 2,339 2,567
Ctäsene .... 7,355 11.984 12,079 9.700 .
Kind................ 17,445 28,059 28,836 24,342 2.313: 3,287 3.442 4.578
Redväg .... 8,543 12,388 12.382 9,948
Mark................ 13,268 24,664 24,250 19,757 5.357 ! 11.154 11.432 14,179
Veden'1 2 * .... 2,869 4,981 5,293 4.97« 613 ! 1,123 1.323 1.710
Bollebygd . . . 1,838 3,223 3,616 3,383 1.538 ! 3.018 3,238 3.316
Kordal .... 3,396 7.047 6.902 4.562 1.784 ! 4,094 4.413 4,657
Sundal .... 9.005 19,439 19,735 12.864
Valbo................ 7,307 14.795 14,772 11.844
Tössbo .... 4.998 9,706 9,173 6.397 563 i 1.377 1.205 1,294
Vedbo .... 9.966 19,567 19,446 15,158 3,197 6,357 6,297 7,993

Borås* .... 2.991 5.031 6.820 23,992
Öfriga städer4 . 3,902 | 9,218 11.611 19,138

Hela länet 117,798 207,616 208,839 164,681 37,436 1 70,616 79,262 123,064

Under de hundra åren från 1810 till 1910 har Alfsborgs län i allt haft 
ett födelseöfverskott af 264,272 individer. Folkökningen däremot har utgjort 
endast 134,909. Öfverskottet af utflyttning öfver inflyttning har alltså uppgått 
till ej mindre än 129,363, eller i rnndt tal 130,000 personer. Hela denna för
lust faller på de senaste sextio åren, ty därförut vägde in- och utflyttning 
ungefär jämnt. Närmare detaljer meddelas i tabellen sid. 370.

På länets olika orter fördelar sig förlusten på det sätt, att städerna haft 
en vinst af ungefär 20,000 personer (flere inflyttade än utflyttade), medan 
landsbygden förlorat 150,000, däraf Västgötadelen 98,000 och Dalsland 
52,000 personer. Inom hvarje härad för sig har förlusten nått till följande 
ungefärliga belopp:
Mark........................18,000
Kind........................... 17.000
Vedbo ........................ 15,000
Kulling................... 12,500
Sundal....................... 12,000
Valbo....................... 11.500

Gäsene . . . . . . 9,000
Redväg . . . . . . 8.500
Ås................ . . . 8.000
Tössbo . . . . . . 7.500
Nordal . . . . . . 6.000
Aie .... . . . 5.000

Bjärke.......................4,500
Vätle............................4,000
Bollebygd.................. 3,500
Väne...........................3,500
Veden .......................3.000
Flandre ...................1,500

Minsta förlusten faller alltså på de härader, som omgifva eller innesluta 
Borås, Trollhättan och Lilla Edet. Väne och Flandre härader ha under de 
senaste åren sannolikt till och med haft ett litet öfverskott af inflyttning.

I tabellen öfverst. å denna sida är för Alfsborgs län genomförd den sed
vanliga fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga orter, hvarom se

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212 här
ofvan. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna: i Flandre härad Fors och Fuxerna: i
Väne härad Västra Tunhem, Gärdhem, Trollhättan och Vassända-Nagluni; i Vätle härad
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Tab. 145. Emigration och immigration i Alf sborgs län, åren 1851 j 1910A

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-

Till 
utom- 

europ. 1.

Till
enrop.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.
länder.

Summa.
utvan
dring. 6

1851/60 . .
1

255,354 1,310 49 1,859 1,359
1861/70 . . 277,796 6,247 3,136 9,383 9,383
1871/80 . . 285,982 6,515 4,513 11,028 462 809 1,271 9,757
1881/90 . . 281,759 27,866 4,049 31,915 1,922 1,085 3,007 28,908
1891/00 . . : 275,486 16,238 3,853 20,091 4,995 1,521 6.516 13,575
1901/10 . . 281,937 15,459 2,477 17.936 3,992 2,393 6,385 11,551

sid. 212 här ofvan. För länet i dess helhet blifva folkmängdssummorna inom 
hvardera gruppen följande:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805   117,798 37,436 155,234
» 1865   207,616 70,616 278,232
> 1880   208,839 79,262 288,101
» 1910   164.631 123,061 287,692

Mellan åren 1805 och 1865 ökades alltså folkmängden i Älfsborgs läns 
jordbrukssocknar med 76 procent. Eget är att se, huru jämna dessa tal äro 
för en stor del af södra Sveriges olika nejder. Folkökningen mellan åren 
1805 och 1865 utgjorde för jordbrukssocknarna:
I Malmöhus län.................... 83 procent, j I Göteborgs och Bohus län . 79 procent
> Värmlands län....................82 » 1 > Kronobergs län................ 78 >
> Kristianstads län................ 81 j> > Älfsborgs län.................... 76 »

Det är tydligt, att enahanda förhållanden gjorde sig gällande öfverallt 
och med sådan styrka, att de förmådde öfvervinna så olika yttre förutsätt
ningar som Skånes och Värmlands.

Kom så utvandringens ock folkminskningens period. Mellan 1880 och 
1910 nedgick folkmängden i Älfsborgs läns jordbrukssocknar från 209,000 
till 165,000 personer, eller med ej mindre än 21 procent. Äfven här äro 
förhållandena icke. alltför mycket växlande inom södra Sveriges olika delar. 
Folkminskningen mellan åren 1880 och 1910 utgjorde inom jordbrukssock
narna :
I Värmlands län.................... 21 procent. ! I Östergötlands län .... 13 procent.
» Älfsborgs län........................ 21 > 3 Göteborgs och Bohus län . 12 »
> Skaraborgs län.................... 17 » > Blekinge län..................12 *
> Kalmar län ....... 17 » > Malmöhus län.................. 11 »
> Kronobergs län.................... 17 > > Hallands län.................. 11 »
» Jönköpings län.................... 15 » > Kristianstads län .... 10 »

Skallsjö, Lerum och Angered; i Aie härad S:t Peter, Starrkärr och Nödinge: i Kullings 
härad Herrljunga och Knllings-Sköfde: i Ås härad Toarp; i Kinds härad Svenljunga, 
Södra Åsarp, Älfsered och Tranemo; i Marks härad Seglora. Frisla, Kinnarumma, Örby 
och Kinna; i Vedens härad Fristad: i Bollebygds härad Bollebygd; i Nordals härad 
Skållerud och Holm; i Valbo härad Färgelanda och Ödeborg; i Tössbo härad Fröskog; 
i Vedbo härad Steneby, Ärtemark och Bäcke; jfr ock not 2 här närmast efter— 
1 Utom Torpa, som inräknats under Borås. — * Med Torpa. — 4 För de särskilda 
städerna, se tabellen sid. 371. — “Se Bilaga V, sid. 95*. — ö För åren 1851/70 har 
nettoutvandringen ansetts ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr 
anmärkningen sid. 228.
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Tab. 146. Några ekonomiska hufvuddata för Àlfsborgs lån.1

Yrkesfördelning
llfs-

borgs-
län.

Hela Arealens fördelning,
Älfs
borgs
län.

Hela
år 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 25 13 Af arealen land:

Folkm. lefvancle af: Odlad jord, % . . . . 
Naturlig äng, % . . . 
Skogbärande mark, % .

18-74
4-52

8-90
3-26

Jordbruk, %................... 67-00 53-6,7 61-47 52-16
Industri, % .... 20-66 28-89 Annan mark, % . . . 15'27 35-68
Handel o. samf., % . . 5-6.2 10-60
Allm. tjänst m. m.,% .

Inom industrien:

6-72 6-84 Produktion pr inb. 
Hvete oclt råg. kg. . . 143

i
144 1

Annan spannmål, kg. 387 317
i \'äfnads-o. beklädnads-, % 7'55 6-18 Potatis, kg.........................

Mjölk, kg...........................
335 284

Byggnads-, %................... 3-44 6-59 524 549 ;
Kemisk-teknisk, % - • • 3-07 1-30
Metallförädlings-, % . . 2-75 4'08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . re 2 2-33 Spannmål, dt.................... 13-54 14-48
Bergverks-, %.................. 1*33 4-00 Potatis, dt.......................... 102'45 97-65
Sågverks-, %.................. 0"64 3-68 A insådda vallar, dt. 37-70 38'70
Ind. för litt. o. konst. % 0-26 073 » naturlig äng, dt. . . 17-30 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,558 1,891
Jordbruk. % ..................
Industri. %...................

90-50
2-80

80-90
8-54 På 100 kvkm. :

Handel o. samf., % . . 0-80 2-21 Landsvägar, kilom. 32-80 13-90
Alim, tjänst m. m., % . 5'90 8-35 Järnvägar, kilom. . . 6-86 2-98

Västergötland, Värmland och Småland intaga tydligen en ännu något 
ogynnsammare ställning än Östergötland, Blekinge, Skåne, Halland och Bohus
län ; men allt för stora äro differenserna dock icke, — åtminstone icke inom 
hvardera grupppen för sig. Allra ogynnsammast stå Värmlands och Älfsborgs 
län till boks, med en folkminskning af fulla 21 procent på dessa trettio år.

Vi erinra om, att detta innebär, att äfven födelseöfverskottet förbrukats, 
hvilket bör för denna tidrymd hafva uppgått till vid pass 25 procent eller 
däröfver af folkmängden. Man kan därför med säkerhet påstå, att utflytt
ningen från Älfsborgs läns jordbrukssocknar efter 1880 motsvarar ej mindre 
än vid pass hälften af 1880 års folkmängd.

Inom Älfsborgs läns öfriga socknar äfvensom städerna växte folkmäng
den mellan 1805 och 1865 med 89 procent. Då, såsom nyss nämndes, till
växten inom jordbrukssocknarua samtidigt utgjorde 76 procent, framträder häl
en relativ jämnhet, som mycket afviker ifrån hvad vi i våra dagar äro vana 
vid härutinnan. Till någon mindre del kan detta förklaras däraf, att vissa 
såsom industribygder räknade socknar i själfva verket under 1800-talets förra 
del ännu lefde hufvudsakligen af jordbruk. Särskildt inom Älfsborgs län, där 
en betydande del af den förefintliga industrien är af gammalt datum, har 
dock denna anmärkning mindre betydelse än annorstädes.

Mellan 1880 och 1910 växte folkmängden inom Älfsborgs lins »öfriga 
socknar» samt städerna med 55 procent. Siffran är icke hög, då motsvaran
de genomsnittstal för hela riket är 65 procent. Också hafva industriens fram
steg icke varit synnerligen hastiga i detta län, om man endast undantager de 
båda platserna Borås och Trollhättan.

Jfr sid. 220.
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Om emigrationen från Älfsborgs län till främmande lander lämnas 
några data i tabellen sid. 373. Utvandringen har allt ifrån begynnelsen 
varit synnerligen stark. Under de tre första årtiondena efter 1850 öfversteg den 
riksmedeltalet med 13 à 15 procent, under de tre följande (1881/1910) med 
resp. 41, 46 och 31 procent. Hela antalet emigranter är för de sextio åren 
upptaget till 91,712. Häraf gingo 73,635 till främmande världsdelar, 15,749 
till Norge, 796 till Danmark, 399 till Tyska riket, 279 till Finland och 
Kyssland samt 854 till andra länder inom Europa (eller okänd ort). An
talet immigranter är kändt endast för de senaste fyrtio åren och utgjorde 
17,179. Häraf kommo 11,371 från utomeuropeiska länder (den högsta siff
ran för något svenskt län), 4,622 från Norge, 439 från Tyskland, 302 från 
Danmark och 445 från öfriga länder inom Europa.

När emigrationen är mycket stark, plägar den icke variera alltför myc
ket från den ena bygden till den andra, Älfsborgs län utgör härutinnan ett 
undantag; här har utvandringen uppträdt ovanligt ojämnt. Synnerligen stark 
har den varit på Dal. Af de 51,951 emigranterna från länet under tjugu- 
årsperioden 1881/1900 kommo 23,938 från Dalsland, en märkvärdig propor
tion, när man vet, att Dalsland upptager blott omkring fjärdedelen af länets 
folkmängd. Men äfven inom Dalsland själft äro växlingarna ganska stora. 
Ogynnsammast står det i emigrationslitteraturen beryktade Sundals härad. 
Betydligt fördelaktigare är Tössbo härads ställning, — dock i viss mån för
sämrad igen genom en stark utflyttning till inrikes orter.

Inom Västgötadelen af länet har Redvägs härad varit värst hemsökt af 
emigrationen; dess siffror äro föga bättre till och med än Sundals. Äfven 
från Gäsene härad har utvandringen varit mycket stark; därnäst följa Kullings, 
Ås och Kinds. Inom de öfriga Yästgötahäraderna har emigrationen varit jäm
förelsevis lindrig; i Flundre, Vätle, Äle och Bollebygd har den till och med varit 
sällsynt obetydlig. Man igenkänner i flere fall den ej ovanliga åtskillnaden 
mellan jordbruksbygder och industribygder. Att trakterna omkring Borås och 
Trollhättan dock icke höra till de allra mest fördelaktigt ställda, beror på 
särmärket för alla större industriorter: att utvandringen där växlar starkt med 
konjunkturerna och därför under ogynnsamma tider kan förete mycket höga 
siffror. Under sådana tider släppa industriplatserna ifrån sig igen de skaror, 
som under gynnsammare är sökt sig dit från den omgifvande jordbruksbygden. 
— Inom de båda stora, jämsides med hvarandra liggande Marks och Kinds 
härader kan iakttagas en märkbart starkare emigration från många af de syd
ligare socknarna, jämfördt med de nordligare. Hvarpå detta beror, är oss 
obekant.

Näringsverksamheten. Äf Älfsborgs läns befolkning år 1900 hemtade 
endast 26 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel, mot för 
hela riket 39 à 40 procent. Trots sin i vissa hänseenden betydande fabriks
verksamhet är länet alltså såsom helhet betraktadt ännu föga industrialiseradt. 
Älfsborgs län delar dä också lott med våra öfriga län inom samma kategori, 
d. v. s. det aflämnar en mycket betydande utflyttning och i all synnerhet en 
stor emigration.

Äf Jordbruk eller dess binäringar lifnärde sig ännu år 1900 fullt 67 
procent af länets befolkning. Hela jordbruksbefolkningen inom länet upp
skattades samma år till 187,000 personer. Ar 1840 hade den utgjort om
kring 196,000 personer. Att länets befolkning öfver hufvud på dessa sextio 
år ökats, är alltså helt och hållet att tillskrifva industrien och de öfriga 
stadsmannanäringarna.
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Af länets hela areal upptagas 19 procent af den odlade jorden, 4 V* 
procent af ängen och 61 procent af skogen. För impedimenten m. m. återstå 
alltså blott något mer än 15 procent, hvilket är en tämligen gynnsam siffra.

Såsom vanligt är åkerarealen störst inom de delar af länet, som till 
större delen ligga under den högsta marina gränsen. Till följd häraf är det 
som Väne och Flundre samt Bjärke härader äro mera uppodlade än öfriga 
trakter af länets till Västergötland hörande del. Högst i detta afseende står 
Väne härad, af hvars hela areal 37 % utgöras af odlad mark; hit hör den af 
sin bördiga lera utmärkta Tunhemsslättcn, under det att de bägge andra 
nämnda häraderna ha mera sandig jordmån och blott äro uppodlade till 33 %■ 
af hela ytvidden. Motsatsen till detta område utgöra Bollebygds och Vedens 
härader, som intaga det högländta området mellan sjön Mjörn och Viskans 
öfre dal. Jordmånen består här till stor del af nakna berg och gruskullar, 
och åkerarealen är därför blott resp. 8 och 11 %. Det vidsträckta Kinds- 
härad, som omfattar de högt belägna gränstrakterna mot Jönköpings län, ut- 
göres till väsentlig del af berg, grusåsar, sandmoar och mossar; blott 9 % af 
dess ytvidd äro odlad mark. Närmast norr om Kinds härad ligga As och 
Bedvägs härader, som hvila på samma slags berggrund som Kind, nämligen 
järngneis, och äro minst lika högländta, men likväl ha en åkerareal af 19 
Orsaken härtill är antagligen, att dessa trakter ligga strax söder om Falbyg- 
dens siluriska bildningar och därför ha långt mera kalkrik jordmån än Kinds
härad. Att Marks härad, beläget närmast väster om Kinds, är långt mera upp- 
odladt än detta, förklaras däraf att Viskans bördiga dalgång tillhör Marks härad.

I Dalsland är skillnaden i afseende på den odlade markens omfattning 
högst betydlig mellan å ena sidan den under högsta marina gränsen liggande, 
till mer än halfva sin ytvidd odlade Dalboslätten (Sundals härad 53 % åker
jord) och å andra sidan de till större delen ofvan nämnda gräns belägna 
bergstrakterna i landskapets inre och västra delar, där exempelvis Vedbo 
härad blott har 10 % odlad mark. Nordals härad ligger delvis på slätten 
utmed Vänern och har därför 30 % odlad mark; motsvarande siffra för Valt» 
härad, som bland annat omfattar en bred, öppen dalgång med sedimentära. 
jordarter, är 23 %. De olika -dalslandska bergarterna ha gifvit upphof till 
synnerligen växlande jordmån i afseende på bördighet. Den lättvittrade ler- 
skiffern alstrar en synnerligen fruktbar mark, under det att de områden, där 
t. ex. kvartsit utgör berggrunden, äro utomordentligt sterila och därför oupp
odlade. Emellertid bilda dessa bergarter ett sådant virrvarr, att icke en 
enda socken, än mindre något härad, kan sägas öfvervägande höra till något- 
dera af dessa bergarters utbredningsområden.

För länet i dess helhet är skörden pr hektar rätt god för höstsäden. 
Äfven blandsäd och ärter gifva relatift- god afkastning, och likaså potatisen. 
Svag skörd gifver däremot kornet (som dock odlas ytterst obetydligt) men i synner
het länets hufvudsäde, hafren. — Ett område med relatift höga skördesiffror 
bilda de till hvarandra gränsande As, Gäsene, Marks och Vedens härader. 
Inom de bägge förstnämnda utöfvar otvifvelaktigt grannskapet till de silu
riska bildningarna inom Skaraborgs län ett välgörande inflytande; detta för
svagas inom de bägge senare, men här tillkommer i stället industriens på
verkan. På Dal gifver det till mera än halfva sin areal uppodlade Sundals 
härad mycket svaga skördar, under det att i Valbo härad, som har den 
minsta åkerarealen och hvars mark otvifvelaktigt har mindre naturlig bör
dighet, afkastningen pr ytenhet synes vara större än annorstädes på Dal. 
Antagligen står detta förhållande i samband med att Sundal har att uppvisa 
största medelstorleken odlad jord pr brukningsdel, nämligen 12’s har, och 
Vedbo däremot den minsta, 5'i har.
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Kornas mjölkproduktion är förvånande låg efter detta läns medeltals- 
förhållanden; den uppgår blott till 1,558 kg., mot 1,891 kg. i genomsnitt 
för kela riket. 1 kela vårt land gifvas lägre siffror än Alfsborgs läns blott i 
Kalmar län samt i Västerbotten och Norrbotten. Skaraborgs läns tal är
l, 889 kg., eller fullt 20 % mer än i Alfsborgs län.

Brukningsdelarnas medelstorlek är ungefär 9 hektar åkerjord på hvarje, 
mot 10 hektar i genomsnitt för hela riket. Af samtliga jordbrukare äro en
dast 9 procent arrendatorer; riksmedeltalet är 15 procent.

Skogstillgångarna inom länets Västgötadel äro rätt betydliga. Kinds, 
Marks, Vedens och Bollebygds härader på höglandets sydvästra sluttning ha 
sålunda 62—75 % af sin areal skogbevuxna. Likväl förekommer ingen större 
trävaruindustri i dessa trakter; det torde få anses tänkbart, att textilindu
strien i alltför hög grad lagt beslag på intresse och arbetskraft. På Ätran 
förekommer dock någon timmerflottning, och Limmareds glasbruk i Kinds 
härad torde också böra anses som en yttring af riklig tillgång på skog. Om 
man undantager Sundals härad på Dalboslätten, så är återstoden af Dal ett 
skogsland; det vidsträckta Vedbo härad i västra delen af landskapet har icke 
mindre än 80 % af sin ytvidd skogbevuxen. Största betydelsen torde dessa 
skogar ha för de många, här nedan omnämnda trämassefabrikerna,

Industrien. Tillgångarna på vattenkraft äro högst betydliga. Från 
det regnrika höglandet öster om Borås flyta Viskan och Ätran, af hvilka sär- 
skildt den förras vattenkraft är så väl tillvaratagen vid industriella anlägg
ningar, att intet jämnstort eller större svenskt vattendrag i detta afseende 
öfverträffar densamma. Denna kraft kom väl till pass, då hemväfverierna i 
dessa trakter (Marks härad) började ersättas af fabriksanläggningar. De 
flesta af dessa äro belägna vid Viskans mellersta lopp, nämligen Borås, Ryd- 
boholm, Viskafors, Fritslal Kinna m. fl. Länets största kraftkälla är dock 
naturligtvis Göta älf, särskildt de väldiga fallen vid Trollhättan, som drifva 
vårt lands största elektriska, kraftstation samt en mängd industriella anlägg
ningar i Trollhättan; de viktigaste af dessa äro mekaniska verkstäder. Ofvan- 
för Trollhättan drifver älfven Vargöns stora pappersbruk, och längre ned vid 
älfven ligger Lilla Edet, med tvenne stora pappersbruk, en mängd kvarnar
m. m. Kraften i de dalsländska vattendragen har hufvudsakligen tagits i 
anspråk för trämassefabriker. De viktigaste ligga i Lelångens dalgång och 
Vedbo härad, nämligen Bengtsfors, Billingsfors, Gustafsfors och Långed. Till 
Nordals härad hör Upperuds fabrik.

En naturlig följd af att järngneis är den så godt som allenarådande 
bergarten inom länets Västgötadel är, att ingen malmfyndighet här förekom
mer. Den enda bergsindustri, som idkas inom detta område, är kalkbränning 
vid Hunneberg. På Dal förekomma järn-, bly-, koppar- och silfvermalmer, 
hvilkas bearbetning dock aldrig lämnat ekonomiskt gynnsamt resultat. Den 
malm, som senast varit föremål för brytning och då (i början af 1900-talet) 
ingaf stora förhoppningar, är den med kopparkis impregnerade skiffer, som 
förekommer vid Stora Strand (Tössbo härad). Åtskilliga af Dalslands berg
arter äro praktiskt användbara. Ler skiffern bry tes på flera ställen i Nor
dals härad; kvarts, lämplig för tekniska behof, finnes i outtömliga förråd, men 
har ingenstädes blifvit använd för t. ex. glastillverkning, oaktadt riklig till
gång äfven på bränsle finnes. I de härader (Väne, Flundre och Aie) af 
länets Västgötadel, som till större delen ligga under högsta marina gränsen 
och därigenom ha riklig tillgång på leror, har en betydande tegelindustri 
uppvuxit, gynnad af de goda möjligheter till fraktning, som Vänern och Göta 
älf erbjuda.
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De flesta trakter af länet ha goda järnvägsförbindelser, som i allmänhet 
följa floddalarna, t. ex. Göta älfs, Säfve-åns, Viskans och Ätrans dalgångar. 
En länge påtänkt järnväg Borås—Ulricehamn—Jönköping skulle utan tvifvel bli 
till stor nytta, då härigenom öppnades en väg till Göteborg från de östligaste 
länsdelarna. I norra och västra Dalsland råder också behof af bättre kom
munikationer. Här hoppas man naturligtvis på de föreslagna bibanorna ned 
till Bergslagsbanan och till nordvästra stambanan i Värmland.

Af länets städer har Vänersborg väsentligen betydelse för administra
tionen. Såväl industri som handel äro föga betydande. Folkökningen var 
stark blott under 1850-talet; däremot var den så godt som afstannad under 
länets stora regressperiod, eller årtiondet 1881/90. — Borås är en af ljus
punkterna i den moderna svenska industriens historia, om än tecken tyda på 
att uppblomstringen kan hafva redan passerat sin kulmen och att dess till
varo alltså blir kort —- såsom så ofta annars i vårt land. Ännu år 1870 
ägde Borås föga öfver 3,000 inb., men snart därefter begynte den nuvarande 
utvecklingen, som fört staden till en folkmängd af 22,000 personer, förutom 
något tusental i den omgifvande bygden, som kommer att inkorporeras. Med 
afseende å industriens totala tillverkningsvärde står Borås tillbaka endast för 
vårt lands fyra folkrikaste städer äfvensom Hälsingborg. — Alingsås har 
någon industri och har under de senaste årtiondena vuxit något i folkmängd. 
Under Alströmers tid hade Alingsås en blomstringstid, som blef kort, såsom 
fallet merendels är för våra industrisamhällen än i dag. Om Amål säges i 
länets kalender af år 1906: »industri och affärsverksamhet ha åtminstone icke 
ännu tagit någon egentlig fart». —• Till länets städer kan ju också räknas det 
stora fabrikssamhället Trollhättan, med bortåt 15,000 inb., som företett 
en mycket vacker Uppblomstring och genom den väldiga kraftkällan eger de 
bästa utsikter äfven för ytterligare, framtida förkofran.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets båda Hushållningssällskap, af jägmästaren i Dalslands revir, 
kronolänsmännen i Bollebygds och Valbo härads norra distrikt, pastorsämbe
tena i Od, Långared, Hol och Färgelanda, länets förste provinsialläkare samt 
provinsialläkarne i Alingsås, Svenljunga och Ed.1

Förvaltningsutskottet i länets Södra Hushållningssällskap påpekar, att 
emigrationen från sällskapets område aldrig tagit den stora omfattning som 
från norra delen af länet. »Men jämsides med emigrationen och till sina or
saker lika med denna har alltsedan 1880-talet pågått en inflyttning till städer 
och industricentra, som haft och har på jordbruket ett lika ödesdigert inflyt
ande som emigrationen.» — Vid studiet af utflyttningens orsaker bör man också 
erinra sig, »att i sydvästgötens lynne finnes en vandraredrift, som sedan äldsta 
kända tider tagit sig form uti att resa land och rike omkring med handel». 
Ett förhållande, som ock haft stort inflytande, i synnerhet på flyttningen 
till städerna, är kvinnans tilltagande obenägenhet att deltaga i landtmanna- 
sysslorna. Då kvinnorna göra sitt val af arbete, välja de i första hand fa
briken, i andra hemslöjden och sist af allt landtbruket. Ändtligen har emi
grationen varit större från orter med dåliga kommunikationer. — De mindre 
hemmansägarna ha i allmänhet goda biförtjänster genom slöjd och emigrera 
sällan; däremot utflytta ofta deras vuxna barn, som ej trifvas med det oaflö- 
nade arbetet i hemmet. Stor är emigrationsfrekvensen inom torpare- och 
backstugusittareklasserna, och detta både af ekonomiska och sociala orsaker

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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•{klyftan mellan husbonde och tjänare). Torpsystemet håller på att försvinna, 
hvarigenom mycken odlad jord igenlagts och brist uppstått på arbetskraft, i 
synnerhet vid skördearbetet. Kvinnornas obenägenhet för landtarbete är redan 
omnämndt, och det är snart sagdt omöjligt att få mjölkerskor. De manliga 
arbetarnas prestationer torde däremot vara bättre än för några årtionden 
sedan. — »Ehuru afsättningsförhållandena för landtmannaprodukterna i denna 
ort i allmänhet äro goda, vore det dock af stor betydelse om det kunde 
ordnas ej blott en planmässig gemensam försäljning af landets alster utan 
äfven för kooperativa inköp af landtmannaförnödenheter. För det senare 
ändamålet har det ock bildats en förening, som redan trädt i verksamhet, 
men den synes behöfva stöd af allmänna medel för att vidare utvecklas». — 
Härefter följer ett uttalande i egnahemsfrågan, för hvilket redogöres i den 
allmänna framställningen i det följande.

Länets Norra Hushållningssällskap skritver: Inom vissa orter af om- 
årdet har hemmansklyfningen fortgått så långt man kan anse önskvärdt; 
inom andra orter åter torde den ännu kunna utan risk för arbetslöshet eller 
klen försörjning af själfva hemmanet, drifvas betydligt längre. Dessa senare 
orter lida nu ofantligt af arbetarebrist, och från desamma har emigrations- 
strömmen fyllts, och de visa ännu stor tendens att fylla denna. — Den eko
nomiska ställningen hos den klass af hemmansägare, som måste söka en del 
af sin bärgning genom arbete utanför den egna torfvan, har under de senaste 
fyrtio åren afgjordt förbättrats, detta på grund af dels människoarbetets ofant
liga värdestegring och dels lättheten att finna väl betaldt arbete utom hemmet. 
Nuvarande biförtjänster för dessa småhemmansägare äro ganska växlande; 
så finna de i skogsbygderna boende, på grund af skogarnas raska omsättning 
och skogsprodukternas ökade värde, god biförtjänst genom huggning och kör- 
ning i de närbelägna skogarna; i andra trakter skaffas god förtjänst genom 
byggnadsarbeten, å andra åter genom hemslöjd af en eller annan art. De 
som bo i närheten af de ganska talrikt förekommande tramasse- och pappers
bruken skaffa sig god förtjänst vid denna industri, och så till sist finner mången 
väl betalad biförjänst som grofarbetare vid all öfrig industri samt vid tegel
bruken. Yid tiden för emigrationens början torde det varit förbundet med 
ganska stor svårighet för småhemmansägaren att finna varaktigt arbete utan
för hemmet, på samma gång detta arbete betalades mycket lågt. Arbetet vid 
denna tid utgjordes hufvudsakligen af skogsliuggning, kolning, körslor af kol 
och järn för bruken samt för vissa orter byggnadsverksamhet och hem
slöjd. Förändringen i biförtjänster kom dels vid omläggningen af järnbruken 
till trämasse- och pappersbruk, dels vid kommunikationernas förbättrande, 
såsom byggandet af länets goda järnvägsnät och Dalslands kanal, hvilket haft 
till följd en ofantlig värdestegring på skog och skogsprodukter och industriens 
uppblomstring. De mindre hemmansägarues ställning i ekonomiskt afseende 
i jämförelse med de större jordägarnes har under senare tider blifvit högst 
betydligt förbättrad och måste nu anses bättre än de senares, beroende på att 
småbrukaren haft förmånen att kunna sköta sin näring med uteslutande de 
egna familjemedlemmarna, under det att de stora hemmansägarne nödsakats 
drifva sitt yrke med tillhjälp af lejda arbetare, hvilka till följd af emigratio
nen och industriens kraf på arbetskraft med åren blifvit allt dyrare. Torp
systemets försvinnande ökar afgjordt storjordbrukets svårigheter och skadar 
hela jordbruksnäringen, ty rekryteringen af kunniga och jordbruksintresserade 
arbetare har hufvudsakligen skett från torpen. Att backstugusittarna, som 
oftast äro personer med ovilja för arbete, försvinna, måste räknas som en 
fördel. — Ehuru emigrationen har sin dryga andel i den knappa tillgången 
på arbetsfolk inom jordbruket, torde dock en del få skrifvas på dels industrien,
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som med sin liöga dagspenning suger till sig landtarbetarna, och dels ung
domens alltmera tilltagande obenägenhet att arbeta i jorden och »tjäna bön
der». Afven viljan och förmågan att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer 
är i starkt aftagande. Bristen på arbetskrafter gör, att endast de allra nöd
vändigaste arbetena kunna utföras och att såväl skörden som andra arbeten 
ofta försenas. Täckdikning, stenbrytning, odling och andra grundförbättringar 
höra till sällsyntheterna. — Med afseende å jordbrukskrediten måste man 
säga, att bypoteksinstitutionen numera tillfredsställer alla rimliga anspråk. 
Men en annan sorts hypotisering, den, att jordbrukaren genom sättande af 
hela eller viss del af skörden i pant i lagerhus och mot denna pant kan få 
korta lån, är ett kraf som alltmer tränger sig fram. På samma gång jord
brukaren härigenom finge större frihet att invänta höjdkonjunkturerna, skulle 
det bidraga till att mången landtman i rätt tid kunde afsluta sina utarbeten 
på hösten och ej, såsom nu ofta är fallet, måste försätta dessa för att leve
rera en förskottslikviderad vara. Ett annat önskemål har länge varit ord
nandet af landtmannaprodukternas försäljning på ett sätt som kunde tillför
säkra jordbrukarne (särskildt de mindre) full valuta för deras varor. I en 
del inköpsföreningar har ock redan frågan om gemensam försäljning af 
jordbruksprodukter börjat dryftas. — Angående Sällskapets uttalande i egna- 
hemsfrågan och beträffande skifteskostnaderna jfr den allmänna framställningen i 
det följande. — Slutligen frambålles såsom emigrationsorsak och såsom ett 
hinder för återinvandringen det hänsynslösa förtryck, som på den enskilde 
individen utöfvas af fackföreningar och arbetareorganisationen i allmänhet.

Jägmästaren Mauritz Berggren i Dalslands revir framhåller, att skogs
bruket, som i midten af förra århundradet drefs uthålligt och förnuftsenligt 
samt lämnade ortsbefolkningen en jämn och säker inkomst, nu har öfvergått 
till skogssköfling. Medan denna pågår, bar visserligen icke blott ortens bofasta 
befolkning utan jämväl en mängd lösa arbetare sysselsättning och inkomst, 
men efteråt finnes för ett flertal invånare ingen möjlighet att i orten få sin 
bergning. Å gårdar, där skogssköfiingen gått fram, förfalla bostäder såväl 
för människan som husdjuren, trefnaden upphör, och gårdsfolket emigrerar. 
Först de vuxna sönerna och döttrarna, efter dem följa de yngre syskonen och 
till sist ofta föräldrarna. — En stor kontingent till utvandrareströmmen lämna 
torparna. Där skogen sköflats, finnes ej längre för dem den jämna arbetsför
tjänsten, men afgälden för torpet står kvar. Mångenstädes utläggas torpen 
till skog. Tyvärr sker så äfven å statens skogsdomäner. A kronoparken 
Kroppefjäll, omfattande cirka tre tusen hektar, fanns förr en mängd torp; nu 
äro de flesta utlagda och torparna afflyttade. Följden har blifvit att för när
varande saknas folk till utförandet af behöfliga skogshuggningar och andra 
arbeten, till stor förlust för staten. En bättre skogsvård och intensivare skogs
skötsel jämte torpens bibehållande och anständiga bebyggande, hvarförutan 
ett intensivare skogsbruk ej kan införas, skulle bidraga att hejda emigrationen 
och folkmängdens förminskning.

Kronolänsmannen i Bollebygds härad, John Mellén, skrifver: »Allmogen 
har i regel ej sin tillräckliga utkomst af jordbruket, ehuru detta under senaste 
årtionde delvis ryckts upp till mönstergårdar, i synnerhet å slättbygderna inom 
Bollebygds och Björketorps socknar, utan fastmer är det den rika skogstill- 
gången som utgör befolkningens existensmedel. Binäringen slöjd, för tillverkning 
af enklare möbler, laggkärl och korgarbeten m.m., utöfvas nästan i hvarje hem, 
där den äfven inbringar så stora förtjänster, att man med trygghet kan påstå, 
att befolkningen i stort sedt är välburgen. Torp- och backstugusystemet har 
här nästan försvunnit; däremot förekomma köp af afsöndringslägenheter för all 
tid i ganska stor skala. Alla vilja helst bli sina egna, och bland dem, som detta
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ej förmå, är det emigrationen förekommer, enär de föredraga detta framför 
af dem såsom skamligt betraktadt att tjäna andra. Emigreriugen är ej beroende 
af oförmågan att här kunna finna sin utkomst, utom möjligen i mycket enstaka 
fall, men lättjan och oförnöjsamheten, föranledd af den onda tidsandan, är 
största och enda felet.» — Ett stort fel, som vidlåder denna bygd ocli hvilken 
äfven spelar en betydlig roll vis à vis emigrationen, är den gamla sedvänjan, 
att hemmanen, med fullt uppsatt lösöre, här alltid öfverlåtas å äldsta sonen 
för en »spottstyfver» och den öfriga barnskaran, i de flesta fall rätt stor, får 
åtnöja sig med något hundratal kronor. Vana vid ett godt hem, förlora de 
yngre syskonen snart intresset för sin utsiktslösa tillvaro i fäderneorten, och 
så följer helt naturligt emigration till Amerika, där de alltid ha släktingar 
eller bekanta.

Kronolänsmannen i Valbo härads norra distrikt, Allvar von Sneidern, 
skrifver: Förr var det endast tjänstehjon och torparbarn som reste till Ame
rika, numera resa nästan lika mycket söner och döttrar af ganska välsituerade 
hemmansegare. Den förra kategorien går nu ofta till städerna, industrien 
och de stora arbetena, de senare däremot resa till Amerika, enär det ännu 
så länge är stridande mot bondearistokratiens begrepp och värdighet att åt
minstone här hemma ingå i de stora arbetarskarorna med deras socialistiska 
läggning. — »Ett ej ovanligt skäl till emigration är de ungas vantrefnad 
i hemmet. I vår rastlösa tid kan den äldre generationen icke uppfatta den 
nutida ungdomens känslor och behof. De gamle anse som en fullkomligt 
onödig, för att icke säga afskyvärd uppoffring af både tid och pongar, om 
ungdomen vill besöka ett ungdomsmöte, skyttetäflan eller annan förströelse, 
och följden häraf blifver ständigt kif och strid i föräldrahemmet.»

Kyrkoherden A. M. Junggren i Od. Sedan Boråsindustrien de senare 
åren gjort oerhördt uppsving, är emigrationen så godt som slut. Ungdomarna 
mellan femton och tjugu år söka sig nu gifvet till industriorterna i och kring 
Borås. Tjänare, och synnerligast arbetare för jordbruket, stå ej att få för 
snart sagdt något pris. Äfven välbärgade hemmansegarebarn ägna sina krafter 
åt industrien. Landtbruket lider grufligt af brist på arbetskrafter och skötes 
därför allt annat än rationellt, ja endels icke alls. Torpen, förr ganska 
talrika på gårdarnas utskiften och skogsskiften, stå nu allmänt öde, och jorden 
ligger obrukad, trots det att här betalas oerhördt höga pris för allt jordbruks
arbete. Endast familjer med barn, som kunna förmås stanna i hemmen, äro 
här i stånd att sköta något större jordbruk.

Kyrkoherden C. R. Hasselrot i Långared. Sa länge tillfällena till eko
nomisk förtjänst äro så mycket större i Amerika än i Sverige, är det omöjligt 
att hindra emigrationen. Det enda, som måhända kunde i någon mån minska 
den, vore om det kunde beredas tillfälle att till rimligt pris få köpa jord 
och bilda egna hem.

Kyrkoherden L. J. Källdal i Hol. »Här i Älfsborgs län har kärleken 
till jordbruket aldrig varit synnerligen stor men så mycket större till »ge
schäftet». Affärsman och spekulant är älfsborgaren par préférence. Hans 
kärlek till jordbruket har icke här på trakten aftagit, snarare tilltagit. Ej 
heller har affärssinnet dödat pieteten för föräldrar och anhöriga. Man slumpar 
icke bort den fäderneärfda torfvan, utan kämpar hårdt för att kunna behålla 
den och lyckas i allmänhet. Ingen allmogejord har öfvergått i händerna på 
personer af herremannaklassen, utan tvärtom förekommer det i hela trakten, 
att de gamla herregårdarna, hela eller styckade, komma i allmogens händer. 
Bönder med vuxna barn hafva ock bättre förutsättningar än några andra för 
att kunna med vinst bruka jorden i våra dagar, då arbetet blifvit allt för 
dyrt för jordbruket i allmänhet.
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Kontraktsprosten A. N. Beckman i Färgelanda har lämnat en mycket klar 
och distinkt öfversikt af utvandringen från dessa trakter; hans skrifvelse må 
därför här återgifvas i sin helhet. »Emigrationen från Färgelanda började 
helt plötsligt år 1865, då en hel del personer, däribland tvenne större familjer,, 
på en gång utvandrade. Sedan höll sig siffran låg under 70-talet, men steg 
starkt under 80-talet, då den ock nådde sin höjdpunkt, sjönk något litet under 
90-talet samt har sedan hållit sig nästan konstant. — Utan tvifvel var den 
närmaste orsaken till emigrationens uppkomst öfverbefolkningen och den däraf 
följande svårigheten att med de begränsade resurser, som då förefunnos, vinna 
nöjaktig utkomst. Detta bestyrkes af den stora rörlighet i fråga om in- och 
utflyttning, som ägde rum omkring midten af förra århundradet. Man hade 
synbarligen svårt att slå sig fram och sökte sig därför utvägar både här och 
där. Prosten Lignell, som på 40-talet utgaf sin beskrifning öfver Grefskapet 
Dal, säger på ett ställe ungefär så här: om folkökningen kommer att fortgå 
under de följande 50 åren så, som den har gjort under de föregående, måste 
statsmakterna inskrida för att förhindra den, ty det kommer icke att finnas 
minsta fläck, där en enda person ytterligare kan finna sin bergning. Denna 
profetia har i så måtto icke besannats, som folkmängden nu icke är större 
än den var för 50 år sedan. Men i midten af det gångna seklet växte befolk
ningen starkt, ja, så starkt, att den till sist hade svårt att lifnära sig. Öfver 
allt, där det fanns någon möjlighet, bröts marken upp och lades under plog. 
Torplägenheter och backstugor uppstodo i mängd, men räckte ändå inte till 
för det ökade behofvet. Jordbruket stod lågt, och industri saknades. Jord
månen var karg och klimatet hårdt. Missväxt tillstötte. Öfverflöd pa arbets
kraft fanns, men den kunde icke tillgodogöras. Hvart skulle öfverskottet taga 
vägen? Det öfriga Sverige hade intet behof däraf, och hembygdens resurser 
voro uttömda. Många fingo gå utan arbete och kunde inte försörja sig och 
de små. Förtjänsten räckte inte till, åtminstone icke lör familjeförsörjaren. 
Arbetslöshet, fattigdom, bettleri tilltogo i förskräcklig grad, och vägarna 
öfversvämmades af tiggare. Det gick så långt, att kommunalnämnden i Färge
landa måste, för att afhjälpa nöden, i midten på 60-talet anordna offentlig
bespisning. Dessutom utdelades tvenne gånger i veckan mjöl oeb penningar, 
och det var icke ovanligt att vid dessa sammanträden hundratals personer 
anmälde sig till erhållande af hjälp. Vid samma tid öppnade sig ock Amerika 
på ett helt annat sätt än förut för einigrationsströmmen från Europa, framförallt 
genom de så högst väsentligt underlättade kommunikationerna. Det var då. 
icke underligt, utan måste betecknas såsom naturligt, berättigadt och nödvän
digt, att öfverskottet af Dalslands befolkning, som här hemma lefde under så. 
hårda villkor, sökte sig väg till det fjärran landet i västern, där man, åtmins
tone i jämförelse med hemlandet, kunde genom sitt arbete förtjäna sig nöj
aktigt uppehälle. Utvandringen sammanhänger nära med förhållandena på 
jordbrukets område här hemma. På 70-talet fick jordbrukaren en rad af goda 
&r. Hafren, den förnämsta inkomstkällan på den tiden, stod högt i pris.. 
Emigrationen hlef också obetydlig. På 80-talet, förändrades ställningen i grund. 
Sädespriserna sjönko till ett minimum. Hafre och råg kunde inte produceras, 
med vinst. Jordbruket måste helt och hållet omläggas från extensivt till inten
sivt, från sädesproduktion till mjölkproduktion. Tyngdpunkten maste förläggas 
till ladugården. I denna förvandling, som för öfrigt ännu icke är genomförd, 
hade befolkningen af många orsaker svårt att följa med. Följden hlef ökade 
ekonomiska svårigheter, och emigrationen tillväxte häftigt, ja, nadde sin kulmen. 
På 90-talet och sedermera förbättrades så småningom jordbrukarens ställning 
genom åkerjordens intensivare skötsel och ändradt tullsystem. Emigrationen, 
sjönk också, om än inte i så hög grad som man haft skäl att vänta.
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Utvandringen, som från början och under en lång följd af år hade sin 
grund i ett verkligt behof, saknar numera sådant berättigande. Det återstår 
visserligen ännu mycket, innan dalbon kan sägas vara au niveau med tiden, 
men jordbruket har dock gjort sådana framsteg, att man alldeles icke behöf- 
ver befara bristande tillgång på existensmöjligheter, äfven om befolkningens 
numerär högst väsentligt skulle ökas. Småbruksrörelsen, rätt tillämpad, öppnar 
oanade utsikter i detta afseende. Landskapet erbjuder rika tillfällen till 
sådana småbruks förvärfvande. En mängd torplägenheter, förut nedlagda, 
kunna åter upptagas. En på senare tiden uppblomstrande industri kan bereda 
arbetsförtjänst åt många. Ja, tillgången på arbetskraft motsvarar icke på 
långt när behofvet. Detta gäller framför allt jordbruket. Dess största svårig
het för o närvarande härrör utan tvifvel af brist på arbetskraft. Bonden kan 
icke erhålla det behöfliga antalet arbetare äfven under erbjudande af de för
delaktigaste villkor. Under sådana i grund förändrade förhållanden måste 
den likafullt ständigt pågående utvandringen betecknas såsom obehöflig och 
för landskapet högst skadlig, äfven om man erkänner värdet af, att många 
emigranter efter några års förlopp återvända till hembygden med en samlad 
styfver och sedan slå sig ned där som jordbrukare. Den, som vill arbeta 
och sköta sig ordentligt, har ingen svårighet att vinna sin utkomst, och vill 
nagon utflytta, så erbjuder vårt land på många andra orter rika tillfällen 
till arbetsförtjänst. Emigrationen till Amerika från dessa bygder är numera 
endast ett okynne, Men befolkningen har så vant sig vid Amerikaresor, att 
det gått den i blodet. Det hör till saken, att ungdomen skall göra en tripp 
till Amerika. Släktingar och vänner där ute ligga också åt de hemmavarande 
att komma dit öfver, och skicka för sådant ändamål både penningar och 
biljetter. Inte heller förstå föräldrarne alltid att göra hemmet så tilldragande 
eller att gå de ungas berättigade önskningar så pass. till mötes, att barnen 
riktigt trifvas i föräldrahemmet och växa fast vid hembygden. Nog kunna 
barnen vara pockande och uppstudsiga, men äfven föräldrarne fordra ofta för 
mycket och gifva för litet. De fordra mången gång äfven af de vuxna barnen 
en fullständig underkastelse och obetingad lydnad. De fordra ett oaflåtligt, 
strängt arbete. De medgifva ingen som helst frihet och själfständighet, hvarken 
inat eller utåt. Inga förströelser äfven af oskyldig art tillåtas, ingen ytter
ligare utbildning hvarken i bokliga kunskaper eller praktiska färdigheter. 
Hur mången ung man och kvinna, hos hvilka kunskapstörsten och själfstän- 
dighetskänslan vaknat, hafva icke drifvits öfver till Amerika, då hemmet visat 
sig hvarken förstå eller vilja tillmötesgå sådana kraf. — Att en och annan 
yngling, för att undgå den afskräckande värnplikten, tidigare än han ämnat 
lämnat hemlandet, torde ock böra erkännas.»

Länets Förste provinsialläkare, d:r Nils Englund skrifver: »Befolkningens 
lefnadssätt och vanor, med i viss mån undernäring, samboende i ett ständigt 
öfverfylldt och belamradt rum utan trefnad, alstrar onekligen en tryckt stäm
ning, med sänkt lifsinod och lifskraft och företagsamhetslusta att gripa sig 
kraftigt an med något företag här hemma. De vuxna barnens ställning i 
hemmen å landsbygden drifver lätt barnen ur hemmen. Intet eget krypin, 
där de äro sina egna; ingen egentligen själfständig ställning; ingenting som 
de kunna kalla sitt eget, sin egen välfångna lön. Fädernehemmets vidmakt
hållande, eventuellt iörkofran, kan visserligen utlofva vinst framdeles, men 
ger sällan något för tillfället. För att bli själfständig måste sonen eller 
dottern bort. Fabriker locka, städerna locka, o. s. v. Jordbruket lockar föga 
ännu, icke därför att arbetet är motbjudande, utan mycket därför, att drängstu
gan, statarebostaden eller torpstugan ter sig allt annat än vårdad och lockande.»
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Provinsialläkaren i Alingsås, d:r A. Hedberg. »Distriktet, som består af 
västra delen af Kullings härad samt Aie ocli Vätle härader, är i allmänhet 
ett högland, beläget på och omkring utgreningarna af det höglandsbälte, som 
sträcker sig tvärs öfver Götaland. Sådana utgreningar genomgå Kullings härad 
med den vilda bergstrakten Risveden samt i Aie och Vätle härader bildande 
de ofta kala, magra Aie och Vätle fjäll. I de dalgångar, som sträcka sig 
utefter Säfveån, isynnerhet dess nedre förlopp, kring Lerjeån och utefter Göta 
älf samt emellan utlöparne från nyssnämnda höglandsutgreningar är jordmånen 
i allmänhet ganska bördig, och befolkningen i dessa bygder torde kunna anses 
rätt välbergad. Dock klagas allmänt mera och mera öfver svårigheten att 
kunna sköta jordbruk och boskap på grund af bristande eller dvrlejd arbets
kraft. Ungdomen anser numera sådant arbete alldeles för simpelt för sig 
och söker hellre plats vid fabriker, eller emigrerar — I skogs- och bergs
bygderna har nog befolkningen det sämre, utom där ännu någon afsevärd 
skogsafverkning kan äga rum; jordbruket är sämre och mera svårskött på 
grund af kuperad och stenig mark. Här träffas ofta små, tarfliga hemman, 
där man har svårt att reda sig och lefver under omständigheter, där ett 
ständigt knogande, försakande och sparande gör lifvet nättopp drägligt. Innu 
sämre är det på de många torp och smålägenheter, som finnas i. sådana 
bergs- och skogstrakter och hvarest folket lefver i ytterlig fattigdom, ej sällan 
i bostäder som" utgöra eländiga ruckel. Att man härifrån så snart som^ möj
ligt begifver sig till fabriker eller till Amerika är ej underligt. Flere sådana 
ställen stå också öde och öfvergifna.»

Provinsialläkaren d:r Johan Larsson i Svenljunga distrikt. »Denna trakt 
utgöres öfver vägande af skogar och mossar, med jämförelsevis ringa mängd 
odlad jord. Orten är glest befolkad. Klimatet fuktigt och rått, med kalla 
sommarnätter, väl i följd af den stora myckenheten mossar. Åkerbruket har 
att kämpa med en i allmänhet mager och kalkfattig jordmån, ogynnsamma 
klimatförhållanden, flerstädes frostländighet. Att jämförelsevis flera personer 
förr sökt sin bärgning i jordbruk än för närvarande, synes framgå af den 
mängd ödetorp och ödehemman med utlagd åker, som finnes här och hvar. 
Befolkningen anses fattig och var nog så också ganska allmänt förr, ehuru 
skogarnas exploatering och hastigt utvecklade kommunikationer m. m. under 
senaste åren bidragit att i afsevärd grad förbättra den ekonomiska ställningen. 
Förutom åkerbruket har hemslöjd, särskildt hemväfnad, äfvensom handel med 
dylika produkter, förr gårdfarihandel, utgjort folkets viktigaste näringsgrenar. 
Ett kargt jordbruk och hemslöjd hafva endast genom en stor arbetsflit kunnat 
bringa ett torftigt lifsnppehälle och satt sin särskilda prägel på befolkningens 
karaktär och på dess hygieniska förhållanden: däraf en idog och hvad man 
kallar »närig», men undernärd och nervsvag befolkning. Det torde ej endast 
vara fattigdomen utan kanske lika mycket förvärfsbegäret och födans beskaffen
het som orsakat folkets undernäring. .Så t. ex. hafva kvinnorna mångenstädes 
ej velat lämna sin väfstol för att laga mat eller sköta om en ko, utan födan 
har utgjorts, och utgöres bland många familjer än i dag, hufvudsakligen af 
kaffe och bröd. Någon hvila efter måltiderna torde man vanligen ej heller 
förunnat sig. I dessa lefnadsförhållanden — ej minst i det myckna kafle- 
drickandet — torde förnämsta orsaken ligga till den här allmänt förekommande 
nervsvagheten, som äfven genom arf undcrhålles. Grundstämningen är ängsligt 
nervös, men samtidigt tryckt, dyster genom det ensliga lifvet i de ödsliga 
skogs- och mosstrakterna. Att utvandringen från denna trakt varit betydlig, 
kan med hänsyn till nu relaterade förhållanden synas förklarligt. Arbets
förtjänsten och arbetslönerna hafva här jämförelsevis länge hållit sig laga, 
kanske lägre än å flertalet trakter i Sverige, och i ännu högre grad kontrasterat
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med arbetslönerna i Amerika. Sedan utvandringen med anledning häraf tagit fart, 
har den —■ äfven efter inträdda förbättrade lefnadsvillkor här i orten — 
fortfarande underhållits förnämligast genom inflytande från förut utvandrade 
familjemedlemmar, släktingar och grannar.»

Provinsialläkaren d:r A. E. Petersson i Ed. »Emigrationen förekommer 
här å trakten hufvudsakligast bland tjänstehjonsklassen samt bland torpare- 
familjer och fattigare hemmansägarefamiljer. Så kallade statare förekomma 
ej i bygden. — Befolkningen lefver i allmänhet under torftiga och ofta ogynn
samma hygieniska förhållanden i hemmen. Allmogekvinnorna äro i allmänhet 
ej alls bevandrade i matlagningskonsten och föga renliga i afseende å hemmets 
inre, hvadan hemtrefnad svårligen kan förekomma hos många, helst dem som 
varit i tillfälle att se något bättre härutinnan. Och tillfälle till god arbets
förtjänst erbjudes knappast någonstans i hembygden, helst som i vanliga fall 
föga arbete utöfver det allra nödvändigaste nedlägges å jordbruket och bönderna 
ej förmå aflöna sina arbetare efter tidens fordringar. Skogsarbete har förut 
lämnat god förtjänst vintertiden allestädes å trakten. Men numera äro sko
garna å många ställen så sköflade, att föga finnes att afverka. Och talrika 
landthandlare bidraga mycket att utsuga befolkningen, genom att till högt pris 
och oftast på kredit purra på den hvarjehanda odugligt eller onödigt skräp. 
Äfven dessa omständigheter torde i ej oväsentlig grad bidraga till emigrationens 
ökande. — Börande emigrationen till Norge, som förr varit rätt hetydlig 
men numera betydligt aftagit från dessa gränstrakter till detsamma, är det 
regel att alla sjuka och arbetsodugliga personer, huru länge de än varit borta, 
återsändas, när de ej hafva tillräckligt af medel för att kunna anses ej komma 
kommunerna till last i framtiden, och öfverlämnas af norska myndigheter 
till förste länsman eller polis de anträffa i Sverige, hvilken åter öfversänder 
dem till fattigvårdsstyrelsen i den kommun, där personen i fråga är bosatt. 
Härigenom vållas stora kostnader och obehag i synnerhet för en kommun i 
orten, Dals-Ed, där länsman finnes. Ty där får fattigvårdsstyrelsen mottaga 
dylika transporter för kommuner öfver hela riket och ofta processa med dem 
om hemortsrätt för dylika hemsända personer samt under tiden lämna dem 
understöd, hvarför sällan full ersättning tilldömes. Emot dessa missförhållan
den borde något vidtagas till det bättre och rättvisare.»

I Emigrationsutredningens Bilaga VIII meddelas resultaten af de »byg- 
deundersökningar», som utförts inom länet, nämligen i Vedbo härad af d:r 
Ernst Lundholm, i Sundals, Nordals och Valbo härader af d:r Axel Bruse- 
witz samt i Våne, Flundre, Njärke och Aie härader af lektor Buben Matt
son. Utrymmet medgifver icke här någon sammanfattning af dessa undersök
ningar, hvilka också helst böra genomgås i sin helhet.

25—112201. Emigrationsutredningen. Betänlcande.
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Skaraborgs län.
Skaraborgs län omfattar en areal af 8,480 kv.-kilom. och äger 241,000 

inb. Till storleken är det det fjortonde i ordningen af våra län, och till 
folkmängden det nionde, — för halftannat århundrade tillbaka det femte.

Inom detta län är berggrunden långt mera växlande än i Alfsborgs. 
Visserligen utgöres större delen af berggrunden i Skaraborgs län af samma 
järngneis som i grannlänet, men till förstnämnda län höra däremot alla de 
s. k. Västgötabergen utom västra delarna af Halle- och Hunneberg. Med 
undantag för dessa bägge berg, hvilka närmare omnämnts i skildringen af 
Alfsborgs län, är lagerföljden öfverallt densamma. Närmast ofvanpå gneisen 
hvilar en grå eller gulaktig- kambrisk sandsten. På sandstenen följer en svart 
skiffer, alunskiffer, i hvilken ligga dels mindre lager, dels linsformiga bollar 
af en mörk, bituminös, d. v. s. med organiska ämnen blandad kalksten, all
mänt känd under namnet orsten. Alunskiffern är likaledes starkt inmängd 
med organiska ämnen, i vissa lager så starkt, att den kan brinna. Små 
lager och körtlar af verkligt stenkol, s. k. kolm, finnas till och med här och 
där i alunskiffern, ehuru tämligen sällsynt. Viktigast bland de lager, som 
följa ofvan på alunskiffern, är ortocerkalken, som ligger i mycket regelbundna 
hvarf med tunna lerskikt emellan. I sin tur öfverlagras denna kalksten af 
lerskiffrar, och öfver dem ligger slutligen en diabas- eller trappmassa. Säker
ligen är det denna vi ha att tacka för att något af de så nyttiga siluriska
lagren ännu finnes kvar i dessa trakter. Ursprungligen hade dessa bildningar 
en långt större utbredning än den nuvarande, men genom de eroderande kraf
ternas inverkan ha de blifvit förstörda och bortförda öfverallt, där de icke 
skyddats af ett trapptäcke. Det nordligaste af dessa berg är Kinnekulle; 
längre mot söder ligga Billingen, Mösseberg, Ålleberg m. fl. på den s. k. 
Falbygden.

Ojämförligt största delen af länet ligger under högsta marina gränsens 
nivå; blott de nordligaste och sydligaste trakterna höja sig ofvan denna 
gräns. Längst i norr är det Tivedens skogstrakter, som ligga ofvan marina 
gränsen; i söder åter Varftofta härad på gränsen till Jönköpings län samt 
delar af Falbygden. Det är naturligt, att morän är den allmännaste jord
arten inom alla dessa högländta trakter. I afseende på sin beskaffenhet ut
märka sig de till Falbygden hörande områdena på ett fördelaktigt sätt gent
emot såväl Tivedstrakterna i norr som Vartofta härad på småländska hög
landets sluttningar, i det att morängruset inom de förstnämnda äger en rätt 
hög grad af kalkhalt, som härleder sig från Billingen och öfriga berg närmast 
norr härom. Inom hela det öfriga länet, alltså den stora slättbygden söder 
om Vänern, äro sedimentära jordarter härskande. Närmare kännedom om 
hela detta område äger man icke, enär de af Sveriges Geologiska Undersök
ning hittills utgifna kartbladen omfatta blott mellersta delen af detta län. 
Det vill emellertid synas, som om sandaflagringar skulle ha större utbred
ning än önsldigt vore, särskildt kanske på slättens västligaste del. Leror ha 
otvifvelaktigt mycket vidsträckt utbredning, men en svaghet hos dem är deras
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Tab. 147. Folkökningen i Skaraborgs lån från 1810 till 19100

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.
Folk- Födelse-

öfver-
Omflytt
nings-

D ä r a f
OKnmg. skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810....................
1811/20 ....

136,848
148,872 + 12,024 10,901 + 1,123 ■•t- 1,123

1821/30 .... 167,667 + 18,795 19,855 — 1.060 — 1,060 ----- • .
1831/40 .... 181,389 + 13,722 14,808 — 1,086 — 1,086 —

1841/50 .... 200,269 + 18.880 21,132 — 2,252 — 2,252 —

1851/60 .... 222,561 + 22,292 26,243 — 3,951 — 3,249 — 702
1861/70 .... 243,939 + 21,378 33,754 — 12,376 — 6,786 — 5,590
1871/80 .... 258,289 + 14.350 33,745 —19,395 — 13,307 — 6,088
1881/90 .... 246,722 — 11,567 29,792 — 41,359 - 19,869 — 21,490
1891/00 .... 241,069 — 5,653 21,695 — 27,348 - 17,856 — 9,492
1901/10 .... 241,284 + 215 17,467 —17,252 — 9,968 — 7,284

i allmänhet låga kalkhalt. Detta sistnämnda förhållande kan ju synas öfver- 
raskande i ett län, rikt på kalkstensbergarter, men har sin förklaring däri 
att slätten i stort sedt ligger norr och väster om dessa bergarter. I öfverens- 
stämmelse med inlandsisens rörelseriktning har dessa bergarters kalkhalt kuf- 
vudsakligen spridt sig åt söder och sydväst och härigenom mera medverkat 
till Älfsborgs och Hallands läns bördighet än till den egna bygdens. Det är 
egentligen sydväst om Kinnekulle som slättbygdens leror ha någon större 
kalkhalt, särskildt i Kinnefjärdings och Skånings härader.

Torfmarker upptaga en betydlig del af länets areal, nämligen 9’9 % 
Till sin beskaffenhet äro de i hög grad beroende af den underliggande berg
grunden. Inom de delar af länet, där denna består af järngneis, motsvara 
de mossarna inom t. ex. västra Småland och äro därför hufvudsakligen lämp
liga för tillverkning af torfströ, mindre för odling eller såsom bränsle. De 
kärrartade bildningarna, som bättre lämpa sig för dessa sistnämnda ändamål, 
utbreda sig hufvudsakligen på silurområdet, alltså i de centrala och södra 
delarna. Ehuru nog flertalet af de större kärren äro uppodlade, finnas ännu 
många, som torde synnerligen väl lämpa sig för odling. I dessa skogfattiga 
trakter träffas äfven de ypperligaste bränntorfsmossar, som numera ganska all
mänt tagits i anspråk.

Klimatet är till följd af den mindre höjden öfver hafvet betydligt torrare 
och varmare än i Älfsborgs län, oaktadt ju det sistnämnda är sydligare beläget.

Folkmängden i Skaraborgs län uppgick år 1750 till 97,000 personer, 
år 1810 till 137,000, och år 1910 till 241,000 personer. Folkökningen var 
i äldre tider i regeln medelmåttigt stark, stundom däröfver, men blef efter 
1865 svagare. Med året 1880 inträdde en period af ihärdig folkminskning, 
som icke med visshet kan sägas hafva upphört ännu, om ock de allra senaste 
åren hafva medfört en oväsentlig tillväxt. År 1865 omfattade länet nära 58 
promille af Sveriges hela folkmängd; numera har denna andel nedgått till 
endast 44 promille.

Inom länet har barnrikedomen inom familjerna alltid varit och är fortfarande 
ganska hög. Numera äro också dödlighetsförhållandena gynnsamma, hvilket 
de näppeligen voro i äldre tider. Men den synnerligen starka utflyttningen

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V. Tab. 68), och talen förete 
därför smärre skiljaktigheter mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen 
sid. 213 här ofvan.
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Tab. 148. Folkmängden i Skaraborgs låns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader m. m.
1 (Efter unifierado gränser.)

År 1805. Ar 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Ilasselrör...................... 8,395 11,033 14,919 15,111 13.265 12,812
Hofva........................... 7,083 10,024 14,259 14,771 13,021 12,710
Binneberg ................. 7,238 9,281 11,718 12,068 10,125 9j549
Valla.......................... 11,521 16,012 20,127 22,349 20,526 19,113
Kåkind...................... 10,407 14,843 18,666 19,650 18,115 17,954
Gudhem...................... 7,738 9,221 11,349 12,304 11,350 10,969
Dimbo1...................... 9,280 11,039 13,827 15,388 17,777 18,406
Slättäng...................... 9,195 11,789 14,168 14,751 12,687 12,095
Olleberg...................... 1,854 2,096 2,729 2,864 2,428 2,372
Frökind...................... 1,7.15 2,419 2,814 2,688 2,454 2,294
Skåning...................... 9,867 12,775 16.750 17,534 14,819 14,137
Vilske..........................
Valle..........................

4,356
4,081

5,497
5,097

7.045
6^279

7,731
6,633

7,083
5,863

6,602
5.505Ase............................... 5,155 6,399 7,234 8,061 7,051 6,525Viste.......................... 5,414 7,685 10,268 11,655 10,162 10,082Barne.......................... 5,392 8,082 11,620 13.123 12,210 11.938Laske.......................... 3,806 4,848 7,013 7,979 6,501 6,190

Kinnefjärding . . . 5,003 6,351 7,949 8,420 7,630 7^286
Kinne.......................... 7,185 8,683 11,322 12,536 11,846 11,944
Kålland...................... 9.271 11,034 14,178 14,830 12.568 12,054

Landsbygden 134,036 174,208 224,234 240,446 217,781 210,537 I

Mariestad.................. 1,101 1,609 2,381 2,658 3,737 4,608Lidköping.................. 1,377 2,081 3,591 4,734 5,446 6,885Skara.......................... 950 1,638 2,386 3,122 4,431 5,666
Sköfde.......................... 447 652 1,775 3,308 4,872 6;520 j
Hjo...............................
Falköping..................

350
443

615
586

1,262
1,473

1.446
2,575

1,668
3,134

2,268
4,800

Städerna2 4,668 7,181 12,868 17,843 23,288 30,747
Hela länet 138,704 1 181,389 237,102 258,289 241,069 241,284

samt nedgången af äktenskapsfrekvensen ka reducerat födelsetal och födelse- 
öfverskott kanske våldsammare än i hvarje annan del af vårt land. Af detta 
förklaras den folkminskning, som under de senaste trettio åren varit regeln.

Närmare upplysningar härutinnan lämnas af tabellen å föregående sida. 
Under de hundra år denna tabell omfattar, har födelseöfverskottet uppgått 
till 229,392 personer, men folkökningen har endast hunnit till 104,436. Ej 
mindre än 124,956, eller i rundt tal 125,000 personer liafva alltså flyttat 
bort, — utöfver _ antalet af dem som flyttat in. Tabellen visar huru denna 
förlust fördelar sig pa de särskilda årtiondena och i hvad mån den berott å 
ena sidan på folkbytet med inrikes orter, å andra sidan på folkbytet med 
främmande länder.

Folkmängden inom länets olika härader (eller tingslag) samt städer har 
vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen här ofvan.

Ofvan namnes, att länet på de senaste hundra åren haft en nettoförlust 
af ej mindre än 125,000 personer genom utflyttningen. I själfva verket haf- 
va städerna haft en vinst af ungefär 15,000 personer genom inflyttning; för 
landsbygden har alltså förlusten uppgått till omkring 140,000 personer. Samt-

1 Med inräkning af Tidaholm. — 3 Den nyblifna staden Tidaholm (med 4.718 inb.
år 1910) är förd till landsbygden (Dimbo tingslag).
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Tab. 149. Folkmängden inom Skaraborgs läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Härader m. m.
J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Hasselrör . . . 7,226 12,346 12,089 9,534 1,169 2,573 3,022 3,278
Hofva................ 7,083 14,259 14,771 12,710
Binneberg . . . 7,238 11,718 12,068 9,549
Valla................ 11,521 19,512 20,776 17,101 615 1,573 2,012
Kåkind2 .... 9,693 16,851 17,544 15,187
Gudhem3 . . . 6,725 9.689 10,090 8,202 639 1,046 1,389 1,376
Dimbo4 .... 8,233 11,994 12.881 10,817
Slättäng .... 8,852 13,576 14,089 11,381 343 592 662 714
Olleberg3 . . . 1,854 2,729 2.864 2,372
Frökind .... 1,795 2,814 2,688 2,294
Skåning .... 9,867 16,750 17,534 14,137
Vilske................ 3,801 6,081 6,510 5,506 555 964 1.221 1,096
Valle................ 3,501 5,319 5,544 4,275 580 960 1,089 1,230
Åse.................... 5,155 7,234 8.063 6,525
Viste ................ 4,893 9,330 10,363 8,664 521 938 1,288 1,418
Barne................ 4,339 9,230 10,098 8,332 1,053 2,390 3,027 3,606
Laske................ 3,806 7,013 7.979 6,190
Kinnefjärding . 4,471 7,211 7,576 6,283 532 738 844 1,003
Kinne................ 6,305 10,045 11,045 9,894 880 1,277 1,491 2,050
Kålland .... 9,271 14,178 14,830 12,054

Sköfde» .... 1,161 3,590 5,414 9,287 i
Falköping3 . . 817 2,087 3,400 6.191
Tidaholm6 . . . 1,047 1,833 2,507 7,589
Öfriga städer7 . ‘ 3,778 9,620 11,960 19,427 :

Hela länet 125,629 207,879 219,402 181,007 13,075 29,228 88,887 60,277

liga länets härader deltaga i denna förlust. På hvart och ett af dem utgör
den ungefärliga andelen:
Vadsbo8 . . . . . 36,000 Gudhem.................... 7,750 Vilske.................... 5.000
Vartofta 9 . . . . . 20,000 Barne........................ 7,500 Laske.................... 4,250
Skåning . . . . . 11,500 Viste........................ 6.500 Kinnefjärding . . 4,250
Kåkind . . . . . 11.000 Åse............................ 6,000 Valle........................ 3,500
Kålland . . . . . 9,500 Kinne........................ 5,500 Frökind.................... 2,250

I Dimbo tingslag (med Tidaholm) var utflyttningen ringa under tiden
för Tidaholms uppblomstring, men numera har den nått nästan till den gamla
höjden igen.

Liksom för öfriga län har äfven för Skaraborgs ett försök gjorts att sär
skilja »jordbrukssocknar» från öfriga orter. Se härom sid. 212 i det före
gående. Resultatet framlägges i tabellen här ofvan. Folkmängdssummorna 
för hela länet inom hvardera gruppen äro följande:

Jordbruks- Andra socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ....................... 125,629 13,075 138,704
» 1865 .......................  207,879 29,223 237,102
» 1880 .......................  219,402 38,887 258,289
> 1910 .......................  181,007 60,277 241,284

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» ocli öfriga, se sid. 212 här
ofvan. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna: i Hasselrörs tingslag Leksberg och Björkäng;
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Jordbrukssocknarnas folkmängd växte alltså mellan 1805 och 1865 med 
65 procent, ett tal som nästan sammanfaller med motsvarande genomsnittssiffra 
för hela riket. En egendomlighet för detta län är, att folkökningen fortgick, 
om än försvagad, ända fram till 1880; annars betecknas tiden mellan 1865 
och 1880 i regeln af en stagnerande folkmängd i Sveriges jordbruksbygder. 
Mellan 1880 och 1910 däremot har folkmängden i Skaraborgs läns jordbruks- 
socknar minskats från 219,000 personer till 181,000, eller med 17 procent. 
Endast grannlänen Värmland och Älfsborg förete ännu något ogynnsammare tal 
än detta.

Inom Skaraborgs läns öfriga socknar samt städerna växte folksiffran 
mellan 1805 och 1865 med 124 procent, hvilket är ett mycket högt tal, öf- 
verträffadt i hela Sverige endast af Malmöhus läns samtida siffra. Både in
dustriorter och städer äro emellertid så obetydliga i Skaraborgs län, att det 
höga ökningstalet i själfva verket ej mycket betyder. Mellan 1880 och 1910 
har tillväxten varit 55 procent, eller nästan identiskt lika med i Älfsborgs 
län. Riksmedeltalet för gruppen är 65 procent, hvadan intetdera af de båda 
Västgötalänen nu nått upp till medelmåttig tillväxt.

Skaraborgs läns förlust till inrikes orter nådde sin höjdpunkt under år
tiondena 1871/1900, med ett sammanlagdt utflyttningsöfverskott af 51,000 
personer, men sedan har den efterhand minskats, så att årtiondet 1901/10 
stannat vid en förlust af 10,000 personer. I allmänhet är det ett utmärkande 
drag för detta län, att folkförlusten till inrikes orter varit större än till 
utlandet, hvilket är ganska ovanligt. Endast den stora emigratiousperioden 
1881/90 utgjorde härutinnan ett undantag också i Skaraborgs län.

Då utflyttningen till andra orter inom Sverige här nått en så sällsynt stor 
utsträckning, kan det vara af intresse att efterse, åt hvilka håll denna ut
flyttning i första rummet vändt sig. Antalet i Skaraborgs län födda per
soner åren 1860 och 1900 i hvart och ett af rikets öfriga län framgår af 
tabellen å nästa sida.

På de fyrtio åren har alltså antalet utom lånet bosatta skaraborgare 
ökats med 47,254 personer. Af denna tillväxt faller 26,287 på grannlänen 
(Östergötlands, Jönköpings, Älfsborgs, Värmlands och Örebro) samt på Göte
borgs och Bohus län (d. v. s. Göteborgs stad), som här också kan räknas till 
grannbygden; vidare 15,294 på Stockholms stad och Mälarelänen, men endast 
5,673 på samtliga öfriga län i riket, bland dem blott 2,765 på Norrland. 
Skaraborgarne ha alltså väsentligen begifvit sig till grannlänen samt till Göte
borg och Stockholm. ", <jj

Emigrationens omfattning under olika tidrymder sedan 1850 ådagaläg- 
ges af tabellen sid. 392. I allt äro för de sextio åren upptagna 57,254 
emigranter från Skaraborgs län, hvaraf 54,936 till utomeuropeiska länder och 
2,318 till europeiska länder. Sistnämnda siffra är sällsynt låg, hvilket väl 
sammanhänger med länets geografiska belägenhet, i det inre af landet. Af 
samtliga emigranter till europeiska länder gingo 1,124 till Norge, 446 till 
Danmark, 244 till Tyska riket, 270 till Finland och Ryssland, och 234 till
i Valla tingslag Karlsborg: i Gudhems härad Friggeräker och Stenstorp; i Slättängs
tingslag Nykyrka; i Vilske härad Floby; i Valle härad Norra Ving och Skärf; i Viste
härad Tengene; i Barne härad Essunga och Vara; i Kinnefj ärdings härad Skälfvum och 
Lindärfva; i Kinne härad Österplana och Götene; jfr ock not 2—4 här närmast efter. 
— i 2 * Utom Sköfde landsförsamling, som sammanräknats med staden. •—• s Utom Fal
köpings landsförsamling, som sammanräknats med staden. — 4 Utom Tidaholm med
Agnetorp och Baltak, som upptagits hland städerna. — 5 Med landsförsamlingen. — 6 Med
Agnetorp och Baltak. — 7 Se tabellen sid. 388. — 8 Däraf Valla tingslag 14,000,
Hasselrör 9,000, Hofva och Binneberg hvardera 6,500. — 9 Däraf Slättängs tingslag 
11,000, Dimbo tingslag 7,000 och Ollebergs fjärding 2,000.
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Tab. loO. Utom länet bosatta infödingar från Skaraborgs län 
åren 1860 och 1000.

Boningsort, län. År 1860. ir 1900. Boningsort, län. År 1860. År 1900.

Stockholms stad . . . 2,895 12,400 Göteborgs och Bohus1 564 9,337
Stockholms län.... 816 3,103 Älfsborgs .................... 2,040 8,063
Uppsala........................ 102 1,289 Värmlands................ 781 2,863
Södermanlands .... 277 1,566 Örebro ........ 958 5.559
Östergötlands .... 856 2,957 Västmanlands .... 270 1,296
Jönköpings.................... 1,016 3,723 Kopparbergs................ 100 789
Kronobergs.................... 45 265 Gäfleborgs.................... 101 1,063
Kalmar........................ 130 450 Västernorrlands . . . 53 845
Gottlands.................... 46 149 Jämtlands ....... 31 471
Blekinge........................ 46 228 Västerbottens .... 6 146
Kristianstads .... 41 223 Norrbottens................ 7 438
Malmöhus.................... 128 863
Hallands........................ 140 617 Summa 11,449 58,703

öfriga länder eller okänd ort. Immigranternas antal för de senaste fyrtio åren 
uppgår till 6,608, hvaraf 5,751 från orter utom Europa.

Ehuru Skaraborgs län hör till våra svåraste folkminskningsbygder och 
fått sina befolkningsförhållanden mera derangerade än de flesta andra svenska 
landsändar, hör det icke till våra svåraste utvandringsbygder. Såsom redan 
nämndt, är det här i första -rummet utflyttningen till orter inom Sverige, som 
verkat förstörande. Emigrationen till främmande länder har blott under 1880- 
talet öfverskridit riksmedelsiffran; håller man sig till nettosiffran, var förlusten 
öfver medelmåttan äfven under årtiondet 1891/1900. Immigrationen har 
nämligen alltid varit jämförelsevis obetydlig i detta län, som icke underhåller 
något nämnvärdt folkbyte med våra grannländer.

Emigrationen från Skaraborgs län företer icke lika stora lokala ojämn
heter som t. ex. i grannlänet Älfsborgs, men äfven inom Skaraborgs län fram
träda dock märkbara olikheter mellan de särskilda häraderna. Maximum 
företes af Laske härad samt den lilla Ollebergs »fjärding»; äfven från Vilske 
och Frökinds härader har emigrationen varit betydande, under vissa tider äfven 
från Barne och Gudhem m. fl. Jämförelsevis lindrigt ha det stora Yadsbo 
härads samtliga tingslag varit hemsökta; i ersättning har flyttningen till inrikes 
orter varit stor från dessa trakter. Tämligen obetydlig — relatift taget — 
har emigrationen varit äfven i Kåkinds, Ase, Yiste, Kinnefjärdings och Kål
lands härader. Äfven dessa trakter ha i stället mestadels lämnat stora bi
drag till den inländska omflyttningen.

Näringsverksamheten. Af Skaraborgs läns befolkning år 1900 häm
tade endast 23 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel, det 
lägsta talet för något län i södra och mellersta Sverige, och det lägsta för 
något svenskt län öfver hufvud så när som på Västerbottens. Ensamt detta 
faktum förklarar till stor del den förut skildrade starka utflyttningen från 
länet och minskningen eller stagnationen af dess folkmängd under den sist 
gångna mansåldern.

Af Jordbruk eller därtill hörande binäringar lefde 69 procent af länets 
befolkning år 1900, den högsta proportionen i Sverige, med undantag för 
Västerbottens län. Af länets areal upptagas 42 procent af den odlade jorden, 
en siffra som står tillbaka endast för Malmöhus läns. Härtill komma 4 %

1 Siffran för 1860 är sannolikt för låg.
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Tab. 151. Emigration och immigration i Skaraborgs län, åren 1851!1910.1

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto- 
utvan
dring. 1 2

Till 
utom- 

europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Erån 
utom- 

europ. 1.

Erån
europ.

länder.
Summa.

1851/60. . . 209,038 673 29 702 702
1861/70 . . . 235,893 5,352 238 5,590 5,590
1871/80. . . 252,738 5,854 667 6,521 259 174 433 6,088
1881/90 . . . 253,079 21,926 587 22,513 871 152 1,023 21,490
1891/00 . . . 243,898 11,588 504 12,092 2,385 215 2.600 9,492
1901/10 . . . 240,166 9,543 293 9,836 2,236 316 2,552 7,284

för den naturliga ängen och 38 °/o för skogen. Blott 16 % af marken är 
alltså improduktiv.

Otvifvelaktigt är det de siluriska bildningarnas fruktbarhet, som lockat 
till tidig bebyggelse i detta län. Den odlade jordens utbredning står också 
i nära samband med de geologiska bildningarnas beskaffenhet. Minsta åker
arealen ha de till väsentlig del ofvan marina gränsen belägna trakterna, näm
ligen i länets nordligaste del Hofva och Valla tingslag, med 15 och 24 % 
odlad mark, och längst i söder, på gränsen till Jönköpings län, Slättängs ting
slag, som har blott 20 % af sin areal bestående af åkerjord. Något mera 
uppodlade äro Dimbo tingslag (35 %) och Vilske härad (37 %), det först
nämnda beläget närmast norr om Slättängs tingslag och till ej ringa del ofvan 
marina gränsen, det senare på Falbygdens västra sida och likaledes delvis 
ofvan denna gräns. Motsatsen till dessa i mindre grad uppodlade trakter 
bildar ett område sydväst om Kinnekulle, där, såsom nämndt, marin lermärgel 
förekommer; hit höra sex härader med en åkerareal af 53—71 % af hela 
ytvidden. Gudhems härad och Ollebergs fjärding, som höra till Falbygden, 
ha en åkerareal af resp. 51 och 66 % oaktadt de till större delen ligga 
ofvan marina gränsen; de relatift höga siffrorna här orsakas däraf, att hära
derna ligga omedelbart söder om de siluriska bildningarna och därför ha starkt 
kalkhaltig jordmån.

Skörden pr ytenhet i Skaraborgs län är ingalunda proportionell mot 
den odlade jordens stora utbredning; de flesta svenska län ha bättre resultat 
att uppvisa. Dä markens i allmänhet stora naturliga bördighet knappast 
kan betviflas, ligger förklaringen kanske delvis i den alltför stora åkerarealen 
pr brukningsdel ; inom Götaland öfverträffas detta län i nämnda afseende blott 
af Östergötland. Möjligen bär ock en för långt drifven hafreodling en del af 
skulden. — Anmärkningsvärdt låga tal uppgifvas särskildt för potatisen, som 
uppenbarligen icke särdeles väl lämpar sig för slättens styfva lerjord, ett för
hållande, som återfinnes exempelvis på Upplandsslätten. Bästa potatisskörden 
inom Skaraborgs län lämnar Slättängs tingslag, beläget på det till Jönköpings 
län gränsande höglandet och med en mark till största delen bestående af 
morängrus. Mellan slättens särskilda delar råder en icke ringa olikhet i af
seende på fruktbarheten, tydligen till följd af markens varierande beskaffenhet. 
De centrala delarna, ungefärligen sammanfallande med Ollebergs, Frökinds, 
Skånings, Vilske och Valle härader, ha till följd af sitt läge närmare de silu
riska bildningarna större fruktbarhet än de härader, som ligga mera aflägset

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts-
ungefärligen motsvara den uppgifna hrnttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tal). 152. Några ekonomiska hufvuddata för Skaraborgs län.1

Yrkesfördelning Skara
borgs
län.

Hela Arealens fördelning, Skara
borgs
län.

Hela
är 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 30 13 Af arealenfland :

.Folkm. lefvande af:
Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . .

41-91
3-90

8-90
3-26

Jordbruk, % .................. 69-26 53-67 Skogbärande mark, % . 38-16 52-16
Industri, %.................. 16'76 28-89 Annan mark, / . . . 16--03 35-68
Handel o. samf., % . . 6'10 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 7-88 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 283 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. . 632 317

Väfnads-o. beklädnads-,% 4*55 6-18 Potatis, kg........................ 357 284
Byggnads-, %.................. 4’13 6-59 Mjölk, kg......................... 841 549
Kemisk-teknisk, % . . . 2-09 1*30
Metallförädlings-, % . . 1'95 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1-69 2’33 Spannmål, dt................... 13-91 14-48
Bergverks-, %................. 1’58 4-00 Potatis, dt........................ 86-17 97-65
Sågverks-, °/o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-42 3-68 A insådda vallar, dt. 37-70 38*7 0
Ind. för litt. o. konst, % 0’35 0-73 » naturlig äng, dt. . .' 18-80 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,889 1,891

Jordbruk, %.................. 89-60 80-90 Få 100 kvkm.:
■ ;j

Industri, %.................. 2-50 8-54
Handel o. samf., % . . 0-30 2-21 Landsvägar, kilom. 43-00 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 7-60 8'35 Järnvägar, kilom. . . 7-66 2-98 -

från dessa och bilda slättens västligaste hörn; hit höra Åse, Yiste, Barne och 
Laske härader. Såsom redan blifvit påpekadt, intaga sandfält i stället för lera 
stora områden i sistnämnda trakter, t. ex. i Viste härad, som otvifvelaktigt 
hör till länets allra magraste landsändar. Längre mot öster, i grannskapet 
af Ivinnekulle, är jordmånen mera kalkhaltig och därigenom bördigare, såsom 
den i dessa trakter under de senaste åren bedrifna sockerbetsodlingen visar.

I förhållande till folkmängden är spannmålsskörden i Skaraborgs län 
större än i kvarje annan svensk bygd; den uppgår till 915 kg. pr inb., mot 
endast 461 kg. i medeltal för riket. Öfvervikten faller i främsta rummet på 
hafren, hvaraf skördas 587 kg. pr inb., mot 211 kg. i riksmedeltal. 
Skaraborgs läns tal i detta, afseende räknar väl icke många motstycken i hela 
Europa. Såsom redan antydts, har denna ansträngda liafreodling knappast 
varit till gagn för jordbruket.

Kreatursstocken är betydlig i förhållande till folkmängden men ganska 
fåtalig i proportion till åkerarealen. Äfven detta vittnar om ett mindre in- 
tensift jordbruk. Kornas mjölkafkastning är nätt och jämt medelmåttig 
(1,889 kg., mot 1,891 kg. i riksmedeltal), hvilket är förvånande i en bygd 
med så goda förutsättningar. — Svinskötseln är ganska omfattande och står 
tillbaka endast för Skånes och Hallands.

Brukningsdelarnas medelstorlek är 15 hektar åkerjord på hvarje, mot 
10 hektar i medeltal för hela riket. Af samtliga jordbrukare äro nära 18 % 
arrendatorer; riksmedeltalet är 15 %.

Länets skogstillgångar äro jämförelsevis obetydliga; mest skogbevuxna 
äro de trakter, som ligga på Tivedens och Småländska höglandets sluttningar. 
I länets norra del ligger också dess enda större träförädlingsverk, nämligen

1 Jfr sid. 220.
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Katrinefors pappersbruk nära Mariestad. På slätten råder här och hvar skogs- 
brist, som dock i någon mån ersättes genom torfmossarna.

Den del af befolkningen, som i Skaraborgs län har sitt uppehälle af 
Industri, är, såsom redan omnämnts, relatift mindre än inom hvarje annat 
svenskt län. Orsakerna härtill äro bristen på skog och malm samt •— till 
följd af de obetydliga nivådifferenserna — äfven vattenkraft. De allra flesta 
vattendrag, som tillhöra länet, äro åar, som sakta rinna ned mot Vänern och 
under sitt lopp hufvudsakligen drifva kvarnar. Ett undantag utgör Tidan, 
som bidragit att framkalla Tidaholms fabriker och därigenom länets viktigaste 
industrisamhälle. I länets nordligaste hörn finnes emellertid en betydande 
kraftkälla, som genom den administrativa indelningen kommit att räknas till 
Skaraborgs län, nämligen Gullspångsälfven, som till Vänern afleder vattnet 
från en mängd sjöar i Värmlands och Västmanlands bergslagstrakter. Här 
har år 1908 anlagts en af vårt lands största elektriska kraftstationer, med 
ledningar till Mariestad, Lidköping och åtskilliga andra orter.

Såsom af den geologiska skildringen framgår, äger länet betydande till
gångar på tekniskt användbara bergarter. Den kambriska sandstenen brytes 
på flera ställen till hyggnadssten, men är dock af mindre betydelse än de 
yngre lagren, särskildt alunskiffern och ortocerkalkstenen. Någon aluntill- 
verkning förekommer dock ej numera, utan skiffern användes hufvudsakligen 
till kalkbränning. Härvid brännes dels den s. k. orsten, som i form af bollar 
eller mindre lager inneslutes i skiffern, och dels sämre varieteter af ortocer- 
kalken eller ock det affall, som uppkommer, då denna förarbetas till bygg- 
nadssten. Största kalkbränningen äger rum på Billingens och Mössebergs 
sluttningar samt på Kinnekulle. De bättre slagen af ortocerkalken användas 
i stor omfattning för tillverkning af trappsten, trottoarsten, byggnadssten m. 
m. Största stenhuggeriet torde vara Hellekis på Kinnekulle. Här tillverkas 
äfven cement i stor skala.

Alunskiffern består blott till omkring 20 % af brännbara ämnen och kan 
därför icke med ekonomisk fördel transporteras till andra orter för att an
vändas såsom bränsle. Det arbetas emellertid på att ur densamma framställa 
en brännbar olja, som till stor del skulle kunna ersätta fotogenen. Den i 
det föregående omnämnda kolmen innehåller radium, och år 1909 anlades 
en fabrik för utvinnande af detta ämne, men år 1911 måste tillverkningen 
nedläggas, enär den använda metoden icke visat sig lönande.

Skaraborgs läns järnvägsnät är sällsynt väl utveckladt, och borde alltså 
äfven det för sin del möjliggöra en rikare ekonomisk blomstring.

En egendomlighet för länet är den obetydliga utvecklingen af dess spar- 
banksvåsen. För hvarje innebyggare innestå i medeltal endast 70 kronor i 
sparbank (postsparbanken oafsedt), mot 131 kr. i medeltal för hela riket.

Länets städer äro små och, med undantag af Tidaholm, i ekono
miskt hänseende föga betydande. Den största af dem är ännu Lidköping, 
hvilken har några industriella anläggningar och drifver någon handel. Sköfde 
är väsentligen en ämbetsmanna- och militärstad. Skara har ett ovanligt stort 
antal undervisningsanstalter. Tidaholm är en ren industristad, med vacker 
uppblomstring hittills, men synes nu redan ha stagnerat. Äfven i Ialköping 
har någon industri börjat uppstå, i staden själf och dess närmaste omgifning. 
Mariestad har betydelse nästan endast såsom länshufvudstad, och Hjo såsom 
badort. Hjo anses äga den bästa hamnen vid Vättern, men sjöfarten är obe
tydlig. — Stadslifvets ringa utveckling i Skaraborgs län är en ny betydande 
förklaringsgrund tilll den stora folkminskningen.
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I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap samt af pastorsämbetet i Habo.1

Länets Hushållningssällskaps förvaltningsutskott anför hland annat föl
jande. »Hemmansklyfning och ägostyckning, i synnerhet af större egendomar, 
har under det förflutna århundradet i ganska stor utsträckning haft sin jämna 
gång, hvarigenom ett ökadt antal större och mindre bondgårdar, innehafda utaf 
själfägande, uti goda ekonomiska omständigheter sittande hemmansägare upp
stått, och har dylik ägostyckning sålunda snarare motverkat än uppmuntrat 
emigrationen. Dylika bondgårdar äro i allmänhet välbyggda och välskötta 
samt skiftas sällan, utan öfvertagas vanligen, understundom medan föräldrarna 
äro i lifvet, enligt gammal bäfd mot en af föräldrarna bestämd'summa, utaf 
det af barnen, som härför äger de bästa förutsättningarna, hvarefter de andra 
barnen ej längre hafva någon vidare gemenskap med det gamla föräldrahemmet, 
utan dels såsom jordbrukare på andra trakter dels på andra förvärfsområden 
söka sin utkomst. Med ett ord sagdt, en storbondes gård, representerande en 
areal af 40 à 80 tunnland, styckas sällan eller aldrig. På grund af ofvan- 
stående torde antalet hemmansägare, som icke äga tillräckligt stora hemman 
för att enbart af de egna gårdsbruken hafva sin utkomst, ej vara vidare stort 
inom länet.

Den ekonomiska ställningen hos sådana hemmansägare, som icke äga 
tillräckligt stora hemman för att enbart af de egna gårdsbruken hafva sin ut
komst, har under de senaste årtiondena i väsentlig grad förbättrats, på grund 
af de under denna tid stäudigt stigande arbetsprisen samt lättheten att er
hålla biförtjänster, samt kan i allmäDhet anses vara relatift god. I den 
bästa ekonomiska ställning befinna sig ägarne till sådana medelstora hemman, 
hvilka kunna skötas af familjemedlemmarna själfva utan biträde af lejd ar
betskraft, men hvilkas skötsel samtidigt gifver så mycken sysselsättning, att 
på grund häraf tillfälle till biförtjänster ej kan beredas.

För omkring fyrtio år sedan fanns tillgång på dylika biförtjänster på 
alla större gårdar, särskildt vid utförande af nyodlingar, dikning, skörd och 
tröskning m. m., hvarjämte vintertiden i skogsbygden timmerdrifning och 
skogskörslor stodo till buds. De lätta kommunikationerna och goda konjunk
turerna inom bruks-, kalk- och pappersindustrien hafva utöfvat ett afgjordt 
menligt inflytande på jordbruket. De gamla ofvannämnda biförtjänsterna finnas 
delvis kvar, och arbetspriserna för dylikt arbete ha samtidigt stigit, men bi
förtjänsterna sökas numera i första hand på annat område. De, som äro 
bosatta i närheten af industricentra samt där kalkbränning utföres, söka sig 
i allmänhet arbete därstädes för den tid, som ej åtgår till hemmanets skötsel. 
I andra hand söker dylik hemmansägare arbete vid för handen varande bygg
nadsföretag, hvilka arbeten under de senaste tio åren aflönats särdeles väl, och 
först i sista hand söker han nu tillfälle till biförtjänst såsom jordbruksarbetare 
på större egendomar. Att utvandringen från skogsbygderna är stor torde del
vis bero därpå, att aftagande skogstillgång vållat en minskning i arbetsför
tjänsten, delvis därpå att de stora lönerna vid industriella verk och inrättningar 
frestat till antingen invandring till städerna eller emigration.»

Beträffande torpfrågan hänvisas till den allmänna framställningen här nedan. 
Backstugusittarne hafva nu i allmänhet nästan försvunnit. Deras barn hafva i 
allmänhet sökt sig bättre arbetsförtjänst vid industrien eller emigrerat, och då 
de gamla dött, hafva husen vanligen bortförts och jorden lagts till hemmanet, 
detta så mycket mer, som såväl kommunerna som enskilda hindrat^nya åbor 
att flytta in i de gamla innehafvarnes ställe, af fruktan att dessa på ett eller 
annat sätt kunde komma att falla fattigvården till last.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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Folkminskningen på länets landsbygd började omkring år 1880 och liar 
sedan dess alltjämt fortgått. Denna minskning var till en början föga känn
bar och ersattes af arbetssparande maskiner. Ännu på 1890-talet var till
gången på arbetsfolk tillräcklig. Särskildt under de senaste tio åren har till
gången på arbetskraft för det större jordbruket emellertid i hög grad aftagit. 
Anledningarna torde i främsta hand vara att söka uti industriens utveckling 
och emigrationen. Under de senaste åren har situationen blifvit ännu sämre. 
Folkbristen är nu helt uppenbar, och få torde de gårdar vara, som hafva 
alla platser besatta. I all synnerhet förefinnes stor svårighet att erhålla 
kreatursskötare samt mjölkerskor. Tillståndet på arbetsmarknaden är således 
sådant, att åtminstone alla större jordbrukare med en viss oro se framtiden ah. 
Arbetsdagen göres kortare, arbetarnes fordringar på ökade löneförmåner stegras, 
samtidigt som arbetsintensiteten snarare minskas än ökas. Allt detta skulle 
kanske ändock icke hindra det större jordbrukets skötsel och framtid ■— ty 
förmåga att arbeta finnes hos vårt folk, — om icke de socialistiska lärorna 
ingöte hos arbetaren ovilja mot husbonden samt ofta fördunklade arbetarens 
rättsbegrepp. Ännu är socialismen icke i full fart här inom länet, men den 
lydnad för husbonden, som måste finnas för att allt skall gå i rätt hjulspår, 
har under det sista året här och där i våra bygder visat sig i betydligt af- 
tagande. Då härtill lägges att det kraftigaste och bästa folket går till städerna 
eller emigrerar, blir det de gamla samt den ännu ej utvuxna ungdomen, som 
såsom arbetskraft stå jordbruket till buds, och prestationerna blifva naturligt
vis äfven i förhållande till arbetarestockens kvalité.

Rotfruktodlingens svårighet att vinna allmän terräng torde knappast vara 
att tillskrifva uteslutande bristande arbetskraft, då barn därvidlag kunna ut
rätta det hufvudsakliga arbetet, utan är nog äfven beroende på bristande 
företagsamhet och motvilja att bryta med den gamla häfdvunna hafreodlingen. 
Däremot har den minskade arbetskraften i hög grad verkat hämmande på 
jordbrukets utveckling beträffande sådana viktiga detaljer som täckdikning och 
öfriga grundförbättringar. Skall affolkningen af landsbygden fortgå på samma 
sätt som hittills, är det tydligt, att stagnation och tillbakagång inom de när
maste åren kunna vara att befara.

I fråga om hypoteksbanken uttalas några önskemål, som närmare refereras 
i den allmänna framställningen i det följande. »Någon utsträckning af per
sonalkrediten torde under inga förhållanden vara att förorda.» — Beträffande 
landtmannaprodukternas lämpliga afsåitning, särskildt beträffande försälj
ningen af spannmålen, gäller, att landtmännen inom stora delar af vårt 
län under nuvarande förhållanden svårligen kunna på ett fullt effektift sätt 
tillvarataga sina ekonomiska intressen. Liksom de förut alltid och ännu 
delvis måste anlita mellanhänder för sina inköp af kraftfoder, frö, göd
ningsämnen m. m., så kan med ännu större skäl detta sägas vara förhål
landet i afseende på spannmålsförsäljningen. I förra fallet har här inom 
länet kooperationen genom bildande af »Skaraborgs läns landtmäns centralföre
ning» trädt hjälpande emellan, och dylik kooperativ verksamhet bör äfven i 
det senare afseendet kunna göra mycket godt, men böra i så fall redan be
fintliga dylika kooperativa föreningars verksamhet snarast möjligt inriktas icke 
blott på anskaffning utan äfven på afsättning af landtmannaprodukter. Då 
emellertid spannmålsafsättningsfrågan är af sådan omfattning och betydelse, 
att dess snara och lyckliga lösning skulle vara af ofantlig nytta för länets 
eller landets jordbrukare, torde inrättandet af spannmålslagerhus på det fiffi
gaste vara att förorda, allra helst om härmed kunde förenas möjligheten, 
att, samtidigt med spannmålens aflämnande, ett förskott i form af lån, med 
den aflämnade spannmålen såsom säkerhet, skulle kunna erhållas, hvarigenom
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eu ny möjlighet till ökad kredit skulle kunna skapas. — Intresset för egna- 
hemsbildningen är inom länet mycket stort. Om denna fråga, jfr den samman
fattande framställningen här nedan.

Kontraktsprosten I. Strandh, i Habo pastorat. »Förhållandena i dessa för
samlingar torde kunna i viss mån få anses typiska beträffande emigrationen 
och dess orsaker i rena jordbrukssocknar. Församlingarna äro nämligen utan 
någon mera betydande industri och äfven utan ett större antal stora herr
gårdar eller egendomar. Jorden är ännu i allmogehänder och i allmänhet 
fördelad i ej större gårdar än att de kunna skötas antingen af ägaren och 
hans fatnilj eller med biträde af ett mindre antal tjänare. Märkas bör, att 
folket kan betraktas såsom tämligen välbärgadt. I en sådan församling har 
emigrationen tagit till sig ett betydande antal personer, enär de uppväxande 
icke ansett sig inom socknen kunna vinna sådan utkomst, att de kunnat bilda 
eget hem under rimliga villkor. Hvarför, är lätt att inse, om man betraktar 
den oändligt många gånger upprepade processen: på den ena gården efter den 
andra växer upp en rad söner och döttrar, men i regel kan blott en af dessa 
få sitt hem en gång på fädernegården, då denna antingen är för liten att 
delas eller, om den kunde delas, likväl på grund af rådande åskådning be- 
hålles vid sin häfdvunna storlek. De öfriga barnen måste följaktligen söka 
sin bergning å annat håll, då de vilja bilda eget hem. För de minsta går
darna, torpen och lägenheterna, gäller detsamma själffallet med än mer tvin
gande nödvändighet. De unga måste efter hand ut och bort. Nu kunde ju 
tänkas, att ungdomen, såväl den manliga som den kvinnliga, kunde finna 
tjänst och arbete hos de större bönderna och godsägarne. Så har ju skett 
och sker ju ock ännu. Men detta kan blott vara ett öfvergångsstadium för 
de unga, som ju i allmänhet sträfva att bilda egna hem, som åtminstone i 
någon mån äro bättre än det kanske fattiga hemmet i den lilla gården, torpet 
eller dags ver ksstugan.

Äfven där jordbruket kunde lämna arbete och hem, öfvergifves det ofta 
för industriarbetet, som ger högre aflöning och merendels äfven bättre bo
städer. Följaktligen söka sig så många unga män som möjligt till industrien, 
och de unga kvinnorna följa snart efter som deras hustrur. Eller ock söka 
flickorna hellre tjänst i städerna, där de i regel sysselsättas inom hus och 
finna arbetet lättare. Så uppstår från rena jordbruksförsamlingar en ständig 
utströmning af unga, friska krafter till industrien och städerna, och på så sätt 
har den jordbrukande befolkningen under en lång följd af år fått släppa till 
sina bästa krafter för andra verksamhetsgrenar för att själfva få behålla sina 
gamla och fattiga. Då inga utsikter förefinnas att här hemma lyckas på 
stads- och industriarbetets väg, så väljer man Amerika. Och här är det i 
regel åter det egna hemmet och en oberoende ställning som hägrar — omöj
ligt att vinna här, men efter allt hvad man hört båda ojämförligt bättre och 
lättare att nå därborta. Och där fattigdomen varit hård nog, där vaknar nu 
hoppet om att till och med bli oberoende och förmögen. I Amerika vänta 
de sig ock hvad de saknat i hemsocknen: tillfälle att få se och höra något 
af det samtida lifvet och deltaga i de nöjen och förströelser, som där er
bjudas. Det är för tråkigt, enformigt och armt hemma. Därför reser man.»

»För att motverka emigrationen gäller det sålunda i främsta rummet att 
genom uppdelning af lämpliga, delningsbara jordegendomar gifva så många 
som möjligt tillfälle att förvärfva egen gård. Vidare att med all kraft främja 
egnahemsidén, med egna hem icke längre som förr i form af backstugor på 
otillgänglig och obrukbar mark, utan i form af fullt lämpliga bostäder å väl- 
belägen jord, som medger och gynnar en ordentlig och för familjens uppe-
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halle betydelsefull trädgårdsanläggning. Tvifvelsutan skulle ett betydligt antal 
gårdar, som nu visa sig eller anses lagom stora för en familj, kunna delas 
och ge rum för tvenne familjer. Att härför kräfves ett jordbruk som alltmer 
tillvaratager den nutida agrikulturens alla resurser, ligger för öppen dag. Att 
lära den stora stammen af allmogemän detta går emellertid icke utan en 
väsentlig höjning af deras kunskapsnivå och förmåga af receptivitet. Här är 
det åter de unga, som måste tagas till vara och deras behof väckas eller till
mötesgås.» Men bättre kunskaper vinnas blott genom en förbättrad, på landt- 
befolkningens säregna behof fast inriktad praktisk undervisning för den mog
nade ungdomen, såväl den manliga som den kvinnliga.

Såsom här ofvan visats, har Skaraborgs län icke många förutsättningar 
för att blifva en industriort. När i ofvan anförda uttalanden så ofta nämnes 
om en utflyttning till städerna eller till industrien, är det alltså till orter 
utom länet vandringen går, i första rummet till Göteborg, Borås ocli Troll
hättan, — att ej tala om Stockholm. Länet själft däremot har mycket goda 
förutsättningar för att blifva ett jordbruksdistrikt af rang. Men, såsom så 
ofta annars i södra Sverige: där industrien fattas, där uteblifva också jord
brukets framsteg. Skaraborgs läns efterblifvenhet i detta sistnämnda afseende 
är ett i hög grad anmärkningsvärdt faktum. Det hjälper ej att det finnes 
några väl skötta herrgårdar; massan af små jordbrukare har här uppenbarligen 
blifvit efter. Med sina 340,000 hektar god åkerjord borde Skaraborgs län 
kunna gifva uppehälle åt en half gång större folkmängd än det nu har. I 
stället har folkmängden i en hel mansålder gått nästan oafbrutet tillbaka. 
— Behofvet af en längre drifven styckning af olämpligt stora bondehemman, 
hvilka icke under nuvarande förhållanden kunna blifva föremål för en till
räckligt omsorgsfull skötsel, framhålles i ofvan anförda uttalanden.
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Yärmlands län.
Värmlands län omfattar en areal af 19,324 kv.-kilom. och äger 261,000 

inb. Till storleken är det det sjunde i ordningen af våra län, och till folk
mängden det sjätte, — för halftannat århundrade tillbaka likaledes det sjätte, 
men för femtio år sedan det tredje.

Berggrunden inom detta län består uteslutande af till urformationen 
hörande bergarter, af hvilka gneiser äro allmännast. Gränsen mot öster för 
deras utbredningsområde angifves genom en linje, som från länets nordligaste 
spets följer Klarälfven, tills denna vid Råda tager ett mera västligt lopp, då 
gränslinjen lämnar älfven och fortsätter sin förra riktning ned till Kristine
hamn. Väster om denna gräns består berggrunden till väsentlig del af järn- 
gneis, men på samma sätt som inom öfriga delar af det stora sydvästsvenska 
gneisområdet äro de järnmalmskorn, som gifvit gneisen dess namn, aldrig 
samlade i så stor myckenhet, att de bilda någon brytvärd malm; länets järn- 
grufvor ligga därför öster om den nyssnämnda gränslinjen. I östra och 
nordöstra delarna af länet äro graniter rådande. Inom deras område före
komma några partier af leptitbergarter, och i dessa äro de bekanta värm
ländska järngrufvorna belägna. Viktigast äro svartmalmerna vid Persberg, 
Nordmarken och Taberg samt blodstensmalmen vid Långban. Detta område 
utgör den västligaste delen af det stora mellansvenska järnmalmsbältet. Ur
kalksten är den enda kalkstensart, som förekommer i Värmland, och äfven 
den uppträder hufvudsakligen blott inom ett relatift litet område, nämligen 
inom den nyssnämnda grufrikaste delen af Filipstads bergslag. Rätt bety
dande kalkstensstockar finnas sålunda på Persbergs- och Nordmarksfälten, 
men utanför detta bergslag finnes blott ett par ganska obetydliga och numera 
till största delen utbrutna kalklager i Grums härad. För öfrigt är länet i 
full saknad af kalkstenar, och icke heller några andra bergarter af ekono
misk betydelse förekomma, om man undantager den såsom takskiffer använd
bara glimmerskiffern vid Glafva.

För de lösa jordarternas utbredning inom Värmlands län och därmed 
äfven för jordbruket och befolkningsfördelningen har högsta marina gränsens 
läge varit af mycket stor betydelse. Vid slutet af istiden lägo de stora slätt
bygder, som numera utgöra länets sydligaste del, under hafvets yta, och från 
detta haf sträckte sig flera vikar mot norr och nordväst, exempelvis i Klar- 
älfvens och Glafsfjordens nuvarande dalgångar. Länets sydvästra del bildade 
en skärgård, och blott dess nordliga och östliga delar lågo helt och hållet 
ofvan hafsytan. Till följd häraf är morän den dominerande jordarten inom 
sistnämnda delar, jämförelsevis vanlig i de västliga trakterna, men relatift 
sällsynt på slättbygderna utmed Vänern. De sedimentära jordarternas ut
bredning är naturligtvis omvändt proportionell med moränens; de äro alltså 
förhärskande på slättbygden, vanliga i de västra delarna, men mycket säll
synta i de östra och norra. I olikhet med de sedimentära jordarterna inom 
öfriga delar af mellansvenska låglandet bestå de värmländska i jämförelse
vis liten grad af leror, men dess mera af sand. Det förefaller antagligt, 
att detta står i samband med beskaffenheten af den berggrund, från hvilken 
de leda sitt ursprung. Ett likartadt förhållande synes nämligen vara rådande
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Tab. 153. Folkökningen i Värmlands lån från 1810 till 1910

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

D ä r a f

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

136,384
148,801 + 12,417 14,414 — 1,997 - 1,997

1821/30 .... 178,505 + 24,704 24,975 — 271 — 271 —

1831/40 .... 196,336 + 22,831 23,918 — 1,087 — 1,087 —

1841/50 .... 222,667 + 26,331 28,348 — 2,017 — 2,017 —

1851/60 .... 248,020 + 25,353 31,780 — 6,427 — 6,097 — 330
1861/70 .... 261,275 + 13,255 32,974 — 19,719 — 9.140 — 10,579
1871/80 .... 269,254 4- 7,979 34,597 — 26,618 — 16.200 — 10,418
1881/90 .... 254,045 — 15.209 28,891 — 44.100 — 15,315 — 28,785
1891/00 .... 254,284 + 239 22,626 — 22,387 — 7,759 — 14,628
1901/10 .... 260.135 + 5,851 21,924 — 16,073 — 1,423 — 14,650

inom öfriga trakter af det stora sydvästsvenska gneisområdet, exempelvis i 
vissa delar af Småland, Västergötland och Halland; äfven där har gneisen 
mera gifvit upphof till sand än lera, alltså ett för växtligheten ogynnsamt 
förhållande. Härtill kommer i Värmland bristen på kalkstenar. Såsom förut 
blifvit påpekadt, saknas dylika bergarter, om man undantager urkalkstenen i 
Filipstads bergslag, och till följd häraf äro länets jordarter mycket svagt 
kalkhaltiga. Af hela det mellansvenska låglandets slättbygder är Värmlands- 
slätten gifvetvis fattigast på märgel.

Enligt äldre uppgifter skulle 11'4 % af länets areal utgöras af torfmar
ker, men enligt Mosskulturföreningens nyligen publicerade mätningar måste 
detta tal reduceras till 5-6 %, en siffra, som af flera orsaker synes vara be
tydligt säkrare. Största relativa arealen ha Väse, Ölme och Visnums härader, 
alltså kusttrakterna vid Vänerns nordöstra del. Det stora flertalet torfmarker 
inom länet består af mossar med vanligen djup hvitmosstorf; tillverkning af 
torfströ har under de senare åren tagit mycket stort uppsving och bedrifves 
på flera ställen fabriksmässigt. Däremot saknas för bränntorfsberedningen 
i större skala lämpliga mossar. Tillgången på odlingsbara, mindre mossar 
är icke ringa, men samtliga lida af länets allmänna kalkbrist.

I klimatiskt afseende råder en betydlig skillnad mellan länets nordliga, 
högt belägna delar och slättbygden nere vid Vänern. De förra ha ett långt 
bistrare klimat, med kort vegetationsperiod; däremot har exempelvis Karlstad 
under tiden mars—september högre temperatur än Stockholm.

Folkmängden inom Värmlands län år 1750 kan beräknas till ungefär
96.000 personer. Värmland var då förenadt med Örebro län, och uppgifter 
för hvartdera länet föreligga icke. Ar 1810 var Värmlands läns folkmängd
136.000 personer, och år 1910 uppgick den till 260,000.

I stort sedt har Värmlands län följt samma spår som Skaraborgs 
och Alfsborgs: med stark folkökning i äldre tider, och långvarig folkminsk
ning eller stagnation i våra dagar. Den starka folkökningen var i Värmland 
ännu kraftigare utpräglad än i de båda andra länen. Ensamt på de trettio 
åren mellan 1820 och 1850 växte Värmlands läns inbyggarantal från 149,000 
till 223,000, eller med i det närmaste 50 procent.

1 Länsgränserna äro här nnifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.
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Tab. 154. Folkmängden i Värmlands läns härader samt städer 
åren 1805—1910.

Härader m. m. 
i (Efter unifierade gränser.)

ir 1895. År 1840. ir 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Färnebo....................
Ölme........................
Visnum....................
Väse............................
Kil.............................
Karlstad....................

[ Grants................ •
Gillberg....................
Näs.............................
Nordmark................
Jösse1 ........................
Fryksdals nedre . . 
Fryksdals öfre . . . 
Alt'dals öfre .... 
Alfdals nedre .... 
Nyed....................  .

10,974
5,255
6,552
6,712
9,860
3,414
6,677

10,994
9,284

12,653
16,728
14,349

6,009
4,376
8,065
4,589

13,799
6,014
8,084
7,927

13,166
5,032
8,947

16,133
12,065
18,500
25,094
20.070
1R569
7,230

11,391
5,380

19,172
6;584

10,413
9,195

16,892
7,068

10,147
19,769
15,493
24,536
34,398
26,667
16,702
10,160
16,606

6,701

20,724
6,453
9j849
8,868

18.305
7,985

10,888
18,578
15,137
23,474
34,722
26,824
15,645
10,769
18.676
6,609

18,164
4,997
8,836
7,725

16,982
9,200

11,196
15,960
12,288
21,947
32,275
22,481
14,098
10,161
20,335

5,462

18,898
4,575
8,244
7,580

17,722
10,626
11,147
14.775
12,518
19,843
33,084
21,088
13,047
10,481
20,642
5,492

Landsbygden 136,491 190,401 250,503 253,506 232,107 229,762

Karlstad....................
Kristinehamn .... 
Filipstad....................

2,205
1,430

655

3,108
1,721
1,106

4,776
3,123
2,064

7,772
5,039
2,937

11,869
6,775
3,533

17,192
8,761
4,420

Städerna1 4,290 5,935 9,963 15,748 22,177 30,373 !

Hela länet 140,781 196,336 260,466 269,254 254,284 260,135

En dylik folkökning kan näppeligen sägas ha motsvarats af en tillräck
lig utveckling af provinsens näringskällor. Redan ganska tidigt begynte också 
från Värmland en betydande utflyttning till andra orter inom Sverige, i syn
nerhet till Norrland. När så den stora emigrationen bröt in öfver vårt land, 
efter missväxterna på 1860-talet, blef Värmland genast ett af de tacksam
maste fälten för denna nya rörelse.

Och sedan utvandringen en gång vunnit fast fot, har den så småningom 
liar — såsom på Öland och i Dalsland — blifvit en institution i folklifvet, 
hvilken ej låter sig betvinga ens när de ekonomiska konjunkturerna äro som 
bäst. Utvandringen har alltför mycket tilltalat folklynnet inom en provins, 
där man af gammalt varit förtrogen med åtminstone periodiska vandringar, 
och där det äfventyrsälskande sinnet icke funnit någon större betänklighet vid 
att utbyta den norrländska arbetsmarknaden mot den amerikanska.

I våra dagar är Värmlands folkmängd icke större än hvad den var för 
fyrtiofem år sedan. Från att utgöra 63 promille af rikets hela befolkning 
år 1865, har den nu nedsjunkit till 47 promille. Denna skillnad innebär, 
att Värmland har inemot 90,000 inb. färre än det skulle haft, om det äfven
under det senaste halfseklet kunnat hålla jämna steg med riket i dess helhet.

På de hundra åren från 1810 till 1910 har Värmland haft ett födelse- 
■öfverskott af 264,447 individer, men folkmängden har ökats endast med
123,751. Ej mindre än 140,696 personer ha alltså gått förlorade för hem
bygden genom utflyttning, till inrikes orter eller till främmande land. En 
större absolut siffra uppvisas icke af något svenskt län. Och äfven relatift

1 Arvika är räknadt till Jösse liärad, ej till städerna; jfr nästa tabell. 
26—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 155. Folkmängden inom Värmlands läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

; Härader m. m.
J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

1 ITärnebo .... 8,685 14,678 15,253 11,782 2,289 4,494 5,471 7,116
Ölme.................. 5.255 6,584 6,453 4,575
Visnum .... 4,270 6,974 6,531 4,942 2.282 3.439 3,318 3,302
Väse................. 5,464 7,343 6,783 5,434 1,248 1,852 2,085 2,146
Kil...................... 4,160 7,174 7,406 5,172 5,700 9,718 10,899 12,550
Karlstad . . . 3,414 7,068 7,985 10,626
Grums .... 3,095 4,606 4,542 3,785 3,582 5.541 6,346 7,362
Gillberg .... 9,360 16,436 15,267 11,082 1,634 3,333 3,311 3,693
Näs...................... 7,995 13,128 12,430 8,249 1,289 2,365 2,707 4,269
Nordmark . . . 9,886 18.412 17,836 14.160 . 2,767 6,124 5.638 5,683
Jösse2................. 12,314 24,576 23.370 17.393 4,295 8,948 9,838 10,809
Fryksdals nedre 14,349 26,667 26,824 21,088
Fryksdals öfre . 6.009 16,702 15,645 13,047
Alfdals öfre . . 4.376 10,160 10,769 10.481
Alfdals nedre . 4,160 8,624 9,534 8,923 3,905 7,982 9,142 11.719
Nyed.................. 4,589 6,701 6,609 5,492

Arvika .... • II9 874 1,514 4,882
Öfriga städer3 . . 4.290 9,963 15,748 30,373

Hela länet 103,967 188,765 185252 145,605 36,814 71,701 84,002 114,530

taget är förlusten sällsynt stor: den uppgår ju till mer än hälften af födelse-- 
öfverskottet.

Närmare upplysningar härom meddelas i tabellen sid. 400.
Före 1850-talet var, såsom nämnda tabell visar, den definitiva utflytt

ningen jämförelsevis obetydlig. De flyttande utgjordes då ännu mest af tillfälligt 
arbetssökande, som fortforo att vara skrifna i hembygden och alltså icke 
affördes ur dess folkmängd. De senaste sextio åren hafva däremot medfört en 
förlust af 135,324 personer, eller 2,255 personer i medeltal för hvarje år, 
lika mycket som en medelstor socken.

Fastän den äktenskapliga fruktsamheten fortfarande är ganska hög i 
Värmland och dödlighetssiffrorna äro mycket gynsamma, har födelseöfverskottet, 
från att under 1870-talet hafva utgjort 34,600 personer, sjunkit ned till en
dast 22,000 under det årtionde, som seuast gått till ända. Orsaken härtill 
är den minskade giftermålsfrekvensen samt de prokreationsdugliga åldrarnas 
decimation genom utflyttningen. Ar 1870 funnos på den värmländska lands
bygden 21,314 gifta kvinnor, yngre än fyrtiofem år; vid 1900 års folkräkning 
funnos endast 17,811. För Fryksdalen har gjorts en undersökning äfven för 
året 1860. Därstädes har antalet hustrur i angifna ålder mellan åren 1860 
och 1900 sjunkit från 4,362 till 2,752, alltså med 37 procent.

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssoeknar» och öfriga, se sid. 212 här
ofvan. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna: i Färnebo härad Ramen och Kroppa; i
Visnums härad Visnum; i Yäse härad Östra Fågelvik; i Kils härad Stora Kil, Ran- 
säter och Nedre Dllernd; i Karlstads härad samtliga de tre socknarna; i Grums härad 
Nor, Borgvik och Ed; i Gillbergs härad Glafva; i Näs härad By; i Nordmarks härad 
Töeksmark, Trankil och Järnskog; i Jösse härad Arvika landsförsamling och Eda; i 
Alfdals härads nedre tingslag Norra Råda och Gustaf Adolf; jfr ock noten bär närmast 
efter. — 2 Utom Arvika, som här upptages bland städerna. —' 3 Se tabellen öfverst å 
föregående sida.
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Tab. 156. Emigration och immigration i Värmlands län, åren 1851! 1910.1

Åren
Aledel-
folk-

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto- 
utvan- 
d ring.1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
enrop.

länder.
Summa.

Erån 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 232,211 166 164 330 330
1861'70 . . . 258,158 7.126 3,453 10.579 10.579
1871'80 . . . 266,419 7,666 4,848 12.514 465 1,631 2,090 10,418
1881/90 . . . 259.306 28.084 3,948 32.032 1,547 1,700 3,247 28,785
1891 00 . . . 252,947 15,806 4,628 20,434 3,762 2,044 5,808 14,628
1901/10 . . . 256,052 18,8B6 2,479 24,345 3,529 3,166 6,095 14,650

Hela folkmängden inom hvart och ett af Värmlands härader (eller i frå
ga om Fryksdalen och Älfdalen: tingslagen) samt inom städerna har vid 
olika tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen sid. 401.

Endast inom Kils, Karlstads, Grums och Älfdals härader är folkmängden 
nu för tiden större än år 1865. Inom Ohne härad är den mindre än för 
ett hundra år sedan!

I det föregående är visadt, att Värmlands län på det senaste seklet (från 
1810 till 1910) lidit en folkförlust af nära 141,000 personer genom utflytt
ningen, — utöfver antalet af dem som flyttat in, alltså i ren nettoförlust. 
På de särskilda orterna har förlusten fördelat sig på det sätt, att städerna 
(frånsedt Arvika) haft en vinst genom inflyttning af vid pass 16,000 perso
ner, hvadan alltså landsbygdens förlust uppgått till ungefär 157,000. På de 
särskilda häraderna fördelar sig denna förlust på följande sätt, i ungefärliga tal:

Fryksdalen3 . . . 30,000 Grillberg . . . . 13,500 : Ölme .... . . . 6,000
Älfdalen4. . . . . 1.7,500 KU .... . . 11.000 Väse .... . . . 5,500
Jösse5 .... . . 15.500 Näs .... . . . 10.000 : Nved .... . . . 4,000
Fä.rnebo . . . . . 14,000 Visnum . . . . 8,000 Karlstad . . . . . 500
Nordmark . . . . 14,000 Grums . . . . . . 8,000

Ensamt Karlstads härad, med dess lifliga industri, har alltså lyckats i 
det närmaste undgå en folkförlust af detta slag.

I tabellen öfverst å föregående sida ha vi, såsom förut, sökt genomföra 
en åtskillnad mellan »jordbrukssocknania» och öfriga orter inom länet. Se 
härom sid. 212. Svårigheterna för en dylik fördelning äro alltid betydande. 
Här är det särskildt de stora socknarna i Fryksdalen, som vålla vanskligheter. 
Trots att åtskillig industri här förefinnes, ha vi dock icke ansett rimligt att föra 
någon hel socken på industrigruppen. — Inom hvardera af de båda här åtskilda 
grupperna utgjorde folkmängdssummorna för hela länet:

Jordbruks- Öfriga socknar Ifela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ......................  103.967 36,814 140,781
>. 1865 ...................... 188.765 71.701 260.466
» 1880 ......................  185,252 84.002 269,254
» 1910 ...................... 145,605 114,530 260,135

1 Se Bilaga V, sid 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228. — 3 Däraf
Fryksdals nedre tingslag 19.000, öfre tingslaget 11,000. — 4 Däraf Älfdals öfre tingslag
5,500, nedre tingslaget 12,000. — 5 Med Arvika stad; annars torde förlusten fä ökas
med ytterligare något tusental personer.
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Tab. 157. Några ekonomiska hufvuddata för Värmlands lån.1

Yrkesfördelning Värm- Hela Arealens fördelning, Värm- Hela !
år 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 15 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % . . . . 
Naturlig äng, % . . .

11-67
2-57

8-90 : 
3-26

Jordbruk, % ................... 65'50 53-67 Skogbäraride mark. % . 77-68 52-16
Industri, % , . -, 22-94 28-89 Annan mark, % , . . 8-08 35-68
Handel o. samt'., % . . 6"29 10-60
A 1.1m. tjänst m. m., % . : 5'27 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete ock råg, kg. . . 133 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. . . 303 317

Bergverks-, %, . . . . 4'92 4’00 Potatis, ku:......................... 348 284
Väfnads-o. beklädnads-,^ 4'2S 6-18 Mjölk. kg. . . . . . . 541 549
Byggnads-, % 1 . dt.-. 3‘46 6'59
Sågverks-, %..................... 3‘33 3-68 Produktion pr hektar.
Kemisk-teknisk, % . . . 2'94 1/30 Spannmål, dt..................... 12-00 14-48
Metallförädlings-, % . . 2*34 4'08 Potatis, dt......................... 102-29 97'66
Näringsmedels-, % . . . 1 "40 2-33 A insådda vallar, dt. 32-60 38-70
Ind. för litt. o. konst, °/0 0'32 0-73 » naturlig äng, dt. 11-60 15-70

Ar 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,678 1,891

Jordbruk, % ...................
Industri. %................... !

90-00
5"30

80-90
8'54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . ■ . i 0-so 2 21 Landsvägar, kilom. 18-90 13-90
1 Allm. tjänst m. m., % . j 4-40 8-35 Järnvägar, kilom. . . 3-29 2-98

Mellan åren 1805 och 1865 ökades alltså folkmängden i Värmlands 
jordbrukssocknar med ej mindre än 82 procent. Denna siffra är jämnhög 
med den samtida för jordbrukssocknarna i Skåne och understiger Blekinges 
tal (98 procent) men är annars högre än för kvarje län i mellersta och södra 
Sverige. För en provins med så svaga förutsättningar för jordbruket är detta 
ett synnerligen märkvärdigt förhållande. Man drifves osökt till den uppfatt
ningen, att vid 1860-talets början stora delar af Värmland måste ha varit 
öfverbefolkade.

Också är den därefter följande folkminskningen i de värmländska jord
brukssocknarna skarpare utpräglad än inom alla öfriga län, med undantag 
möjligen för Älfsborgs, som står vid Värmlands sida. Mellan 1880 och 1910 
gick inbyggarantalet ned i hithörande Värmlandssocknar från 185,000 till 
146,000, eller med 21'4 procent. Siffran för Älfsborgs län är 21-2 procent. 
För mellersta och södra Sveriges samtliga jordbrukssocknar utgjorde ned
gången i genomsnitt 12"5 procent.

Ännu något högre blir minskningsprocenten för Värmland, om man utgår 
från år 1865 i stället för år 1880. Värmland är nämligen ett af de få län, 
där folkmängdens afgjorda nedgång i jordbrukssocknarna började redan före 
sistnämnda år. Vid 1865 års utgång ägde härvarande jordbruksbygder 188,765 
inb., år 1910 däremot 145,605. På detta sätt räknadt hinner nedgången ända 
till 23 procent. — Jordbrukssocknarna på det värmländska »Näset» ägde 13,128 
inb. år 1865, men endast 8,249 år 1910. Här är nedgången öfver 37 procent, 
— ett resultat som ställer sig fullt vid sidan af det motsvarande för Sundals 
härad på Dal. Kändt är ock, att jordbruket å Näset numera flerstädes rent 
af råkat i lägervall.

1 Jfr sid. 220.
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Gå vi till Värmlands öfriga socknar (än jordbruks-) samt till städerna, 
finnes dessas sammanlagda folkmängd under den första här afsedda perioden, 
eller åren mellan 1805 och 1865, hafva ökats med 95 procent. Motsvarande 
riksmedeltal för samma ortsgrupp var 86 procent. Under denna tid höll alltså 
Värmland fullt måttet. Annorlunda ställer sig saken för tidrymden från 1880 
till 1910. Här är gruppens ökningssiffra för hela riket 65 procent, men för 
Värmland endast 36 procent; denna siffra är jämnhög med grannlänet Örebros, 
men annars en af de lägsta i vårt land. Orsaken är tydligen i bägge dessa län, att 
den gamla bergverks- och bruksrörelsen under senaste årtionden gjort endast 
obetydliga framsteg, kvantitatift taget. En del under dessa år nyuppvuxen 
industri inom andra branscher har ej förmått uppväga denna den gamla indu
striens svaghet.

Af tabellen sid. 400 framgår, att den förr så betydande utflyttningen från 
Värmland till inrikes orter under senare tider nästan upphört. Under 1870- 
och 1880-talen förlorade Värmland endast på detta sätt ett antal af resp. 
16,000 och 15,000 människor. För årtiondet 1901/10 är samma förlustsiffra 
knappt 1,500. Uppenbarligen beror detta åtminstone delvis därpå, att den 
norrländska trävarurörelsen, där värmlänningarna fordom spelade en så bety
delsefull roll, i våra dagar ej vidare har behof af arbetskrafter utifrån, ja ej 
ens kan gifva arbete åt Norrlands egen befolkning. För värmlänningen innebär 
detta förhållande tydligen en ny maning till emigration.

För emigrationen från Värmland lämnas en del närmare data i tabellen 
sid. 403. Under samtliga de senaste sextio åren hafva uppgifvits 97,234 
emigranter; af dem gingo 77,714 till utomeuropeiska länder, 17,706 till 
Norge, 239 till Danmark, 704 till Finland och Ryssland, 147 till Tyska 
riket och 724 till andra länder inom Europa (eller okänd ort). Immigran
ternas antal är kändt endast för de senaste fyrtio åren och uppgår till 17,844, 
hvaraf 9,303 från utomeuropeiska länder, 7,553 från Norge, 133 från Dan
mark och 855 från öfriga europeiska länder.

Utvandringen till främmande världsdelar har alltifrån 1860-talet varit 
synnerligen hög i Värmland, — under de bada löi’sta årtiondena resp. 27 och 
22 procent högre än riksmedeltalet, under de tre senaste resp. 56, 51 och 
75 procent högre än rikets tal. Den stegrade öfvervikten för senaste årtiondet 
(1901/10) torde sammanhänga med det förut påpekade upphörandet, nära nog, 
af utflyttningen till inrikes orter och minskningen äfvenledes af utvandringen 
till Norge. Under åren 1901/10 utgjorde utvandrarna från Värmland till 
Norge ett antal af 2,218 personer, men invandrarna från Norge till Värmland 
2,846, alltså till och med öfvervikt för den senare riktningen.

Af länets olika härader har Jösse varit svårast hemsökt af emigrationen. 
Ovanligt lindrig har denna däremot varit i Älfdals nedre tingslag (med Udde- 
holmsverken). Öfriga härader förete’ mindre olikheter inbördes. Under 1890- 
talet taget för sig lämnade Fryksdals nedre tingslag den största emigrationen, 
större till och med än Jösse härads. För de senaste tio åren föreligga ännu 
icke några häradssiffror, endast länssummorna.

Näringsverksamheten. Af Värmlands läns befolkning år 1900 häm
tade 29 procent sin utkomst af industrien, handeln eller samfärdseln, och 
trots Värmlands gamla berömda bergverks- och bruksrörelse är detta ett lågt 
tal. Motsvarande riksmedeltal var 39 à 40 procent. Lägre tal än Värm
land företedde i mellersta och södra Sverige Kronobergs, Gottlands, Kristian
stads, Hallands, Älfsborgs och Skaraborgs län, — samtliga, liksom Värmland, 
utvandrings- eller utflyttningslän af första ordningen.
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Âf jordbruk eller därtill hörande binäringar lefde 65 à 66 procent 
af Värmlands befolkning ar 1900. Hela jordbruksbefolkningen uppskattades 
till 167,000 personer; år 1840 uppgick den till omkring 176,000. Tillök
ningen på dessa sextio år är alltså — negativ.

Af den värmländska jorden upptager åkern ej fullt 12 procent, den 
naturliga ängen 2r/$ och skogen något öfver 77 procent. För impedimenten 
o. d. återstå alltså endast 8 procent. Värmland är tydligen i främsta rum
met ett skogsland.

Den odlade jordens fördelning inom Värmland är synnerligen ojämn; 
dess relativa areal växlar från 1 % i Älfdals härads öfre tingslag till 32 % 
i Näs härad. En grupp för sig bilda Älfdals öfre och nedre, Färnebo samt 
Fryksdals öfre härader; de ligga till allra största delen af sin ytvidd ofvan 
högsta marina gränsen, och morän är därför så godt som den enda jordarten. 
Följden häraf är, att deras åkerareal är mycket obetydlig; den varierar 
mellan 1 och 6 % af ytvidden. Nordmarks, Jösse, Fryksdals nedre och Gill- 
bergs härader bilda en annan grupp, som omfattar Värmland mellan Fry- 
kensjöarnä och riksgränsen. Dessa delar af landet bildade vid slutet af is
tiden en skärgård; deras jordmån utgöres därför både af sedimentära jordarter 
och morän, och åkerarealen är på grund häraf större än inom den första 
gruppen; den varierar mellan 10'5 och 15 %. Återstoden af länet, alltså 
slätterna närmast Vänern, som helt och hållet legat under hafvets nivå och 
därför ha långt mera sediment än morän, äro ännu mera uppodlade; hithö
rande härader ha nämligen en åkerareal af mellan 19 och 32 % af hela 
ytvidden. Den odlade jordens utbredning inom Värmlands län är alltså direkt 
proportionell mot sedimentens och omvändt proportionell mot moränens om
fattning. Till denna fördelning af åkerarealen medverka säkerligen tvänne 
andra faktorer, nämligen det blidare klimatet och den äldre bebyggelsen i 
södra delen. Att likväl jordmånens beskaffenhet är af största inflytande, 
framgår bland annat däraf, att i de trakter, där sedimentära jordarter och 
morän förekomma tillsammans, den senare i blott ytterst ringa grad blifvit 
använd till åkermark.

Af kastningen af spannmål pr hektar är inom alla delar af länet myc
ket ringa, äfven på slättbygderna närmast Vänern. Ingen annan del af mel
lansvenska låglandet lämnar så klena spannmålsskördar som just dessa trak
ter, för visso beroende därpå att marken är mera sandig och kalkfattig än 
annorstädes på detta lågland. En antydan om jordmånens magra beskaffen
het gifver hafreodliugens omfattning, som inom Värmland, liksom för öfrigt 
inom de flesta trakter af det sydvästsvenska järngneisområdet, är mycket 
stor, och som bekant är ltafre det minst fordrande sädesslaget i afseende på 
jordmånens beskaffenhet. Anmärkningsvärdt nog lämnar potatisen, som ju 
älskar grusig och sandig mark, större skörd inom detta län än riksmedeltalet. 
Värmland delar härutinnan lott med vårt lands nordligare delar. — Skilj
aktigheterna mellan olika trakter af länet i afseende på skördeutbytet äro 
icke särdeles stora; stundom uppväges en låg siffra för spannmålsskörden af 
en hög siffra för potatisskörden, så t. ex. i Älfdals härads öfre tingslag, som 
lämnar klen spannmåls- men den högsta relativa potatisskörden i länet.

allmänhet kan dock sägas, att jordbruket står högre på slätterna i söder 
än längre mot norr ; härom vittnar exempelvis mjölkproduktionen pr ko, som 
från kusttrakterna minskas jn längre mot norr man kommer. I förbigående 
må dock anmärkas, att detta förhållande delvis beror på olika kreatursraser 
och icke nödvändigt innebär en ekonomisk underlägsenhet för det nordliga 
Värmland. — Länets norra delar ha ett högt antal får, äfven detta ett vitt
nesbörd om den magrare jorden.
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För länet i dess lielhet utgör mjölkproduktionen 1,678 kg. pr ko, under 
det att riksmedeltalet är 1,891 kg. Kreatursstockens tillväxt i Värmland 
under det sista seklet har i allmänhet varit svag; af oxar, ungnöt och får 
har antalet minskats. Kornas antal har dock ökats rätt starkt, och sannolikt 
i någon mån äfven svinens.

Brukningsdelarnas medelstorlek är 9 hektar åker på hvarje, mot 10 
hektar i medeltal för hela riket. Af samtliga jordbrukare äro endast något 
mer än 6 procent arrendatorer; riksmedeltalet är 15 procent.

Näst efter Västernorrlands och Gäfleborgs län är Värmlands det relatift 
skogrikaste. Minsta skogsarealen ha häraderna vid Vänern; Väse härad, 
som har den relatift största åkerarealen, har minst skog, nämligen 56 %. 
Skogrikast är Älfdals härads öfre tingslag, med 84 /. Ingen del af länet 
lider alltså af skogsbrist, och de allra flesta trakter ha skog långt utöfver 
det egna behofvet. Den moderna svenska trävaruexporten kan sägas ha bör
jat i detta län (jämte Dalsland) under förra hälften af 1800-talet, och om 
än dess tyngdpunkt sedan dess flyttats till mellersta Norrland, så afverkas, 
sågas och exporteras dock fortfarande betydliga mängder timmer. De största 
sågverken ligga, såsom naturligt är, vid Klarälfvens nedre lopp, t. ex. Berg
holmen, Skåre, Klarafors m. fl., men äfven inom Glafsfjordens dalgång träffas 
en mängd sågverk. Emellertid har under de senare åren en annan på skog 
och vattenkraft hvilande industri blifvit viktigare, nämligen trämassefabrika- 
tionen, som inom Värmlands län tagit större omfång än annorstädes i Sverige. 
I likhet med sågverken saknas trämassefabriker i länets nordligaste delar 
samt inom bergslagsområdet längst i öster, men äro för öfrigt tämligen jämt 
fördelade. I Klarälfvens dalgång ligga några af de största, t. ex. i Karl
stads härad invid hvarandra Forshaga och Klarafors, det sistnämnda äfven 
pappersbruk, och i Kils härad Mölnbacka. Väster om Karlstad ligger Slotts
bron (Grums härad) och söder härom Billerud (Näs härad), den viktigaste 
industriella anläggningen i Säffle köping. Bland de många trämassefabrikerna 
vid västra Värmlands talrika vattendrag må nänmas Stömne, Hillringsberg 
m. fl. i Gillbergs härad samt Töcksfors och Lennartsfors i Nordmarks härad. 
Att trämassefabriker och pappersbruk äro relatift sällsynta i länets östra del, 
beror otvifvelaktigt på att malmförekomsterna därstädes förlänat skogen dess 
största betydelse såsom kolskog. Äfven en annan på tillgången af bränsle 
grundad industri, nämligen glastillverkningen, är talrikt representerad inom 
detta län, men i likhet med trämasse- och pappersindustrien mest i de trak
ter, där järnbruksrörelse saknas eller är obetydlig, alltså i västra delen af 
länet. De största glasbruken ligga i Glafsfjordens dalgång, nämligen Eda 
i Jösse, Glafva i Gillbergs och Liljedahl i Grums härad.

Bergsbruket. Såsom redan blifvit nämndt, är det inom leptitberg- 
arternas område i östra delen af länet (Färnebo härad) som järnmalmer finnas. 
I jämförelse med de tre andra länen, som tillhöra Bergslagen (Örebro, Väst
manlands och Kopparbergs), är malmbrytningen afgjordt minst inom Värm
lands, i det att den blott utgör vid pass en tredjedel af brytningen inom 
Västmanlands län, som näst efter detta lämnar den minsta årliga malmkvan
titeten. Viktigast af de värmländska malmfälten är Persbergsfältet, beläget 
en knapp mil nordöst om Filipstad. En mil norr om Persberget ligger Lång- 
bansfältet, och något väster om detta, knappt två mil norr om Filipstad, ligga 
helt nära hvarandra Nordmarkens och Tabergs gruffält. Malmen i Långbans- 
fältets grufvor bestå af blodstensmalm, i alla de öfriga fältens grufvor af 
svartmalm. Det är naturligt, att länets flesta masugnar ligga inom samma 
område som grufvorna, alltså i Färnebo härad, men äfven utanför detta träffas
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åtskilliga, särskildt i det angränsande Älfdals härads nedre tingslag. Däre
mot äro järnbruken mera spridda oeli till sitt läge väsentligen beroende af 
tillgången på vattenkraft. Flera bruk ligga i Färnebo härad, t. ex. Stor
forsverken, Lesjöfors och Nykroppa bruk m. fl., vid vattendrag kommande 
från de många bergslagssjöarna. Vid Klarälfven och dess tillflöden ligga, 
flera af länets största järnbruk, såsom Uddeholms- och Hagforsverken i Älf
dals härads nedre tingslag samt Mölnhacka och Munkfors järnbruk i Kils 
härad. — Tillgångarna på tekniskt användbara bergarter äro mycket obetydliga - 
blott glimmerskiffern vid G-lafva, som brytes såsom takskiffer, samt hyperit, 
som vid Ölme, väster om Kristinehamn, brytes som s. k. svart granit, för
tjäna påpekas.

Såvidt af de ofullständiga uppgifterna rörande Sveriges fiske framgår,, 
lämnar Värmlands läns insjöfiske större afkastning än något annat läns. 
Största delen af utbytet hämtas från Vänern. Då intresset för fisket synes 
vara i stigande och Värmland hör till våra sjörikaste landsdelar, torde ett 
uppsving inom denna näringsgren icke vara osannolikt

I afseende på järnvägsförbindelser är största delen af länet mycket 
illa lottad. Brukstrakterna i öster ha visserligen ett ganska tätt järnvägsnät, 
men väster om Klarälfven äro kommunikationerna desto sämre. Värmlands
näset nere vid Vänern öfvertväras af banan Göteborg—Falun, och Västra 
stambanan genomskär äfven denna del af länet — det är allt. Fryksdalen, 
Glafsfj ordens breda, tätt bebyggda dalgång och gränstrakterna mot Dalsland 
sakna ännu järnvägar; mellan Kil och Torsby är dock järnväg under byggnad.. 
Det är naturligt, att dessa landsändar ha mycket att hoppas af nu föreslagna 
tvärbanor i förbindelse med redan befintliga hufvudlinier.

Värmlands kommuner tyngas af en ovanligt tryckande fattigvård. Pr 
fyrk räknadt äro utgifterna härför större än i hvarje annan del af vårt land.

Af länets städer är Karlstad numera rätt betydande som handelsstad, 
tack vare goda sjö- och järnvägskommunikationer. Äfven industrien är re
presenterad. Är 1800 ägde staden något öfver 2,000 inb., och för närva
rande 18,000. Tillväxten har varit tämligen jämn, med undantag för 1880- 
talet, då den var obetydlig, i samband med hela länets ekonomiska stagnation 
under detta ogynnsamma årtionde. Under 1870-talet samt under den senaste 
tiden, efter 1890, har Karlstads folkmängd vuxit ovanligt raskt. — Kristi
nehamn har haft betydelse såsom förmedlare af afsättningen för den värm
ländska bergslagen. Staden utvecklades ganska raskt under den äldre bruks
rörelsens sista årtionden, eller 1851/1880; däremot var folkökningen lång
sam under 1880- och 1890-talen. De senaste åren har den stegrats ånyo. 
Filipstad är medelpunkten för den värmländska bergslagen men har icke 
vunnit någon större betydelse i traktens ekonomiska lif. Arvikas utveckling 
i industriellt afseende har under de senaste årtiondena varit betydande.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden 
i ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmännen i Fryksdals härads 
öfre tingslag och i nedre tingslagets västra distrikt, pastorsämbetena i Kila 
och Fryksände samt provinsialläkarne i Näs, Kil och Töcksmark.1

Länets Hushållningssällskaps förvaltningsutskott skrifver bland annatr 
»Söner och döttrar till ägare af mindre egendomar, hvilka vid föräldrarnas 
död se omöjligheten af att vinna sin bergning på den ärfda gården, hafvaatt 
välja på att söka sig in vid industrien eller söka sin lycka i annat land. 
Med den oerhörda höjning i arbetslönen, som de sista åren medfört, är det

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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så godt som omojligt för en mindre hemmansägare, som ej till sin gård har 
skog till afsalu, att med tillhjälp af legda arbetskrafter drifva sitt jordbruk 
med ekonomisk framgång. Det är sålunda bristen på arbetskrafter till rim
liga kostnader, som i många fall blir orsaken till emigration. Denna brist 
började göra sig gällande redan för 25 à 30 år sedan och har under tiden 
oafbrutet förvärrats. Det höga priset på arbetskraft framgår oförtydbart, 
då man betänker, att dränglöner utgå med 300 à 350 kronor och pig- 
löner med 150 à 200 kronor pr år förutom kost, logis, fri sjukvård m. m. 
Härtill kommer ytterligare, att arbetsintensiteten, oaktadt arbetsprisets steg
ring, i hög grad minskats, och synas sträfvandena numera gå ut på att 
prestera minsta möjliga arbetsprodukt mot högsta möjliga betalning. En annan 
orsak till att många mindre jordägare sälja sina egendomar och utvandra 
torde kunna sökas i den enligt mångas åsikt efterblifna lagstiftningen för 
jordbrukskredit, och särskildt hör man framhållas behöfligheten af lagstiftning 
mot oekonomisk ungskogsafverkning, hvars olägenheter för den i ekonomiskt 
trångmål befintlige böra undanrödjas genom möjlighet att kunna belåna skog. — 
Men först och sist måste såsom orsak till den stora utvandringen från västra 
Värmland framhållas denna landsändas brist på kommunikationer. Denna 
brist förhindrar många möjligheters utnyttjande till beredande af ökade in
komster för den mindre jordägaren, och klagomålen häröfver äro alltför tal
rika och alltför samstämmiga för att man skulle behöfva tveka om deras be
rättigande.»

»Såsom medel till emigrationens hämmande vill förvaltningsutskottet sär
skildt framhålla tvenne, nämligen sammanslutningar i ekonomiska föreningar 
samt gynnandet och stödjandet af egna hems bildande. Huru detta senare 
på bästa sätt skall ske är en fråga, som ännu ej vunnit sin definitiva lösning, 
men då erfarenheten gifvit vid handen, att jord till sådana hem mångenstädes 
är ytterligt svårt att skaffa till skäligt pris, och då man vidare tager hänsyn 
till de mycket stora kostnader, som ett eventuellt förvärfvadt jordområdes be
byggande medför, så framstår tanken på statsegendomars styckning och för
säljning till billigt pris eller utarrendering med optionsrätt vara en utväg, 
hvars realiserande borde lämna jämförelsevis goda résultats

Kronolänsman A. E. Johanson i Fryksdals härads öfre tingslags distrikt 
skrifver bland annat: Inom vissa delar af öfre Fryksdalen, t. ex. i Östmarks 
socken, har jordens sönderstyckning i smålotter gått alldeles för långt. Till 
följd häraf sakna ett stort antal själfägande jordbrukare både tillräckligt med 
arbete och tillräcklig bärgning å sina små hemmansdelar. Utom foder till 
2 à 3 kor och potatis för eget behof erhålla de så litet säd, att den räcker 
till brödföda blott några få månader af året. Hvad som fattas måste, som 
det heter, »skaffas» genom arbete hemma eller borta. Då varaktigt arbete 
endast delvis står till buds i hemorten, begifva sig de arbetssökande männen 
periodvis bort till andra trakter, såsom Norrland och Norge, för erhållande 
af arbetsförtjänst. I några fall stanna de borta öfver sommaren, öfverläm- 
nande åt de hemmavarande, hustrur och barn, att sköta jordbruket, som där
igenom naturligtvis eftersättes. De årligen återkommande resorna och vistelsen 
borta från hemmet blifva i längden besvärliga och motbjudande; hemmet för
summas, och familjebanden försvagas. Arbetarne få för vana att vissa tider 
hugga i med arbetet med kraft och att under andra gå sysslolösa. Härigenom 
alstras en ofta framträdande obenägenhet för jordbruk, som just kräfver ett 
ihållande arbete. Från de små hemmansägarnes och torparnes kretsar erhåller 
emigrationsströmmen hufvudsakligen sin näring. Men äfven de familjer, som 
besitta medelstora bondehemman, lämna ett stort tillskott.
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Numera händer ganska ofta, att föräldrar, i de flesta fall för underpris, 
försälja sin egendom till någon af sina söner (eller döttrar), som därvid brukar 
förbinda sig att, mot särskilda förmåner, såsom räntefrihet å köpesumman, 
försörja sina föräldrar under deras återstående lifstid med föda och husrum. 
Efter en sådan öfverlåtelse, som ofta får karaktär af kränkning af de andra 
barnens rätt, lämna dessa snart nog hemmet och utvandra till Amerika eller 
söka sin utkomst på annat håll inom landet. — En till emigrationen bi
dragande orsak är dessutom, att föräldrarna, då barnen ingå äktenskap, sällan 
medverka till att skaffa de nygifta eget hem, äfven om de kunna det. De 
stanna kvar i antingen den enas eller den andres hem, hjälpa till vid före
fallande arbete och se tiden an. Den beroende ställning, hvari de på så sätt 
komma, förslappar lusten till arbete och företagsamhet. När utsikten att 
blifva ägare till egen torfva ej inom rimlig tid förverkligar sig, flytta de och 
ställa i många fall färden till Amerika.

Till följd af bristande kommunikationer är afsättningeu af somliga pro
dukter ringa eller ingen. Så är förhållandet med mjölk, som, med frånseende 
af Torsby samhälles omnejd, så godt som saknar köpare. Stora kvantiteter 
födoämnen, dock mest mjöl, köpas. Priset å alla tyngre varor ställer sig 
jämförelsevis högt, till följd af dryga fraktomkostnader. Åkerjorden är i sig 
själf ej af sämsta beskaffenhet, men för att bära fulla skördar beköfver den 
tillförsel af kalk och artificiella gödningsämnen. Transporten af särskildt kalk 
ställer sig i allmänhet så dyr, att jordens kalkning ej lönar sig å andra 
ställen än sådana, som ligga omkring sjön Fryken. — Jämte jordbruket utgör 
skogsbruket en synnerligen viktig faktor i befolkningens ekonomi, och utan 
skog skulle den numera knappast kunna reda sig. Men skogen vanvårdas 
här liksom på många andra ställen. Man hugger utan tanke på framtiden, 
■och för skogens återväxt har hittills föga eller intet blifvit uträttadt. Att 
hoppas är emellertid att de nya skogsvårdslagarna härutinnan skola åstad
komma förbättrade förhållanden. Tecken därtill hafva här och hvar redan 
börjat skönjas. — Hvad som i denna landsdel kräfves är i korthet uttryckt: 
utveckladt jordbruk, rationellt skogsbruk och förbättrade kommunikationer.

Kronolänsrnan C. A. Berg i Fryksdals härads nedre tingslags västra 
distrikt. »Att predikan om Amerika såsom världens paradis skulle vinna 
anklang bland det karga Gräsmarkens söner och döttrar, kan man ej förundra, 
sig öfver. På grund af jordens svaga produktionsförmåga gaf hemmansbruket 
otillräckligt, och här rådde under första hälften af förra århundradet öfver- 
befolkningl man sökte sig ut att förtjäna något, som tillika med jordbruket, 
hvilket på den tiden bedrefs med mycket primitiva medel, kunde bidraga till 
den oftast stora familjens underhåll. 1860- och 70-talens goda penningetider 
förbättrade allmogens ställning betydligt, och sedan dess har den jämna om 
ej ymniga strömmen af penningar från Amerika i ej ringa grad bidragit att 
höja det allmänna välståndet inom dessa fattiga trakter. Vill man vara rätt
vis, måste man erkänna att emigrationen härstädes verkat åtskilligt godt. 
Många, som för ett 20-tal år sedan voro skuldbelastade på sina små hemmans- 
lotter, hafva från sina i Amerika vistande barn erhållit hjälpen. Vidare, en 
stor del af denna orts hemmansägare hafva just sina besparingar från Ame
rika att tacka för, att de kunnat skaffa sig ett eget hem i födelsebygden. 
Om så kunde anordnas, att egna hem lättare och pä enklare villkor kunde 
erhållas, skulle detta säkerligen icke allenast betydligt hejda emigrantströmmen 
utan ock draga många af våra landsmän tillbaka till fosterjorden. Men för 
detta ändamål behöfver kommunikationsväsendet betydligt utvecklas, ity att i 
annat fall förvandlas här de odlade bygderna till ödemarker.»
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Kyrkoherden Fr. Fredriksson i Kila. I dessa trakter är det uteslutande 
en jordbrukande befolkning. I Kila och Tveta finns icke spår till industri. 
I Svanskog drifves vid Svaneholm trämassefabrik och någon sågrörelse. De 
bönder, som hafva medelstora egendomar, 25 à 50 tunnland åker, skuldfria, 
reda sig ganska bra; för dem, som hafva sin jord belånad eller innehafva 
smärre lotter, är det ofta knaggligt nog i ekonomiskt afseende. Det är ock 
sällsynt, att någon är så väl situerad, att barnen, om de äro några stycken, 
kunna förskaffa sig själfständiga jordbruk efter föräldrarnas bortgång. — Här 
finnas några efter våra förhållanden större egendomar, med 200 à 250 tunn
land åkerareal, bvilka förr innehafts af s. k. ståndspersoner. Blefve sådana 
egendomar, styckade i mindre lotter (25 à 40 tunnland åker), åtkomliga för 
personer med något litet kapital, skulle dessa lotter säkert vara begärliga för 
svensk-amerikaner. »Egentliga småbruk med blott några få tunnland, efter 
danska husmandsystemet, torde icke här på trakten löna sig, ännu åtminstone, 
ty folket saknar insikter och ihärdighet att af ett litet jordområde förskaffa 
sig nämnvärd afkastning, har heller icke sinne för att göra sig till godo de 
småinkomster, som vid dylika småbruk kunna beredas.»

Provinsialläkaren i Näs distrikt, d:r J. F. A. Lindegrén. Emigranterna 
tillhöra företrädesvis de mindre jordbrukarnes, statarnes ocb torparnes klass, 
hvilkas ekonomiska ställning är mycket svag, helst på det skoglösa Näset bi
näringar saknas. Så länge barnen äro minderåriga, går det tämligen bra för 
småbrukaren, men då barnen snart nog pretendera mer än kläder och föda 
för sitt dagliga släp, slutar det med att de öfvergifva hemmet och uppsöka 
industriorterna eller till sist Amerika. Amerikafärden sker mest på hemsända 
fribiljetter, hvarigenom äfven de fattigaste blifva i stånd att resa. — Såsom 
utvandringsorsaker skulle man ju också kunna tänka sig de hygieniska miss
förhållanden, som nödvändigt följa det enkla landtliga hemmet, med dess 
trångboddhet, mindre grad af renlighet och den tarfliga, enformiga kosten, 
som mången gång verkar hämmande på den fysiska utvecklingen. Men i 
själfva verket förefaller allt detta helt naturligt, — man är ej van vid och 
vet ej af något annat. Först i Amerika lär man sig få större anspråk.

I Emigrationsutredningens Bilaga VIII lämnas utförliga redogörelser för 
de »bygdeundersökningar», som under sommaren 1907 verkställdes i vissa 
delar af länet, nämligen i Jösse härad af redaktör G. Gerhard Magnusson, 
i Nordmarks härad af d:r Ernst Lundholm och i fryltsdals härad af docen
ten K. A. Edin. Utrymmet medgifver icke något referat af dessa undersök
ningar, bvilka för öfrigt helst böra genomgås in extenso och till hvilka alltså 
här endast hänvisas.
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Örebro län.
Örebro län omfattar en areal af 9,124 kvkm. och äger 209,000 inb. 

Till storleken är det det trettonde i ordningen af våra län, och till folk
mängden det femtonde, — för halftannat århundrade sedan det trettonde.

Inom hela norra delen af länet, från gränsen mot Dalarne och ned till 
Nora, äro leptitbergarter rådande. De kunna betraktas som en fortsättning 
mot öster från deras utbredningsområde i Färnebo härad i Värmland. Äfven 
inom Örebro län ha dessa bergarter sin största betydelse därigenom att de 
omsluta de viktigaste järnmalmsförekomsterna. I närheten af Nora ligga flera 
betydande gruffält. Omkring en half mil väster om staden träffas Stribergs- 
fältet, omfattande en mängd grufvor, de flesta upptagna i blodstensmalm; 
sydväst om Nora ligga Pershyttefälten och Darlkarlsberget, i allmänhet inne
hållande svartmalmer. Vid norra ändan af sjön Rossvalen ofvanför Linde 
ligger Stripa viktiga grufva. I länets nordligaste del äro Ställbergs- och 
Svartviksfälten viktigast. Äfven i gränstrakterna mot Värmland finnas gruf
vor, om ock af mindre betydenhet. Inom hela norra delen af länet (det 
egentliga bergslagsområdet) förekommer tillsammans med järnmalmen rätt 
allmänt urkalksten. Länets största förekomst af denna bergart är den väl
diga kalkstensbildning, som från sjön Rossvalen sträcker sig mot sydväst förbi 
Nora till sjön Älflångeu. Äfven norr om Hjälmarens västra ände uppträda 
kalkstenslager af betydliga dimensioner. Bland bergarterna i länets norra 
del bör äfven påpekas urlerskiffer, som intager ett icke obetydligt område i 
Grythytte och Hällefors bergslag. Äfven i länets sydligaste del förekomma 
leptitbergarter, nämligen i Sundbo härad vid Vätterns norra ände. Här är 
deras utbredning visserligen mycket obetydlig, men de äro dock af vikt, enär de 
omsluta zinkbländelagret vid Ammeberg.

De nu omnämnda delarna af Örebro län äro alla mer eller mindre hög- 
ländta bergstrakter; Närkesslätten väster om Hjälmaren hvilar på berggrund 
af helt annan beskaffenhet, nämligen kambrisk-siluriska bildningar. För sitt 
fortbestånd ha dessa bergarter att tacka sänkningar af urberget, hvarigenom 
de erhållit mera skyddade lägen gentemot vittring och erosion. Brottlinjerna 
ha varit rätt många, hvarigenom enstaka urbergspartier kommit att kvarstå 
inom silurområdet. En tydlig förkastningslinje framgår söder om Hallsbergs 
och Vretstorps stationer, där urberget brant höjer sig öfver den nedanför 
liggande slättmarken. Nordvästra delen af silurslätten begränsas i väster af 
de höga och oländiga, af urbergarter bestående Kilsbergen, som i nästan rak 
linje från nordöst mot sydväst brant resa sig till en dominerande höjd; säker
ligen framgår äfven här en förkastningslinje. Bland de kambrisk-siluriska 
bergarterna har sandsten långt större utbredning än de öfriga lagren, hvilka 
blott såsom spridda fläckar uppträda här och hvar ofvanpå densamma, men 
endast på några få ställen går sandstenen i dagen; oftast är den täckt af 
lösa jordarter. Ofvanpå sandstenen hvilar skifferlagret, af hvilket alunskiffern 
är viktigast, därigenom att den är starkt bituminös och alltså brännbar. De
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Tab. 158. Folkökningen i Örebro län från 1810 till 1910.1

Aren
Folk

mängd vid 
periodeng

slut.
Folk

ökning.
Födelse-

öfver-
Omflytt

nings-
Däraf

■
skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

96,327
100,823 + 4,496 7,931 — 3,435 — 3,435

1821/30 .... 116,665 + 15,842 16,858 -- 1,016 — 1,016 —

1831/40 .... 125,450 + 8,785 12.701 — 3,916 — 3,916 —

1841/50 .... 138.103 + 12,653 15,635 — 2.982 — 2,982 —

1851/60 .... 152,055 + 13,952 19.329 — 5,377 — 4,970 — 407
1861/70 .... 168,245 + 16,190 23,326 — 7,136 — 3,466 - 3.670
1871/80 .... 182,974 + 14.729 25,973 -- 11,244 — 6,565 - 4.679
1881/90 .... 183,255 + 281 23,629 — 23.348 — 9.976 — 13,372
1891/00 .... 194,924 + 11.669 22.644 - - 10,975 — 5,426 - 5,549
1901/10 .... 207.021 + 12.097 21.628 — 9.581 — 3,682 - 5.849

närmast ofvan skifferlagret afsatta kalkstensbergarterna ha sin största utbred
ning vid det kambrisk-siluriska områdets västra gräns; i de flesta afseenden 
öfverensstämma de med våra öfriga silurfftlt särskildt i Östergötland och på 
Falbygden i Västergötland.

Bland länets lösa jordarter är morän vanligast, särskildt inom de mera 
högländta trakterna, alltså norr, väster och söder om Närkesslätten (Bergsla
gen, Kilsbergen, Tiveden och Tylöskogen). Till sin sammansättning beror 
moränen af berggrunden, ur hvilken den bildats, och består alltså vanligen af 
urbergsfragment inom de mera högländta trakterna. Inom de kambrisk-silu
riska bergarternas område består den hufvudsakligen af brottstycken af dessa, 
särskildt af sandstenar; inom de sydligare delarna af området, hufvudsakligen 
i Askers, Sköllersta, Kumla och Hardemo härader, är den dock starkt kalk
haltig, härigenom antydande sitt ursprung från den siluriska kalkstenen.

Under kvartärtidens senglaciala skede låg större delen af länet under 
ishafvets nivå; blott i högtrakterna reste sig några uddar och öar ofvan dess 
yta. En följd häraf är att ishafsaflagringar, särskildt lera, intaga betydliga 
områden af länet. Dess största utbredningsområde är Närkeslätten ; här är 
den ofta rätt kalkhaltig (märgel), men merendels är den täckt af yngre leror, 
baltisk insjölera och östersjölera, hvilka därför utgöra den vanligaste åker
jorden.

Torf marker uppgifvas omfatta 11 % af länets ytvidd. På slättbygden 
äro de numera jämförelsevis fåtaliga, enär under tidernas lopp en mängd kärr 
befunnits utgöra lämplig kulturmark och därför uppodlats. I de mera ber
giga trakterna dominera högmossar, som flerstädes utbreda ÉÄg och därigenom 
försumpa kringliggande mark. Dessa mossar lämna ett så godt som outtöm
ligt material för tillverkning af torfströ; däremot är tillgången på torf, tjän
lig till bränsle, relatift obetydlig. Genom sjösänkning ha åtskilliga sump
marker gjorts odlingsbara; det största företag af detta slag icke blott i vårt 
land, utan i hela Europa, är sänkningen af Hjälmaren och Kvismarsjöarna 
m. fl. Härigenom vann Örebro län mer än 14,000 hektar odlingsmark.

Klimatet är åtskilligt hårdare i länets nordliga, mera högländta delar, 
än på Närkesslätten, och förstnämnda trakter äro särskildt om hösten mera

1 Länsgränserna äro här uniflerade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre afvikelser från t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.
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Tab. 159. Folkmängden i Örebro läns härader samt städer åren 1805—1910.

Härader m. m.
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

..
Örebro ....... 9.249 12,279 14,884 14,502 13,574 15,685
Glanshammar .... 5,301 6,745 7,362 7,715 7,665 7,443

10.725Asker.......................... 6,748 8,757 9,884 10,341 11,075
Sköllersta.................. 7,001 9,449 10,583 11,548 10,990 10,224
Kumla.......................... 6,564 9,041 12,375 15,087 17,484 18,232
Hardemo...................... 2.121 2,545 3,158 3,084 3,159 2,914
Grimsten...................... 3,705 4,651 5,830 6,631 7,277 7.204 :
Edsberg...................... 8,000 10,527 14,072 14,618 13,477 13.419
Sundbo.......................... 6,648 7,901 10,000 11,823 11,067 10,867

Nora och Hjulsjö . . 7,710 9,270 12,403 14,182 12,615 11,787
Karlskoga.................. 6.507 7,931 11,641 14,114 15,299 17,608 i
Grythyttan-Hällefors 4,777 5,978 7,876 9,033 9,397 8.288
Nya Kopparberg . . 4,173 5,596 7,599 9,211 11,180 11,551
Linde o. Ramsbere . . 8,272 10.084 13,091 14.479 13,116 13,491
Fellingsbro................. 6,452 7,977 9,478 10,075 10,143 10,673

Landsbygden 93,228 118,731 150,236 166,443 167,518 170,111

Örebro.......................... 3,242 4,227 9,007 11,785 22,013 30,082
Askersund................. 769 960 1,397 1.625 1,784 2,000
Nora............................... 720 756 1,295 1,536 1,679 %056 :
Lindesberg ................. 752 776 1.226 1,585 1,930 2,772 i

Städerna 5,483 6,719 12,925 16,531 27,406 30,910 ;

Hela länet 98,711 125,450 163,161 182,974 194,924 207,021
Däraf:

Närke.......................... 59,348 77,082 98.552 108,759 119,565 128.795
Bergslagen.................. 39,363 48,368 64,609 74,215 75,359 78,226

utsatta för nattfroster. Likväl är olikheten i klimatiskt afseende ingalunda, 
så stor som exempelvis mellan norra och södra Värmland.

Folkmängden i Örebro län kan beräknas år 1750 hafva uppgått till 
vid pass 75.000 inb.; noggrann siffra står ej att få, enär länet då var sam
manslaget med Värmlands. År 1810 uppgick folkmängden i Örebro län till 
96,000 personer, och år 1910 till 207,000.

Folkmängden har öfv.erhufvud vuxit något långsammare än för riket i 
allmänhet. Också omfattade Örebro län år 1750 vid pass 42 promille af 
riksfolkmängden (om vår beräkning här ofvan är riktig), men vid 1910 års 
utgång endast 3^/a promille. Endast under tvänne årtionden har folköknin
gen öfverstigit riksmedeltalet; det ena af dem var åren 1821/30, som äro 
enastående i länets historia (uppblomstring af bruksrörelsen?); det andra år
tiondet var 1860-talet.

Att Örebro läns folkökning varit tämligen svag beror icke på någon 
underlägsenhet hos födelseöfverskottet. Tvärtom har detta länge varit ovan
ligt högt, såväl på grund af hög äktenskaplig fruktsamhet som af mycket 
gynnsamma dödlighetsförhållanden. Under senaste tid har dock fruktsam
heten aftagit betydligt, kanske relatift mera än i hvarje annat län. Under år
tiondet 1901/10 var födelseöfverskottet därför, för första gången på mera än 
ett århundrade, något lägre än medelsiffran för riket.

Det omnämnda höga födelseöfverskottet i äldre tider gällde väl egent
ligen Bergslagen. Dock har äfven Närke städse visat fördelaktigare tal an de
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Tab. 160. Folkmängden inom Örebro läns jordbrukssocknar samt inom 
öfriga socknar och städerna.1

i Härader m. m.
Jordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Örebro ................. 8,106 12,753 12,619 11,619 1.143 2,131 1,883 4,066
Glanshammar . . 5,301 7,362 7,715 7,443
Asker...................... 6.748 9,884 10,341 10,725 1

; Sköllersta .... 7,001 10,583 11,548 10.224 . I
: Kumla.................. 2.837 5,645 6,726 6,195 3,727 6,730 8,361 12,037Hardemo .... 2,121 3,158 3,084 2,914

G-rimsten .... 2,950 4,596 4,911 4.870 755 1,234 1,720 2,334
1 Edsberg................. 3,008 5,100 5,233 4,065 4,992 8,972 9.385 9*354
i Sundbo ................. 4,328 5.499 5,782 5,035 2,320 4,501 6,041 5,832

Nora o. Hjulsjö . 7,710 12,403 14,182 11,787
1 Karlskoga.... 1,813 2,527 2,526 1,741 4,694 9,114 11,588 15,867

Grythyttan-Häll. . 4,777 7,876 9,033 8/288
Nya Kopparberg. * 4,173 7,599 9,211 11,551
Linde o. Hamsberg 8,272 13,091 14,479 13,491
Eellingsbro . . . 5,641 8,291 8,792 8,654 811 1,187 1,283 2,019

Städerna1 2 .... 5,483 12,925 16,531 36,910 1

Hela länet 58,126 88,489 93,756 86,976 40,585 74,672 89,218 120,045 1

härutinnan missgynnade Mälareprovinserna. Äfven i Närke, liksom i Bergslagen, 
äro dödssiffrorna mycket förmånliga. Gynnsammast står Sundbo härad, kvilket 
förhållande må framhållas såsom ett led i det egendomliga faktum, som i 
våra dagar låter bygderna omkring Vättern framstå såsom i mortalitetshänseende 
de mest gynnade i vårt land.

På de hundra åren från 1810 till 1910 öfversköt i Örebro län de föd
des antal antalet aflidne med 189,654 individer. Folkökningen uppgick där
emot endast till 110,694. Häraf framgår, att under seklet i fråga Örebro län 
förlorat 78,960 personer genom utflyttning. Närmare upplysningar härom med
delas i tabellen sid. 413.

Förlust genom utflyttning har alltid förelegat; den nådde sitt maximum, 
här såsom annorstädes, under 1880-talet, som bortförde mer än 23,000 per
soner och kom folkökningen att i det närmaste upphöra. Annars har förlusten 
under senare tider tämligen regelbundet hållit sig vid ungefär 1,000 per
soner om året.

Folkmängden inom hvart och ett af Örebro läns härader eller bergs
lager och i dess städer har vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, som. 
utvisas af tabellen å föregående sida.

I äldre tider växte folkmängden ungefär lika starkt i Närke och i 
Bergslagen. Under de senaste trettio åren har på landsbygden folköknin
gen inom flertalet härader upphört. Af länets hela tillväxt mellan 1880 och 
1910, uppgående till 24,047 personer, komma 20,379 på städerna, däraf 
ensamt på Örebro ej mindre än 18,297.

1 Angående grunderna för fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se 
sid. 212 här of van. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna: i Örebro härad Längbro

Almby; i Kumla härad Hallsberg och Humla; i Grimstens härad Jtamundeboda; 
i Edsbergs härad Knista, Hidinge, Kvistbro och Skagershult: i Sundbo härad Hammar; 
i Nora och Hjulsjö bergslag sandiga socknarna; i Grythytte och Hällefors bergslag 
bada socknarna; i Karlskoga bergslag Karlskoga: i Nya Kopparbergs bergslag dess 
enda socken Ljusnarsberg; och i Fellingsbro härad Näsby. — 2 Se tabellen sid. 414.
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Tab. 161. Emigration och immigration i Örebro län, åren 1851/1010.1

Aren
Medel- 

; folk
mängd.

Emigranter. Immigranter.
I

Netto- 
utvan
dring.1 2 ;Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
ni om

enrop. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . 142,968 377 30 407 407
1861/70 . . 161.737 3,433 237 3,670 3,670
1871/80 . . 177.337 4,702 372 5,074 227 168 395 4,679
1881/90 . . 181,959 13.982 404 14,386 818 196 1,014 13.372
1891/00 . . 188,469 7,009 419 7,428 1,634 245 1,879 5,549
1901/10 . . 200,657 7,253 430 7.683 1,398 436 1,834 5,849

I det föregående är omnämndt, att utflyttningen under de senaste 
lnmdra åren beröfvat Örebro län vid pass 79,000 människor, — utöfver 
antalet inflyttade, alltså i ren nettoförlust. På de särskilda orterna fördelar 
sig denna förlust på det sätt, att städerna haft en vinst af 19- à 20,000 
personer, genom inflyttning, medan för landsbygden alltså förlusten stiger till 
närmare 100,000. Af sistnämnda siffra komma vid pass 55,000 på lands
bygden i Närke, och ungefär 44,000 på Bergslagen. I hvart och ett af de 
särskilda häraderna och bergslagerna var förlusten följande, i ungefärliga tal:

Nora o. Hjulsjö . . 11.000 ! Sundbo..................... 7,500 ! Glanshammar . . . 5,000
Edsberg................... 9,500 i Örebro........................ 7,000 j. Grünsten..................4,500
Grythyttan o. Häll. 9,000 ! Karlskoga................. 6,000 ' Humla....................... 4,000
Sköllersta................ 8,500 | Asker......................... 6,000 Nya Kopparberg . . 4,000
Linde o. Ramsberg 8,500 : Fellingsbro .... 6,000 , Hardemo............... 2,500

Intet enda härad har alltså undsluppit en dylik folkförlust, icke ens 
Karlskoga bergslag, som dock möjligen haft en liten inflyttningsvinst under de 
senaste åren.

I tabellen öfverst å föregående sida är, såsom för öfriga län, åtskillnad gjord 
mellan »jordbrukssocknar» och andra orter. Se härom sid. 212 i det före
gående. Åtskillnaden är för Örebro län mycket vansklig, särskildt i bergs
lagen med dess stora socknar, hvilka icke kunna delas.

Sådan emellertid fördelningen här är gjord, blifva slutsummorna för 
länet inom hvardera gruppen:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 . . . .... 58,126 40,585 98,711
» 1865 . . . .... 88,489 74,672 163,161
> 1880 . . . .... 93,756 89,218 182.974
» 1910 . . . .... 86,976 120,045 207,021

Inom jordbrukssocknarna växte alltså folkmängden mellan 1805 och 
1865 med 52 procent. Denna siffra är högre än för Mälareprovinserna 
samt för Östergötlands, Jönköpings och Kopparbergs län, men lägre än för 
alla öfriga län inom mellersta och södra Sverige. Mellan åren 1880 och 
1910 har folkmängden minskats i Örebro läns jordbrukssocknar från 94,000 
personer till 87,000, eller med 7 procent. Denna gång står länet något gynsammare

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 162. Några ekonomiska Imfouddata för Örebro län.1

Yrkesfördelning Örebro Hela Arealens fördelning, Örebro Hela
är 1900 (och 1840). län. riket. produktion m. m. län. riket.

Intal inb. pr kvkm. . 25 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af:
'

Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . .

18-76
3-66

8-90
3-26

Jordbruk, %..... 55-04 53-67 Skogbärande mark, % . 64-74 52-16
Industri, %...................... 31-61 28-89 Annan mark, % . . . 12-84 35'6 8
Handel o. samf., -jl . . 8-11 10 60
Allm. tjänst m. m., <ji . 5-24 6-84 Produktion pr inb. *

Inom industrien:
Hvete och råg, kg. . . 148 144
Annan spannmål, kg. . . 316 317

Bergverks-, %...................... 12-18 4-00 Potatis, kg........................ ..... 277 284
Vafnads-o. beklädnads-, % 8É18 6-18 Mjölk, kg................................ i 77 549
Byggnads-, %...................... 4'90 6'ö9
Metallförädlings-, % . .. 2-47 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . .. . 143 2'33 Spannmål, dt........................ 13-87 14'48Sågverks-, %......................
Kemisk-tekoisk, % . . /.

1-28
0-74

308
1-30

Potatis, dt..............................
A insådda vallar, dt. . .

94-11
35‘io

97-65

Ind. för litt. o. konst, % . 0 43 0'7 3 > naturlig äng, dt. . . 16-40 15-70
År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,815 1,891

Jordbruk, % . . ...... 8710 80-90
Få 100 kvkm.:Industri, Hü H . i . 7'60 8-54

Handel o. samf., % ", . 0-50 2-21 Landsvägar, kilom. 26-70 13-90
Allm. tjänst m. m.. % . 4-80 8-35 Järnvägar, kilom. . . 8-97 2-98

än flertalet län i mellersta och södra Sverige: för dem har folkmängden i jord
bruksbygderna i genomsnitt minskats med 12 procent. Man återfinner det 
förhållande, som kan betraktas såsom regeln för vårt land, Norrland oafsedt: 
att folkminskningen i våra dagar är lindrigare i de bygder, där i äldre tider 
folkökningen var låg.

Inom öfrig a socknar af Örebro län samt i städerna ökades folkmäng
den mellan 1805 och 1865 med 84 procent, hvilket för den tiden kan be
traktas såsom en medelmåttig tillväxt. Mellan 1880 och 1910 har ökningen 
varit 35 procent, hvilket däremot är en mycket låg siffra; riksmedeltalet för 
denna ortsgrupp är 65 procent. Örebro län delar här lott med Värmland: 
att ^de gamla gruf- och bruksbygderna icke förkofrat sig synnerligen mycket 
i våra dagar. Inom Örebro län har tillväxten förnämligast återfunnits i 
Nya Kopparbergs och Karlskoga bergslager, vidare i Kumla härad (med Halls
berg) samt i Örebro och dess förstäder, å hvilka samtliga orter industrien 
väsentligen är af nyare datum.

Tabellen sid. 413 visar, att utflyttningen till inrikes orter alltid har 
varit ganska betydlig i detta län. Maximum nåddes under 1880-talet, med 
dess ogynnsamma konjunkturer för den gamla bruksrörelsen. Sedan dess har 
utflyttningen gått ej så litet tillbaka.

Vidkommande emigrationen till främmande land lämnas några orien
terande data i fabellen öfverst å föregående sida. Denna emigration har alltid i 
Örebro län varit något lägre än riksmedeltalet; blott under 1880-talet låg 
siffran i det närmaste uppe vid rikets. Detta gäller uu emigrationen i dess helhet. 
Densamma är emellertid något ovanligt sammansatt i Örebro län, i det utvand-

1 Jfr sid. 220.
27—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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ringen till våra grannländer i Europa (Norge, Danmark o. s. v.) är minimal, 
— en följd af länets geografiska läge. Härigenom ha också länets totala 
utvandringssiffror hållits i någon mån nere. Afses uteslutande^emigrajtionen 
till Amerika, som ju representerar den egentliga »utvandringsfrågan», så har 
äfven denna emigration i allmänhet varit något lindrigare i Örebro län än för 
riket i dess helhet, dock ej under 1870- och 1880-talen.

Hela antalet emigranter från länet är för de senaste sextio åren upp- 
gifvet till 38,648. Häraf gingo 36,756 till främmande världsdelar, 776 till 
Norge, 174 till Danmark, 478 till Finland och Ryssland, 136 till Tyska 
riket och 328 till öfriga europeiska länder (eller okänd ort). Immigran
ternas antal är kändt endast för de senaste fyrtio åren och utgjorde 5,122. 
Häraf kommo 4,077 från utomeuropeiska länder, 430 från Norge, 100 från 
Danmark och 515 från andra länder inom Europa.

Inom länets olika delar har utvandringens intensitet varit ganska vari
erande. De högsta siffrorna, relatift taget, uppvisas af Karlskoga och Nya 
Kopparbergs bergslager, bägge väsentligen tillhörande de nya industriorterna 
inom länet. Ett analogt förhållande är ju icke heller okändt inom andra delar 
af Sverige och vittnar om, huru hårdt de ogynnsamma aren kunna gripa in pa 
dylika platser. Öfverhufvud visa Närkeshäraderna den minsta emigrationen 
inom länet; Närke skiljer sig alltså i detta hänseende icke alltför mycket 
från Mälareprovinseria. Dock hafva också ett par af Närkes härader, Sköl- 
lersta och Kumla, ganska höga tal. Eellingsbro härad, inom länets Västman- 
landsdel, visar mycket lindriga utvandringssiffror, härutinnan anslutande sig 
till de närgränsande slättbygderna i Västmanlands län.

Näringsverksamheten. Af Örebro läns folkmängd ar 1900 hämtade 
inemot 40 procent sin utkomst af industri, handel eller samfärdsel, hvilket 
i det närmaste sammanfaller med riksmedeltalet. Ar 1840 hörde hit endast 
8 procent af länets folkmängd, hvilket då var litet mindre än riksmedeltalet, 
som utgjorde 11 procent.

Af jordbruket och dess binäringar lifnärde sig år^!900 vid pass 55 
procent af länets folkmängd, en siffra som äfvenledes står genomsnittet för 
riket mycket nära. Af länets jord upptager åkern nära 19 procent, ängen 
något mer än &*/*, skogen 65 och impedimenten m. m. 13 procent. Sist
nämnda siffra är ganska låg, jämförd med flertalet öfriga läns.

Den odlade jordens fördelning är synnerligen ojämn; häradssiffrorna vari
era mellan 3 och 56 '% af hela arealen. Minsta åkervidden ha naturligtvis 
de högländta och moräntäckta bergslagstrakterna i länets nordvästra del. Hit 
kunna räknas Grythytte och Hällefors, . Nyä Kopparbergs samt Nora och Hjul
sjö bergslager med en åkerareal af 3—7 ■% af hela ytvidden, förhallanden 
som ungefär erinra om mellersta Norrland. Därnäst följer Lindes och Rams
bergs bergslag, som till en del sträcker sig ned pa slättbygden i Mälardalen, 
med 11 H och Karlskoga bergslag, som delvis omfattar slättbygden i Vä
nerns bäcken, med lôS De tre härader, Edsbergs, Sundbo och Grimstens, 
som ligga dels på Tiveden och Kilsbergen och dels pa Närkesslättens sedi
mentära jordarter, ha en åkerareal af 15—23 % af hela ytvidden. Alla öfri
ga härader ligga till största delen på slätten och ha därför uppodlats till 
minst 25 %. De trakter af dessa, som äro rika på kalkhaltigä jordslag, äro 
mest odlade, men alla härader utom ett omsluta såväl kalkrika som kalkfat
tiga trakter, och den siffra, som angifver häradets relativa åkerareal, blir 
därför ett medeltal mellan bägge. Blott det lilla Hardemo härad ligger helt 
och hållet inom de kalkrika jordarternas område; dess åkerareal är också 
den högsta i länet, nämligen 56 %.



länsöeversikter. Örebro län. 419

Afkastningen pr ytenhet är i medeltal för hela länet jämförelsevis låg; 
af hela det mellansvenska låglandets område ger blott Värmlandsslätten mindre 
spannmål pr hektar. Säkerligen orsakas detta i någon mån däraf, att slätt
bygdens märgellager blott sällan äro åtkomliga, utan oftast täckas af yngre, 
relatift djupa och kalkfattiga leror. Lägst synes jordbruket stå i de västliga 
bergslagstrakterna, under det att de östliga gifva högre skördar. Antagligen 
står detta förhållande i samband därmed, att i väster de ofruktbara leptit- 
bergarterna ha större utbredning, hvarjämte äfven svårförvittrade porfyrer där 
förekomma, under det att i de östliga delarna graniter ha större utbredning. 
Det lilla till silurområdet hörande Hardemo härad företer ingalunda någon 
öfverlägsenhet beträffande afkastningen, kanske därför att brukningsdelarna 
här i medeltal äro större än inom länets öfriga härader.

Kreatursstocken har under de senaste hundra åren ökats ganska obe
tydligt. Att antalet oxar och får till och med minskats, är dock icke något 
för detta län egendomligt. Mjölkproduktionen pr ko (1,815 kg.) hinner icke 
riksmedeltalet, som uppgår till 1,891 kg. Det låga resultatet i detta hän
seende åstadkommes dock egentligen af Bergslagen; på Närkesslätten är kornas 
mjölkafkastning i regeln öfver medelmåttan.

Brukningsdelarnas medelstorlek uppgår till något öfver 11 hektar åker
jord på hvarje; äfven i detta fall står länet rikets medelproportion (10 
hektar) nära. Af samtliga jordbrukare äro 20 % arrendatorer; rikssiffran 
är något lägre, eller 15 %.

Örebro län är ganska rikt skogbevuxet, nämligen i medeltal 64 % af 
hela ytvidden. Skogfattigast är naturligtvis Närkesslätten, där Hardemo hä
rad uppisar lägsta talet, 33 %. Motsvarande tal för Askers härad är 47 %; 
alla öfriga ha mer än halfva arealen skogbevuxen. Bergslagshäraderna ha 
minst 70 % skogsmark. På grund af områdets inlandsläge äro timmerflott- 
ning och -export jämförelsevis obetydliga; de största sågverken äro vanligen 
förenade med järnbruken, t. ex. Hällefors och Laxå. Icke heller trämasse- 
och pappersindustrien har tagit större omfattning; några viktiga anläggningar 
af detta slag finnas dock, exempelvis Örebro pappersbruk (i Almby socken), 
Stjärnfors (Nya Kopparbergs bergslag) och Frövifors (Fellingsbro härad). Sko
garna i bergslagshäraderna ha sin största betydelse såsom kolskog för de många 
hyttorna och järnbruken.

Industrien. Den rikliga tillgången på vattenkraft i bergslagen använ
des naturligtvis mest vid järnbruken, stundom med hjälp af elektrisk kraft- 
öfverföring, som här tillämpades för första gången i Sverige. Länets största 
elektriska kraftstationer träffas vid Svartälfven i Karlskoga bergslag, nämligen 
Brattfors och Skråmforsen, hvarifrån kraften öfverföres till Örebro m. fl. orter. 
Här har äfven anlagts ett elektriskt smältverk för framställning af stål. På 
Närkesslätten har elektrisk kraft användts i jordbrukets tjänst tidigare än 
annorstädes i vårt land.

Inom Örebro läns nordvästra delar är järnmalmsbrytningen mycket be
tydande; af de mellansvenska länen öfverträffas det i detta afseende blott af 
Kopparbergs län. Då emellertid som bekant en stor del af den i sistnämnda 
län brutna malmen exporteras (Grängesberg), intager Örebro län första rum
met beträffande tackjårnsproduktionen. Masugnarna äro tämligen jämt för
delade öfver länets bergslagsstrakter; de största anläggningarna af detta slag 
träffas dock längst i väster, nämligen Hällefors samt Bofors och Degerfors. 
Med dessa äro äfven högst betydande järnbruk förenade, och dylika äro för 
öfrigt anlagda vid alla de större vattendragen i dessa trakter; sydligast ligger 
det stora Laxå bruk. Bland de många järnbruken i länets nordligaste del
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är Bångbro det förnämsta. Den zinkmalm, som brytes vid Åmmeberg, ned
smältes icke i Sverige, utan exporteras till Belgien.

Bland länets urkalkstenar ha naturligtvis många funnit användning för 
masugnarnas behof, och äfven för bränning af kalk brytes kalksten af detta 
slag. En hithörande bergart, Ekebergsmarmor, har under de senaste åren 
brutits till byggnadssten, hvarpå Dramatiska teatern i Stockholm lämnar ex
empel. Af öfriga urbergarter har blott lerskiffern vid Grythyttan ekonomisk 
betydelse; den användes till takskiffer. Viktigare äro de kambrisk-sil uri ska 
bergarterna, särskildt kalkstenen, som vunnit användning till åtskilliga sten- 
huggeriarbeten och brännes i ej obetydlig mängd för såväl teknikens som 
jordbrukets behof. Till de viktigaste kalksten-brotten höra Yxhult och Lanna 
jämte åtskilliga andra. Till bränsle i kalkugnarna nyttjas alunskiffern. Den 
kambriska sandstenen har hittills blifvit föga använd; den brytes dock, exem
pelvis vid Sjötorp, öster om Örebro. Någon cementfabrik har ännu icke an
lagts, oaktad! tillgäng på både kalk och lera finnes.

Till följd af sitt centrala läge och de många järnbruken och grufvorna 
är Örebro län rikligare försedt med järnvägar än hvarje annan del af vårt 
land norr om Skåne och Blekinge.

Länets städer äro mycket obetydliga, med undantag för länshufvudstaden. 
Örebro ägde något öfver 3,000 inb. år 1800 men hade ännu år 1840 ej hunnit 
längre än till något öfver 4,000. Under 1840-talet begynte den raskare ut
vecklingen, som sedan i det hela fortsatt till våra dagar och nått sin kulmen 
under de sista tjngu åren. Folkmängden öfverstiger numera 30,000 personer; 
inräknas förstäderna, torde den uppgå till 35,000. Staden utvecklar sig allt
mera till en Centralpunkt för de inre delarna af Mellansverige. Örebro är 
därför i första rummet en affärsplats, men — ehuru åtskilliga fabriksanlägg
ningar finnas -— icke någon utpräglad industristad.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden 
i ämnet af länets Hushållningssällskap samt af provinsialläkaren i Lindesberg.1

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott skrifter bland annat: »Den 
ekonomiska ställningen hos de mindre hemmansägarna (hemmansbrukarne) i 
länet kan obetingadt sägas hafva förbättrats under den senaste 40-årsperioden 
och nu vara väsentligt gynnsammare än vid periodens början. Man kan vara 
befogad säga, att nämnda kategori af hemmansägare (med en åkerareal in
till 15 hektar) för närvarande är, åtminstone relatift, bättre situerad än de 
större hemmansägare, som äro nödgade att förskaffa sig en oftast både svår- 
och dyrlejd hjälp, hvilket de mindre åtminstone ej i samma mån behöfva.

Under det att förr, särskildt på slättbygden, händaslöjd var den förnäm
ligaste biinkomst-källan, har numera, sedan industrien producerar flertalet af 
de nödvändighetsartiklar och verktyg, som förr tillverkades i hemmen, annat 
arbete tillfört de mindre jordbrukarna deras förnämsta biförtjänster. På slätt
bygden eller i trakter, där bergsbruk icke förekommer, uppstå dessa biför
tjänster genom mer eller mindre omfattande dikningsföretag, torfupptagning, 
skogsarbete samt skördearbete vid de större jordbruken. I bergslagen till
kommer en särdeles god biförtjänst genom arbete vid grufvor och hyttor, 
särskildt där arbetet är indeladt på skiftesgång med 3—4 skift per dygn, 
medförande sålunda en arbetstid af 8—6 timmar per man, en arbetstid som 
väl medgifver den mindre jordbrukaren tillfälle att jämväl omse och sköta 
sitt jordbruk. Biförtjänsten genom sådant gruf- och hyttarbete kan uppgå 
ända till 3—4 kronor för en arbetstid af 6—8 timmar.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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I de trakter af länet, där industri finnes igångsatt — och detta har ju 
år efter år blifvit fallet på allt flera platser och i allt större omfattning, — 
drager industrien, som i allmänhet kan erbjuda största arbetsförtjänsten för 
stunden, den mesta lediga arbetskraften till sig. De mindre hemmansägarne 
(heinmansbrukarne) söka, såsom ock är fallet med egnahemslånetagarne, i 
allmänhet sina hufvudsakliga kontanta inkomster genom arbete vid industrien 
samt grufvor och hyttor eller genom skogsarbete, hellre än genom arbete 
vid de större jordbruken, som ej mäkta betala arbetet lika mycket som de 
förstnämnda. Därför kan man också säga, att egnahemslånerörelsen — åt
minstone under denna generation — ej direkt gagnar jordbruket, i stort sedt. 
1 länets bergslag kan skogsarbetaren påräkna en dagsinkomst af 3 kr. För 
fällning betalas’ 10 öre per stock; för upphuggning af ved 3 kr. per famn.
För timmerforsling beräknas 3 à 4 öre per kubikfot och kilometer under
gynnsamma terrängförhållanden samt 5 à 6 öre i svårare terräng, hvilket i 
allmänhet torde medföra en dagsinkomst af 5 à 6 kr. per häst och karl.

Att backstugusittarnes antal år efter år betydligt förminskats beror otvifvel- 
aktigt på de förökade tillfällena till arbetsförtjänst vid industriella anläggningar, 
till följd hvaraf, och då dispositionsrätten till den mark, på hvilken backstugorna 
varit belägna, är oviss, de forna backstugusittarne sträfva att förskaffa sig 
bostäder så nära som möjligt till industricentra. Detta gäller dock hufvud- 
sakligen de arbetsföra bland sagda kategori; åldriga och eljest mindre arbets
föra söka nog än, så vidt möjligt är, kvarhålla sig vid backstugan.» — An
gående torparefrågan, se den allmänna framställningen i det följande.

»Tillgången på arbetskraft i jordbruket har på de senaste åren väsent
ligt förminskats såväl genom utvandring ur riket som än mer genom indu
striens och städernas dragningskraft. A andra sidan har genom förbättrad, 
mera arbetsbesparande redskap behofvet af arbetskraft i någon mån äfven 
förminskats. I ett och annat fall inom länet har bristen på arbetskraft för 
mjölkning nödgat vederbörande ladugårdsägare att afyttra hela eller en del af 
kreatursbesättningen. Arbetsprestationerna ha i åtskilliga trakter af länet 
försämrats genom en viss intresselöshet hos jordbruksarbetaren, påverkad som 
han i dylika fall flerstädes blifvit af socialistisk agitation.

Rotfruktsodlingen inom länet har på senaste åren gjort stora framsteg, 
ett förhållande som till stor del bei'or på den undervisning i saken, som bl. a. 
lämnats af hushållningssällskapets »vandringslärare». Okunnighet hos särskildt 
den mindre jordbrukaren har länge gjort rotfruktsodlingen misskrediterad. 
Bristen på tillräcklig arbetskraft verkar dock därhän, att på do större går
darna rotfruktsodlingen, om ock ökad, likväl ej kan uppdrifvas så långt som 
önskligt vore.

Från do mindre jordbrukarnes sida klagas rätt mycket öfver svårig
heten för dem att få sina jämförelsevis små lånebehof tillfredsställda af sär
skildt de större bankerna. Hvad sparbankerna beträffar, torde dock fler
talet af dem på ett mera nöjaktigt sätt tillgodose den mindre låntagarens 
lånebehof.

Värd att beaktas i detta sammanhang är den i andra länder införda 
lagerhusinstitutionen, som dels möjliggör för landtmannen att få låna erfor
derliga rörelsemedel mot säkerhet af där deponerad spannmål, hvarigenom 
han kan undgå att för tillfälliga behof af kontanta medel ofia ofördelaktigt 
bortslumpa sin spannmål, dels ock bereder honom tillfälle att få säden bättre 
bevarad, skött och rensad och dymedels värdefullare.»

Provinsialläkaren i Lindesbergs distrikt, d:r Herman Wahlström. »Be
folkningen inom denna ort kan sägas hafva det ganska väl beställdt i ekono
miskt afseende. Arbetet vid grufvor, hyttor och dylikt betalas i allmänhet
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väl, och förtjänsterna på skogsarbete äro ej dåliga. Jordbruket spelar en 
mycket underordnad roll i dessa trakter, och de allra flesta små hemmans
ägarna skaffa sig extra förtjänster med bergsbruk eller skogsarbete. Någon
allmän fattigdom kan ej vara tal om. De hygieniska förhållandena lämna
nog mycket öfrigt att önska, men detta beror på svårigheten att utrota gamla 
ovanor hos folket själft, som oaktadt allt upplysningsarbete i denna riktning 
ej vill vakna upp till medvetande om att hälsovårdens läror afse dess bästa. 
Dåliga ekonomiska förhållanden äro således här ej anledning till emigration.
Frågor ställda till den emigrerande om orsaken hvarför han reser bli aldrig
tillfredsställande besvarade, och detta beror nog ej enbart på emigrantens 
ovillighet att besvara frågorna, utan på hans oförmåga att göra det äfven om 
han har lust att vara uppriktig. Jag tror att det hos det yngre släktet af 
svenska folket ligger någon inneboende drift till vandringar, af större eller mindre 
omfång, från den plats där individen vuxit upp, någon obestämd förväntan om 
något bättre på annat håll. Denna obestämda förväntan ökas genom vilsele
dande bref från redan emigrerade, som rikta resehågen särskildt mot Amerika.

Därtill kommer att i naturen hos svenskarna ej ligger någon håg för ett 
intensift arbete, och ungdomen kan ej här hemma lära sig förstå, att med större 
intensitet i arbetet följa större inkomster; först förhållandena i Amerika gifva 
dem denna lärdom, något som de dock ej gärna meddela de hemmavarande.

De från Amerika återinflyttade lida ej sällan af nervösa åkommor, som 
sannolikt äro en följd af, dels det ofta öfverausträngande arbete de haft, dels 
en aldrig erkänd men aldrig slocknande längtan tillbaka till Sverige. De 
lärdomar de i Amerika förvärfvat med afseende på konsten att arbeta komma 
både dem själfva och landet till godo efter deras återinflyttande. Hittills 
har ej varit vanligt, att de återinflyttade utgöras af personer med fullständigt 
bruten hälsa, och enligt min erfarenhet är lungsot en hos dessa sällan före
kommande sjukdom.»
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Tästmanlands län.
Västmanlands län omfattar en areal af 6,740 kv.-kilom. och äger 157,000 inb. 

Till storleken är det det sjuttonde i ordningen af våra län, och till folk
mängden det tjugonde, — för halftannat århundrade sedan det fjortonde.

Berggrunden är inom detta län jämförelsevis enformig, i det att den 
blott utgöres af till urformationen hörande bergarter. Gneiser anträffas på 
Mälaröarna och i trakterna närmast norr om dem, där deras största utbred
ningsområde sträcker sig mellan Västerås och Köping. Graniter af olika slag 
äro länets allmännaste bergarter. Leptiter och dem närstående bildningar 
hafva rätt stor utbredning i länets nordvästligaste del från trakten norr om 
Norberg ned till Riddarhyttan. Som vanligt omsluta dessa bergarter malm- 
och kalkstensförekomster, nämligen i SkinnskatteBergs, Norbergs och Västan- 
fors socknar. Ojämförligt viktigast är Norbergs gruffält, som har en största 
utsträckning af 7—8 kilometer och hundratals grufvor, naturligtvis till stor 
del numera utbrutna. Närbesläktade bergarter utbreda sig äfven öster och 
sydväst om Sala. Här omgifva de länets största bildning af urkalksten, och 
denna innesluter i sin tur en betydande massa blyglans.

Morän är den allmännaste jordarten inom länets nordliga delar, men ju 
längre mot söder man kommer, desto mindre sammanhängande blir dess ut
bredningsområde, därigenom att leror inkräkta på detsamma och till allt 
större del öfvertäcka moränen. I afseende på sin sammansättning visar den 
sig vara ganska nära beroende af berggrunden och följer därför i allmänhet 
dennas växlingar. Då, såsom redan är nämndt, blott urbergarter förekomma 
inom länet, och den hithörande kalkstenen är mycket svårförvittrad, är följ
den däraf den, att moränen oftast saknar kalkhalt. Bland lerorna har ishafs- 
lera mycket stor utbredning, enär blott några obetydliga delar af länets 
längst i nordväst belägna trakter höja sig ofvan högsta marina gränsen, som 
t. ex. vid Norberg ligger 183 meter öfver den nuvarande hafsytan, men till 
följd af att yngre bildningar aflagrats ofvanpå denna lera, går den sällan i 
dagen ute på öppna slätten, utan vanligen blott vid foten af berg eller morän
kullar, eller där något vattendrag skurit sig ned genom de yngre lerorna. 
Dess undre lager äro ofta starkt kalkhaltiga, men dock i mindre grad än 
motsvarande bildningar i Uppsala län, hvilket säkerligen beror på det större 
afståndet från de numera försvunna siluriska bildningar norr om Uppland, 
som förlänat märgelii i särskildt de norra delarna af detta landskap en så 
hög kalkhalt. Att orsaken är denna, antydes äfven däraf, att kalkhalten inom 
Västmanlands län i stort sedt aftager frän öster mot väster. I länets södra 
del når märgeln fram till Köping, men i dess nordvästliga trakter saknas den 
alldeles. Ofvanpå ishafsleran hvila yngre leror, af hvilka östersjöleran bildar 
det öfversta lagret. Den är en vanligen bördig, men till följd af sin styfhet 
svårbrukad jordmån.

Torfmarkernas areal har beräknats utgöra 9’3 % af hela länets. De 
saknas i allmänhet på slättbygden i söder, men äro desto vanligare i mera 
nordliga trakter. Såväl kärr som mossar förekomma, men de förstnämnda 
äro icke på långt när så allmänna eller godartade som exempelvis inom Upp-
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Tal). 163. Folkökningen i Västmanlands län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflvtt-
ningsre-
sultat.

D ä

Inrikes.

r a f

Utrikes.

1810.................. 82,553
1811/20 .... 85,298 + 2,745 3.259 -- - 514 __ 514 __
1821/30 .... 88,852 + 3,554 4,447 ---. 893 __ 893 __
1831/40 .... 92,047 + 3,195 4.052 — 857 __ 857
1841/50 .... 96,185 4. 4,138 6,302 — 2,164 _ 2,164 _
1851/60 .... 102,694 + 6,509 5,941 + 568 + 663 — 95
1861/70 .... 113,343 + 10,649 9,622 + 1,027 + 2,024 - 997
1871/80 .... 127,844 + 14,501 13,147 + 1,354 + 3,084 - 1,730
1881/90 .... 136,747 + 8,903 15,163 '--- 6,260 __ 1,871 — 4,389
1891,00 .... 148,271 + 11,524 16,726 — 5,202 __ 3,295 — L907
1901/10 .... 155,920 + 7,649 16,640 — 8.991 — 7,147 — 1,844

sala län. De största bildningarna af detta slag torde ligga i trakten väster 
om Tämnaren (Våla härad). Genom den 1878 fullbordade sänkningen af 
denna sjö (näst Hjälmarens aftappning det största företag af detta slag i 
Sverige) vann Västmanlands län omkring 3,500 hektar mark, ock genom 
sänkning af småsjöar norr om Sala ha likaledes betydliga arealer vunnits.

De klimatiska förhållandena inom länets skilda delar äro rätt likartade. 
Vintrarna äro emellertid betydligt strängare i de nordligare, mera högländta 
trakterna än nere vid Mälaren, hvilket dock snarare är en fördel än tvärtom, 
enär de många skogskörslorna härigenom underlättas.

Folkmängden i Västmanlands län uppgick år 1750 till 71,000 personer, 
år 1810 till 83,000 och år 1910 till 156,000 personer. Liksom de öfriga 
Mälareprovinserna utmärktes också Västmanlands län i äldre tider af en syn
nerligen långsam folkökning, förorsakad egentligen af ringa äktenskaplig frukt
samhet och hög dödlighet. Men liksom för de öfriga Mälarelänen har äfven 
för Västmanlands län ställningen blifvit väsentligen förändrad efter utvandrin
gens inbrytande. Denna nya folkrörelse, som så starkt nedsatt folkökningen 
i flertalet af Sveriges län, har nämligen lämnat Mälarelandskapen jämförelsevis 
orörda. Därtill kommer en vacker förbättring af dödlighetsförhållandena under 
senare tider i samtliga Mälarelänen, och bland dem främst i Västmanlands. 
Oc.kså finna vi, att Västmanlands läns folkmängd, som år 1750 upptog 40 
promille af riksfolkmängden men år 1865 sjunkit till 261/s promille, numera 
åter stigit till att utgöra 28 promille af rikets hela inbyggarantal.

På de hundra åren mellan 1810 och 1910 uppgick födelseöfverskottet i 
Västmanlands län till 95,299 individer. Folkökningen uppgick under samma 
tid till 73,367, hvadan länet förlorat 21,932 personer genom utflyttning. Så 
godt som hela denna förlust faller på de senaste trettio åren, ty därförinnan 
vägde in- och utflyttningarna nästan jämnt, ej sällan med någon öfvervikt för 
inflyttningen. Men äfven af födelseöfverskottet faller den ojämförligt största 
delen på de senaste trettio eller fyrtio åren. Närmare upplysningar meddelas 
i tabellen öfverst å denna sida.

Folkmängden inom hvart och ett af länets härader samt i städerna har 
vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen sid. 425.

1 Länsgränserna äro här unifierade (aåsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.
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Tab. 164. Folkmängden i Västmanland» läns härader samt städer
åren 1805—1910.

Härader m. m.
(Efter unifieracle gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. Ar 1880. Ar 1900. År 1910.

Tiihundra................ 4,030 4,043 4.440 4.363 5,180 5,042
Siende........................ 4,294 4,311 4,629 4,804 5,096 5,038
Ytter-Tjurbo .... 2,972 2,915 3.139 3,333 3.267 3,106
Snefringe.................... 9,963 10 738 12,718 15,487 17,187 17,949
Åkerbo........................ 12,289 13,795 16,068 18,119 20,102 20,236
Skinskatteberg . . . 4,921 5,713 6,373 7,665 7.929 7466

i Norrbo........................ 5,509 6,035 6,770 7,352 7,907 7H96
Gamla Norberg . . . 5,967 6,813 8,274 11.494 14,985 15.774
Vagnsbro.................... 2,957 3,088 4,137 4,803 4;784 4j222
Torstuna.................... 4,172 3,867 4,131 4,933 4,819 4,839
Simtuna .... 8,006 7,834 9,210 11,007 11,408 11,246
Öfver-Tjurbo .... 5,410 5,375 6,317 7 7,374 7,329
Väla............................ 6.390 7,283 8,314 9,190 9,730 9,647

Landsbygden 76,880 81,810 94,520 110,122 119,768 118,990

! Västerås.................... 2,953 3,414 4,873 6,201 11.999 19,145
Sala............................ 2,080 3,327 3.700 4,736 6,593 7j693
Kopmg........................ 1,232 1,483 1,867 2,952 4j657 4,919
Arboga........................ 1,500 2,013 3,269 3,833 5,254 5,173

Städerna 7,765 10,237 13,709 17,722 28,503 36,930
Hela länet 84,645 92,047 108,229 127,844 148,271 155,020

Liksom för öfriga län har också för Västmanlands ett försök gjorts att 
särskilja »jordbrukssocknarna» från öfriga orter; angående därvid följda grunder 
jfr sid. 212 här ofvan. Att resultatet icke kan blifva annat än ungefärligt, 
säger sig själft. För Västmanlands län framlägges detsamma i tabellen öfverst 
a nästa sida. Slutsummorna för hela länet äro inom hvardera gruppen följande;

Jordbraks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

Ar 1805 ........................ 52,808 31,837 84,645
» 1865 ........................  62,588 45,641 108,229
» 1880 ........................ 69,389 58,455 127,844
* 1910 ........................ 64,932 90,988 155,920

Mellan åren 1805 och 1865 tillväxte alltså folkmängden i jordbruks
socknarna endast med 19 procent. Ett lägre tal än så företedde i hela 
Sverige endast Uppsala län; medeltalet för rikets samtliga jordbruksbygder var 64 
procent, eller mer än tre gånger högre. Tabellen å nästa sida visar, att i hit
hörande socknar af Tuhundra, Siende, Ytter-Tjurbo och Torstuna härader 
folkmängden ännu i dag icke är nämnvärdt större än hvad den var för ett 
hundra år sedan (i Torstuna härad till och med betydligt mindre än då). I 
detta utomordentligt ogynnsamma förhållande ansluta sig dessa bygder i Väst
manland till grannbygderna i Uppland och äfven ett par härader på andra 
sidan Mälaren, i Södermanland.

Mellan åren 1880 och 1910 minskades folkmängden i Västmanlands läns 
jordbrukssocknar från 69,400 till 64,900 personer, eller med 6 procent. Så 
ogynnsamt detta förhallande kan förefalla, är det dock endast likvärdigt med 
motsvarande genomsnittstal för hela riket. Inom Sveriges samtliga jordbruks
socknar, tagna såsom helhet, minskades också folkmängden mellan 1880 och 
1910 med 6 procent, liksom i Västmanland.
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Tab. 165. Folkmängden inom Västmanlands läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Härader m. m.
Jordbrukssocknar. Andra socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Tnhundra1 2 .... 3,545 3,765 3,707 3,497
Siende.................. 3.824 4,149 4.263 4,159 470 480 541 879
Ytter-Tjurbo . . . 2,972 3,139 3,333 3.106

4.808 5,337 5,860 5,384 5,155 7,381 9,627 12,565
Åkerbo.................. 7,080 9,332 10.232 9,708 5,209 6,736 7,887 10,528
Skinskatteberg 1,249 1,635 2,023 1,655 3,672 4,738 5,642 5,811

4,158 5,175. 5,455 4,603 1,351 1,595 1,897 2,493
Gamla Norberg . 1,145 1,598 1,816 1.700 4.822 6,676 9,678 14,074

2,957 4,137 4,803 4,222
3,092 2,770 3,108 2,439 1,080 1,361 1,825 2,400

Simtnna ................. 6,178 6,920 8,027 7,483 1,828 2,290 2,980 3,763
Öfver-Tjurbo . . 5,410 6,317 7,572 7,329
Våla ...... 6,390 8,314 9,190 9,647

3,438 5,548 6.857 20,690
Öfriga städer4 . . 4,812 8.836 11,521 17.785

Hela länet 52,808 62,588 69,389 64,932 31,837 45,641 58,455 90,988

Inom länets öfriqa socknar samt i städerna växte folkmängden mellan 
1805 och 1865 ined 43 procent. Älven detta är ett mycket ofördel
aktigt tal; genomsnittssiffran för motsvarande ortsgrupp i hela Sverige var 
jämnt dubbelt högre, eller 86 procent. — Mellan åren 1880 och 1910 växte 
folkmängden i Västmanlands industribygder och städer med 56 procent. Också 
detta är under medelmåttan, ty riksmedeltalet är 65 procent. Dock star 
Västmanland numera ganska nära medeltalet, tack vare den storartade utveck
lingen under senare år i Västerås. o

I det föregående är omnämndt, att länet på de sista hundra aren förlorat 
vid pass 22,000 människor genom utflyttning, — utöfver antalet af dem som 
flyttat in, alltså i ren nettoförlust. På de särskilda orterna fördelar sig för
lusten på det sätt, att städerna för sig haft en vinst af öfverskjutande inflytt
ning, uppgående till inemot 22,000 personer, medan landsbygdens förlust alltså 
öfverstigit 43,000. Inom hvart ocli ett af de särskilda häraderna (jordbiuks- 
och öfriga socknar tillsammantagna) utgjorde förlusten, i ungefärliga tal :

Åkerbo............................. 7,250
Skinskatteberg .... 5,500
Norrbo............................. 4,500
Våla..................................4,250
Simtnna.............................4,000

Snefringe . . 
Siende . . . 
Tuhnndra5 .
Ytter-Tjurbo 
Torstuna . .

. 3,500 

. 3,000 

. 2,500 

. 2,000 

. 2,000

Gamla Norberg . . 1,750
Vagnsbro..................1,750
Ytter-Tjurbo .... 1,500

Den folkförlust, 'som Västmanlands län under de senaste årtiondena lidit 
genom utflyttningen, är till öfvervägande del att tillskrifva folkbytet med in-

1 Angående grunderna för fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se
sid. 212 här ofvan. Såsom »öfriga socknar» äro upptagna:^ Siende härad Hubbo; i
Snefringe härad Kolhäck, Svedvi, Säby, Kamnäs och Sura; i Åkerbo härad Köpings och 
Arboga landsförsamlingar, Bro, Kung Karl och Malma; i Skinskattebergs bergslag
Skinskatteberg och Hed; i Norrbo härad Skultuna; i Gamla Norbergs bergslag Nor
berg, Västanfors och Väster Våla; i Torstuna härad Hvittinge; i Simtnna härad Väster 
Löfsta; jfr oek not 2 här närmast efter. — 2 Utom S:t Ilian, som (i sin helhet) sam- 
manräknats med Västerås’ stad. — 3 Med S:t Ilian. — 4 Se tabellen sid. 425. ° Med
S:t Ilians socken.
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Tab. 166. Emigration och immigration i Västmanlands län, 
åren 1851)1910.1

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto
utvan
dring.2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.

länder.
Summa.

Från 
utom- 

europ. 1.

Från
enrop.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 98,812 72 23 95 95
1861/70 . . . 109,309 894 103 997 997
1871/80 . . . 122.619 1.685 177 1.862 45 87 132 1,730
1881/90 . . . 132,096 4,562 291 4.853 244 220 464 4,389
1891/00 . . . 142,529 2,232 305 2.537 502 128 630 1,907
1901/10 . . . 150,033 2,324 199 2,523 454 225 679 1,844

rikes orter. Emigrationen till främmande land har varit jämförelsevis lind
rig, liksom i de öfriga Mälarelänen. Hela antalet emigranter är för de 
senaste sextio åren uppgifvet till 12,867 personer. Af dem gingo 11,769 
till utomeuropeiska länder, 342 till Norge, 117 till Danmark, 425 till Fin
land och Ryssland, 74 till Tyska riket och 140 till öfriga länder inom 
Europa (eller okänd ort). Anmärkas må, att härförutom säkerligen ett icke 
ringa antal västmanlänningar äro upptagna bland emigranterna från Stockholm, 
— personer alltså, som först sökt sin utkomst i hufvudstaden och sedan, 
efter flera eller färre år, utsträckt färden till främmande land.

Immigranternas antal är kändt endast för de senaste fyrtio åren. Det 
uppgår i sin helhet blott till 1,905 personer, en lägre siffra än för hvarje 
annat svenskt län, undantagandes Uppsala och Västerbottens. Af samtliga 
immigranter kommo 1,245 från främmande världsdel, 111 från Norge, 85 
från Danmark och 464 från andra länder inom Europa.

På länets olika bygder är utvandringen något ojämnare fördelad, än man 
kanske skulle vänta. För intet härad eller bergslag uppnår den riksmedel
talet, men den är dock märkbart större från industrisocknarna än från den 
rena jordbruksbygden. Detta sammanhänger med den större rörligheten hos 
industribefolkningen, hvilken därjämte är mera än andra beroende af de skif
tande konjunkturerna. I själfva verket är väl förhållandet analogt med hvad 
som redan påpekats angående landsortens förhållande till Stockholm. Emi
granterna från industriplatserna torde till icke ringa del utgöras af från jord
bruksbygden inflyttade personer, hvilka alltså först sökt anställning vid hem
ortens fabriker och så vid inträdande sämre konjunkturer tagit sin tillflykt 
till emigration.

Näringsverksamheten. Af Västmanlands läns folkmängd år 1900 
hämtade 39 procent sin utkomst af industri, handel eller samfärdsel, hvilken 
siffra i det närmaste sammanfaller med riksmedeltalet.

Af jordbruk och dess binäringar lefde vid pass 54 procent af folk
mängden år 1900. Af länets ytvidd upptager den odlade jorden 24 procent, 
ängen öfver 3, skogen öfver 54 och impedimenten m. m. 18 procent.

I afseende på den odlade jordens fördelning råder stor skiljaktighet 
mellan länets olika delar, särskildt mellan dess nordvästra och sydöstra hörn. 
De bägge härader (Skinskattebergs och Gamla Norbergs bergslager), som ut-

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen: jfr anm. sid. 228.
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Tab. 167. Några ekonomiska hufouddata för Västmanlands lån.1

Yrkesfördelning
Västman

lands
län.

Hela Arealens fördelning, Västman
lands
län.

Hela
år 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 24 13 Af arealen land: '

Folkm. lefvande af:

54-25

Odlad jord, % . .. . . 
Naturlig äng, % . . v

2400
3-35

8-90
3-26

Jordbruk, %...................... 53-67 Skogbärande mark, %. . 54-47 52-16
Industri, %...................... 31-38 28-89 Annan mark, % . . . 18-18 35-68
Handel o. samf., % . . .7-27 10-60
Allm. tjänst m. ni , % . 7-10 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 209 144.
Inom industrien: Annan spannmål, kg. . . 431 317

Bergverks-, %...................... 10-15 4-00 Potatis, kg.............................
Mjölk, kg...............................

203 284
Byggnads-, ^ . ...... 5-80 6’59 755 549
Vät'nads-o. beklädnads-, % 5-33 618
Metallförädlings-, % . . 5-08 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 1-79 233 Spannmål, dt........................ 14-42 14-48
Sågverks-, %...................... 1-71 3-68 Potatis, dt. ‘...........................

A insådda vallar, dt. . .
94'26 97*65

Ind. för litt. o. konst, % 1-09 0É73 36-00 38'70
Kemisk-teknisk, % . . . 0-43 1-30 » naturlig äng, dt. . . 18-80 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,881 1,891

Jordbruk, % ......................
Industri, %......................

80-30
9-50

80-90
8-54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . l-oo 2-21 Landsvägar, kilom. 30-50 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 9-20 8-35 Järnvägar, kilom. . . 8-04 2-98

göra det förstnämnda af dessa områden, ha delvis legat ofvan högsta marina 
gränsen och ha jämförelsevis obetydliga arealer af sedimentära jordarter. 
Följden häraf är, att deras åkermark blott utgör 8 % af hela ytvidden. 
Däremot har hela det senare, diagonalt motsatt belägna området legat under 
hafvets nivå, hvartill kommer, såsom en följd af det östliga läget, större kalk- 
halt hos områdets leror. Hit höra Ytter-Tjurbo, Siende och Tuhundra hä
rader, som äro mera uppodlade än länets samtliga öfriga delar; deras åker
arealer uppgå till 41—43 % af hela ytvidden. I öfrigt varierar åkerarealen 
mellan 16 och 32 f; lägst i denna grupp står Yåla härad uppe vid Dal- 
älfven, hvilket i likhet med grannhäradet i Uppsala län (Örbyhus) till större 
delen utgöres af stenbundna moränmarker.

Spannmålens och öfriga växtslags afkastning pr hektar är inom detta 
län knappt medelmåttig. Om kornas mjölkafkastning gäller detsamma; den 
understiger märkbart resultatet för de öfriga Mälarelänen, som i detta hän
seende stå bättre än annars. Allt detta motsvarar föga länets i allmänhet goda 
förutsättningar för jordbruk.

Variationerna mellan olika härader i afseende på skörderesultatet äro 
icke särdeles stora. Minsta afkastningen pr hektar torde Våla härad lämna, 
men de tre härader, Ytter-Tjurbo, Siende och Tuhundra, som ha största 
åkerarealen, synas icke stå särskildt högt beträffande afkastningen, möjligen 
en följd däraf att brukningsdelarna äro för stora; dessa tre härader ha näm
ligen, jämte Norrbo, högsta medelstorleken pr gård inom länet. En full
komlig motsats till denna slättbygd, af naturen gynnad men synbarligen nå
got vanvårdad, utgöra de bägge bergslagshäraderna. De ha de minsta bruk
ningsdelarna inom länet, och antagligen såväl till följd häraf som emedan de

1 Jfr sid. 220.
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industriella anläggningarna erbjuda god afsättning för jordbruksprodukterna, 
ger deras åkerjord en afkastning, som bör till den högsta inom Västmanlands 
län. Till det gynnsamma resultatet af potatisodlingen i dessa trakter bi
draga otvifvelaktigt äfven deras inera grusiga mark och högre nederbörd, i 
hvilka afseenden de bilda en motsats till slättens styfva leror och torrare 
sommarväderlek.

Jämfördt med folkmängden lämnar länet betydande kvantiteter af spann
mål och mjölk; däremot är potatisodlingen föga omfattande, såsom förhål
landet är äfven inom de öfriga Mälarelänen. Kreatursstocken är tämligen 
talrik i förhållande till folkmängden, men icke i proportion till åkervidden.

Brukningsdelarnas medelstorlek är 20 hektar åkerjord på hvarje, hvilket 
är i det närmaste dubbelt så mycket som för riket i dess helhet. Af hela 
antalet jordbrukare äro 22 % arrendatorer, mot lo % i genomsnitt för hela riket.

Skogsmarken inom Västmanlands län utgör 54 % af hela arealen. Dess 
fördelning är, såsom man skulle kunna vänta, omväudt proportionell mot den 
odlade jordens. Skogfattigast är Siende härad på slättbygden längst ned i 
länets sydöstra hörn, med en skogsareal af 35 %. De i nordvästra hörnet 
belägna bägge bergslagshäraderna ha hvardera 74 % af ytvidden skogbevuxna. 
Skog till husbehöf finnes i alla härader, men i afseende på trävaruindustri 
intager länet ingalunda någon framskjuten plats. Att större exportsågverk 
måste saknas i detta inlandslän, är ju naturligt, men äfven trämasse- och 
pappersindustrien är ytterst obetydligt representerad. Viktigaste anläggnin
gen af detta slag torde vara Sörstafors vid Kolbäcksån i Snefringe härad. 
Största betydelsen i industriellt afseende ha skogarna uppe i bergslagshära
derna, såsom lämnande råvara för kolning till hyttor och bruk.

Industri och bergsbruk. I afseende på järnmalmsbrytningens stor
lek intager länet tredje rummet bland de mellansvenska länen. Såsom redan 
nämndt, ligga samtliga järnmalmsförekomster i länets nordvästra del, och där 
träffas äfven många af de större järnbruken. I Skinnskattebergs bergslag 
ligga Riddarhyttan och Färnaverken m. fl. Viktigare äro dock anläggnin
garna i Gamla Norbergs bergslag, särskildt Fagersta, Västanfors, Angeisberg 
och Högfors. Bruksrörelsen är emellertid ingalunda inskränkt till dessa 
trakter. Hela länet genomskäres nämligen af vattendrag, som från de hög- 
ländta trakterna i norr, delvis belägua i Dalarna, flyta ned till Mälaren. 
Vid deras fall äro åtskilliga viktiga bruk anlagda. Vid Hedströmmen ligger 
Kohlsva stora järnbruk och åtskilliga mindre. Flera anläggningar tillhöra 
dock Ivolbäcksåns dalgång; här ligga Seglingsberg, Ramnäs, Surahammar och 
Hallstahammar m. fl. viktiga anläggningar. Äfven till den relatift obetydliga 
Svartån höra ett par bruk, nämligen Svanå samt Skultuna betydliga koppar
ock mässingsverk. Sala gamla grufva har numera förlorat största delen af 
sin forna betydelse. Däremot ha under senare åren upptagits flera kalk- 
stensbrott, de största i länet, i urkalkstenen nära staden. — Angående den 
icke synnerligen omfattande skogsindustrien är taladt här ofvan. Om den be
tydande industri, som under de senaste åren uppstått i Västerås och som i 
främsta rummet rör sig inom den moderna elektricitetstekniken, beköfver här 
endast erinras.

I afseende på kommunikationer är Västmanlands län mycket väl utrus- 
tadt, både till lands och vatten. Sveriges näst Göta kanal längsta kanal
linje, nämligen Strömsholms kanal, följer Kolbäcksån på hela dess väg genom 
länet upp till brukstrakterna på bägge sidor om gränsen mellan Kopparbergs 
och Västmanlands län. På grund af dess obetydliga bredd- och djupdimen- 
sioner har kanalens betydelse likväl ingalunda blifvit den afsedda. Sjöfarten
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på Mälaren är rätt liflig, fastän länets egen handelsflottä är ytterst obetydlig. 
Med järnvägar är Västmanlands län mycket väl försedt, — såsom annars i 
mellersta Sverige bäst i gruf- och brukstrakterna.

Af länets städer har Västerås på få år blifvit en af vårt lands främsta 
industriplatser, och staden räknar nu, med förstäderna, öfver 20,000 inb., 
mot år 1880 endast något öfver 6,000. Salas öden hafva nära sammanhängt 
med den ryktbara silfvergrufvans. Folkökningen var jämförelsevis stark 
intill 1840, men under åren 1841/60 rådde stagnation. Sedan dess har framåt
skridandet varit oafbrutet, om än långsamt. Arbogas folktillväxt har under 
det sista seklet städse varit mycket svag. Köping utvecklade sig på ett par 
årtionden till en industristad af en viss betydenhet, men har numera full
ständigt stagnerat.

I Emigrationsutfedningens Bilaga XVIÏ äro återgifna uttalanden i äm
net från länets Hushållningssällskap samt från pastorsämbetet i Irsta för
samling. 1

Af Hushållningssällskapets meddelanden framgår bland annat följande. 
Hemmansägare, som icke äga tillräckligt stora hemman för att enbart af de 
egna gårdsbruken kunna hafva sin utkomst, äro i de södra och östra, före
trädesvis jordbrukande delarna af länet relatift fåtaliga, i skogs- och bruks- 
områdena däremot utgöra de nära nog. flertalet. Deras ekonomiska ställning 
anges från samtliga distrikt som öfverhufvud taget rätt god, i regel väsent
ligt bättre än för några decennier sedan, beroende dels på ett intensivare 
jordbruk, dels på en i många fall -— ehuru ej alltid — rikligare, tillgång 
på biförtjänster. I jämförelse med de större hemmansägarne, som för jord
bruksdriften äro beroende af legda arbetskrafter, har en bestämd förskjutning 
på senare år inträdt till de mindre hemmansägarnes fördel.

Om arten af de förr och nu tillgängliga biförtjänsterna meddelas följande. 
I Västerås distrikt ha de flesta hemman haft bra skogslotter; alltsedan järn
vägarnas anläggning ha afverkningar bedrifvits i stor skala, och betydlig in
komst har därigenom beredts ej blott skogsägarna själfva utan äfven andra 
genom körning af skogseffekter. Det är emellertid fara värdt, att skogs
tillgångarna allt för hårdt anlitats och att den tid ej är aflägsen, då hemmans
ägarne åter äro hänvisade till enbart jordbrukets afkastning.

I Strömholms distrikt ha ock skogsförtjänsterna till följd af de för
bättrade kommunikationerna under senare år varit jämförelsevis rikliga. För 
öfrigt ha här goda biinkomster vunnits genom tillfälliga byggnadsarbeten, 
jordbruksarbeten och körslor. Varuforslingarna till städer och industrisam
hällen, hvilka förr lämnade den hnfvudsakliga biförtjänsten, ha däremot, 
efter järnvägarnas tillkomst, till största delen bortfallit. Ekonomien kan dock 
icke sägas ha lidit däraf, ty någon synnerlig vinst medförde de knappast. 
Efter körslornas minskning nödgades hemmansägarne ägna det egna jordbruket 
större uppmärksamhet samt började hålla kor i stället för dragare, och i och 
med mejerihandteringens utveckling och införandet af en förbättrad ladugårds- 
skötsel har, med den högre afkastning, jordbruket därigenom lämnat, den 
ekonomiska ställningen förbättrats.

I Kungsörs distrikt äro de biförtjänster, som numer stå hemmansägarna 
till buds, hufvudsakligen en del körslor af malm och skogsprodukter. De, 
som icke kunna hålla dragare, äro ofta handtverkare eller fackarbetare. Äfven 
här ha emellertid genom järnvägarna än del förr tillgängliga biförtjänster bort
fallit, nämligen de gamla malmtransporterna efter häst.

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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Detsamma är till en viss grad förhållandet i Norbergs distrikt beträffande 
de förr betydliga forningarna och skeppningarna af malm och järn. I stället 
ha här andra biförtjänster beredts, såsom byggnadsarbete och mindre börslor 
vid de stationssamhällen, som uppstått efter järnvägslinjerna. Fortfarande 
deltaga ock de mindre hemmansägarne i gruf- och masugnsarbetet. Skogs
förtjänsterna spela däremot här en jämförelsevis mindre roll. Den skog, som 
afyttrats, har i allmänhet afverkats af jordägarue själfva med eget arbets
folk, hvilket därvid sysselsatts med kolning, famnvedshuggning och under de 
senare åren något timmerdrifning. I ett och annat fall har så kallad hälftenkol- 
ning förekommit, hvarvid jordägaren lämnat materialet och arbetarne åtagit 
sig arbetet och de båda delat produkten.

Den öfverallt kännbara svårigheten att erhålla nödiga arbetskrafter för 
jordbruket har hufvudsakligen framträdt under de sista tio åren jämsides med 
uppsvinget inom industrien samt igångsättandet af en del större arbeten, järn
vägs- och landsvägsbyggen, skogsafverkningar o. s. v. Den tillgängliga arbets
kraften är i många fall af mindrevärdig beskaffenhet, till följd af att do dug
ligaste arbetarna ofta nog vändt sig ifrån jordbruket. I många fall har ock 
en våldsam socialistisk agitation medfört ovillighet att utföra fullgoda arbets
prestationer.

Från Västerås distrikt meddelas, att svårigheten att anskaffa kreaturs- 
skötare och mjölkerskor ej sällan verkat störande på ladugårdsskötselns ut
veckling. Rotfruktsodlingen har på många håll gjort vackra framsteg (detta 
framhålles speciellt från Strömsholms och Norbergs distrikt), men blir ganska 
kostsam till följd af de höga arbetsprisen.

I och för ett mera ändamålsenligt ordnande af landtmannaprodukternas 
försäljning förordas enhälligt en verksammare sammanslutning mellan landt- 
männen. Föreningsväsendet har på flera ställen redan tagit god fart (Kungs- 
örs och Norbergs distrikt), men bör ytterligare utvecklas och stödjas.
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Kopparbergs län.
Kopparbergs län omfattar en areal af 29.849 kv.-km. ock äger 235,000 

inb. Till storleken är det det fjärde i ordningen af våra län, ock till folk
mängden det tionde, — för kalftannat århundrade sedan det sjunde.

Inom detta vidsträckta område äro åtskilliga olika bergarter represen
terade. Största utbredningen ha de, som tillhöra urformationen, nämligen 
graniter och gneiser, som äro dominerande inom länets sydöstra hälft. Mel
lan granit- och gneisområdena ligga mäktiga bäddar af hälleflintgneiser, kvilka 
omsluta en mängd malmfyndigheter. Sålunda ligga Falu och Näfverbergs 
koppargrufvor i ett dylikt bälte, som sträcker sig från Falun till södra 
delen af Siljan; inom ett annat, som i öst-västlig riktning stryker förbi 
Säter, äro Bispbergs och åtskilliga andra järngrufvor belägna, och i detta 
bältes utvidgade fortsättning åt sydväst inneslutas Grängesbergsfältets storar
tade järnmalmsförekomster jämte åtskilliga andra, såsom Blötbergs- och Le- 
kombergsfälten m. fl. Ett likartadt bälte, som utbreder sig öster och sydöst 
om Hedemora, omsluter Garpenbergs och Rullskyttefältens koppar- och zink- 
grufvor förutom åtskilliga järngrufvor. Inom hälleflintgneisens område före
komma äfven på samma sätt som annorstädes i Bergslagen spridda inlag
ringar af urkalksten. I trakterna norr och nordväst om Siljan (Orsa och 
Älfdalen) utgöres berggrunden till hufvudsaklig del af porfyr, hvilken berg
art här har större utbredning än annorstädes i vårt land. Inom länets nord
västligaste del (Särna och Idre samt norra delen af Malungs tingslag) före
komma kvartsiter och liknande hårda bergarter, som tillhöra den stora fjäll
kedjan, samt inom ett mycket vidsträckt område (mer än 18 mil långt) den 
rödaktiga s. k. dalasandstenen.

Förutom nu nämnda, äldre bergarter träffas i Dalarne äfven siluriska 
aflagringar, hvilka utgöra berggrunden inom den kretsformiga dalgång norr 
om Siljan, i hvars botten Orsasjön, Skattungen och Oresjön äro belägna. 
Dessa silurlager utgöra blott rester af ursprungligen vidt utbredda aflagringar 
och anses hafva blifvit bevarade från förstöring därigenom att det område 
de nu intaga, blifvit sänkt i förhållande till närmast angränsande berggrund, 
så att de på detta sätt erhållit ett jämförelsevis skyddadt läge. I)et äldsta 
här förekommande silurlagret är en starkt fosforithaltig kalksten, s. k. obo
luskalk. Ofvanpå denna följa mäktiga lager af andra kalkstenar och skiffrar. 
Inom norra och östra delarna af silurområdet förekommer dessutom en fin
kornig sandsten, s. k. slipsandsten.

Den del af länet, som ligger nordväst om Siljan, når till allra största 
delen ofvan högsta marina gränsen; blott i nedre delen af Österdalälfvens 
dalgång befinner man sig under denna nivå. En följd häraf är att morän
grus är den ojämförligt allmännaste jordarten inom detta vidsträckta om
råde. Gruset är naturligtvis till sin beskaffenhet nära beroende af de berg
arter, som bidragit till dess bildande. I öfre Österdalarne är, såsom nämndt, 
porfyr och i öfre Västerdalarne sandsten dominerande, och bägge dessa berg
arter ge upphof till en skäligen ofruktbar jordmån, särskildt kanske porfyren, 
som på grund af sin hårdhet sönderfaller i skarpkantiga block och skärfvor,
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Tab. 168. Folkökningen i Kopparbergs lån från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

119,126
122,338 + 3,212 7,795 — 4,583 — 4,583

1821/30 .... 134,284 + 11,946 13,919 — 1.973 — 1.973 —

1831/40 .... 137,621 + 3,337 6,151 -- 2,814 -- 2.814 —

1841/50 .... 150.939 4- 13,318 14,511 — 1.193 — 1,193 —

1851/60 .... 166,343 + 15.404 17,502 — 2,098 — 1,927 — 171
1861/70 .... 175,523 4- 9,180 18,288 — 9,108 — 4,277 — 4,831
1871/80 .... 190,133 + 14,610 20,950 —■ 6,340 — 1,704 — 4,636 :

1881/90 .... 197.449 + 7,316 24,715 — 17.399 — 5,896 — 11,503 i

1891,00 ............. 217,708 4- 20,259 24.831 — 4,572 — 517 — 4,055 i

1901/10 .... 233,873 + 16,165 26,570 — 10,405 — 1.634 — 8,771

men blott med svårighet förvittrar. Utom moränen finnas ganska vidsträckta 
■sandaflagringar, men leror äro däremot ytterst sällsynta. Att morängruset 
i dessa trakter är ytterst kalkfattigt behöfver knappast påpekas.

En skarp motsats till dessa förhållanden bilda jordarterna i Dalarnes 
silurområde (delar af Leksands, Rättviks, Mora och Orsa tingslag). Här är 
det regel, att moränbildningarna äro lerartade och kalkhaltiga, om ock i myc
ket varierande grad. Den rikaste märgeln torde träffas i Boda, öster om 
Siljan, samt i den dalgång, som från Orsa sträcker sig till Ore. Det nu 
nämnda områdets berggrund är såsom nämndt till stor del uppbyggdt af si- 
luriska bergarter, men såsom en följd af inlandsisens rörelseriktning inom 
denna del af länet ingå fragment af siluriska kalkstenar och skiffrar jämväl 
i de jordarter, som utbreda sig öfver urbergsområdet sydöst om Siljan. 
Kalkhaltig morän förekommer sålunda på åtskilliga ställen inom Leksands 
tingslag, mest kanske inom den liknämnda socknen. Sedimentära jordarter 
ha i dessa trakter jämförelsevis ringa utbredning; deras kalkhalt är ganska 
ringa och uppträder först så djupt under markytan, att den saknar praktisk 
betydelse. .

Söder om dessa trakter äro sedimentära jordarter rådande utom i de 
mest högländta områdena, som legat ofvan marina gränsen. Till öfvervägande 
del förekommer sand, som dock understundom är rätt lerig och på några, 
ställen till och med öfvergår till verklig lera.

Torf markernas areal inom detta län har beräknats utgöra nära 13 % 
af hela ytvidden, alltså det högsta talet i Svea- och Götaland. Till sin be
skaffenhet äro de mycket varierande. Inom de trakter, där siluriska bild
ningar förekomma, exempelvis i Boda och Ore, och grunden till följd däraf 
är kalkhaltig, är deras beskaffenhet synnerligen godartad och torde i odlings- 
värde ungefärligen motsvara de gottländska myrarna. Mellan Öster och Väster- 
dalarne råder en viss skillnad i afseende på myrmarkernas sammansättning 
och däraf följande egenskaper, i det att de inom sistnämnda område äro 
relatift fria från hvitmossa och därför utgöra en bättre odlingsmark. Inom 
stora delar af öfre Dalarne äro myrarna en fiende till skogen, som de för- 
sumpa och därigenom tillbakatränga. En dylik myr är den illa beryktade 
Koppången i Orsa, som i storlek tallar med Smålands största mossar och

1 Länsgränserna äro här unifierade (såsom i Bilaga V, Tab. 68), och talen visa 
därför smärre afvikelser från t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan.

28—112201. K/ni rjr fi tiom utredningen. Betänkande.
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Tab. 169. Folkmängden i Kopparbergs läns (gamla) tingslag samt städer
åren 1805—1910.

Tingslag m. ro.
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Kopparberg o. Asp. . 2,184 2,233 3,421 3,847 5,894 7,077
Svärdsjö...................... 4,820 5,640 7,308 7,858 8,129 8,210
Sundborn...................... 1,305 1,446 1.850 2,123 2,443 2,303

1,594 1.590 2,651 3,505 3,606 8.811
983 997 1,105 1,244 1,321 1,441

Stora Tnna.................. 10,457 10,301 12,616 14,788 21,855 25,007
Säter .......................... 1,676 1,600 1,848 1,799 1.689 1,855
Stora Skedvi .... 3,217 3,362 3.677 3,563 3,361 3.270

4,033 4.593 5,568 5,979 5,440 5,617
Hedemora.................. 6,511 6,928 8,681 8.537 8,229 7,808
Folkare...................... 7,530 7,902 10,085 12,945 17,408 19,842
Gragnef.......................... 5,252 5,598 7,403 7,728 8,152 8,159

13,805 15.142 18,459 18,779 19,016 19,198
8.128 9.863 12,614 13,121 14,179 14,208
9,528 10,954 13,135 13,887 15,499 16,105
3,311 3,798 4,677 4,683 6,841 7,799
3,254 3,291 4,041 4,112 4.893 5,156

Särna ock Idre . . . 628 848 1.239 1,527 2,132 2.488
Nås.......................... .... 7,796 9.833 11,797 12,979 13,889 14,563 !

7,226 8,830 12,056 12,783 12,955 13.143
G-rangärde................. 6,668 7.900 10,733 11,701 15,075 18,270
Norrbärke ..... 4,604 5,088 7,457 7,570 8,295 8,158
Söderbärke ................. 3,815 4,164 5,152 5,852 5,380 5,002

Landsbygden 118,325 131,901 167,573 180,910 205,681 218,490

4.790 4,161 5,562 7,305 9.606 11,582
430 552 524 541 627 1,092

Hedemora.................. 767 1,007 1,129 1,377 1,794 2,709

Städerna 5,987 5,720 7,215 9,223 12,027 15,383

Hela länet 124,312 137,621 174,788 190,183 217,708 233,873

Däraf:
Södra Dalarne . . . 65,384 69,464 89,367 100,534 120,152 133,054
Österdalarne1 .... 43,906 49,494 61,568 63,837 70,712 73,113
Västerdalarne2 . . . 15,022 18,663 23,853 25,762 26,844 27,706

med stor snabbhet utbreder sig öfver kringliggande skogsmark. En mängd 
mossar innehålla en ypperlig råvara för tillverkning af torfströ, men hittills 
har dylik fabrikation ej tagit någon större omfattning. Bränntorfstillverk- 
ningen har ännu mindre betydelse, till följd af den rikliga tillgången på ved 
och" i brist på för detta ändamål fullt lämpligt material.

Under det att södra Dalarne är jämförelsevis lågländt, utgöra däremot 
länets nordvästligaste delar en verklig fjälltrakt, med vidsträckta områden 
liggande ofvan skogsgränsen. Landet sänker sig härifrån mot sydöst, men 
ännu i Siljanstrakten uppnå några toppar en höjd af bortåt 500 meter öfver 
hafvet. Till följd af dessa nivåförhållanden råder en stor olikhet i klimatiskt 
afseende mellan länets sydöstra och nordvästra delar. Under det att de 
förstnämnda äro närmast jämförliga med norra Uppland^ och Gästrikland, 
är däremot klimatet i sistnämnda trakter synnerligen hårdt; särskildt är

1 Gagnefs, Leksands, Rättviks, Mora, Orsa, Älfdals och Särna-Idre tingslag. —
2 Näs och Malungs tingslag.
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Tab. 170. Folkmängden inom Kopparbergs läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Tingslag m. m.
J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Kopparb.o. Asp. 912 1,107 1.167 1,040 1,272 2,314 2,680 6,037
Svärdsjö . . . 4,820 7,308 7,858 8,210
Sundborn . . . 1,305 1,850 2.123 2,303
Vika................. 1,235 1,685 1,779 1,725 359 966 1,726 2,086
Torsång .... 983 1,105 1,244 1,441
Stora Tuna . . 2,041 2,644 2.550 2,394 8,416 9.972 12,238 22,613
Säter................. 1.676 1,848 1,799 1,855
Stora Skedvi . 3,217 3,677 3,563 3,270
Husby .... 4,033 5,568 5,979 5,617
Hedemora . . . 4,734 6,102 6,277 5,600 1,777 2,579 2,260 2.208
Folkare .... 7,530 10,085 12,945 19,842
Gagnef .... 5,252 7,403 7,728 8,159
Leksand. . . . 13,805 18,459 18,779 19,198
Rättvik .... 8,128 12,614 13,121 14,208
Mora................. 4.101 5,717 5,962 5,783 5,427 7,418 7,925 10.322
Orsa.................. 3,311 ' 4,677 4,683 7,799
Älfdal .... 3,254 4,041 4,112 5,156
Särna och Idre 628 1,239 1,527 2,488
Näs...................... 3.695 5.471 5,634 5,220 4,101 6.326 7,345 9,343
Malung .... 7,226 12,056 12,783 13,143
Grangärde. . . 6,668 10,733 11,701 18,270
Norrbärke. . . 4,604 7,457 7,570 8,158
Söderbärke . . 3,815 5,152 5,852 5,002

Städerna1 2 . . . 5,987 7,215 9,223 15,383

Hela länet 76,866 107,878 112,397 117,308 47,446 66.915 77,736 116,565

frostländigheten en svår fiende till jordbruket, i det att för växtligheten 
skadliga nattfroster oftare inträffa här än t. ex. i de norrländska kustbyg
derna, — en följd af öfre Dalarnes högländta och från hafvet afskilda läge.

Folkmängden i Kopparbergs län uppgick år 1750 till 96,000 perso
ner, år 1810 (inom länets nuvarande gränser) till 119,000 och år 1910 till 
234,000 personer. Under de etthundrasextio år, vår befolkningsstatistik om
fattar, har Kopparbergs läns folkökning blott under tvenne hela årtionden 
öfverskridit riksmedeltalet. Det första af dessa decennier var åren 1751/60, 
— måhända en reaktion efter folkförlusten under det ryktbara upproret på 
1740-talet. Det andra årtiondet med stark folkökning var åren 1891/1900; 
härtill ansluta sig åren 1901/1910 med en ungefärligen medelmåttig tillväxt. 
Uppenbarligen ha de senaste tjugu åren utgjort en jämförelsevis fördelaktig 
period för det förut missgynnade Dalarne.

Hvad först angår de äldre tiderna berodde den svaga folkökningen i 
Dalarne dels på en mestadels låg giftermålsfrekvens, dels på en ringa äkten
skaplig fruktsamhet inom större delen af provinsen, — med ett ord: på ett 
svagt födelseöfverskott, — detta till trots för att dödlighetsförhållandena voro 
gynnsamma. Men därjämte inverkade också en ganska betydlig utflyttning.

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga. se sid. 212.
Såsom >öfriga socknar» äro räknade: Falu landsförsamling, Snndborn. Hosjö kapell, Stora 
Tuna med Amsberg och Silfberg, Garpenberg, hela Folkare härad, Mora, Järna, 
Säfsnäs, Grangärde, Ludvika och Norrbärke. — 2 Se tabellen å föregående sida.
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Tab. 171. Emigration och immigration i Kopparbergs län, åren 1851/1910.1

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2Till 

ntom- 
europ. 1.

Till
europ.

länder.
Summa.

Frän 
utom- 

europ. 1.

Frän
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 158.531 118 53 171 171
1861/70 . . . 173.893 4,756 75 4,831 4,831
1871/80 . . . 185,020 4.708 275 4.983 160 187 347 4.636
1881/90 . . . 193,511 12,105 248 12.353 637 213 850 11,503
1891/00 . . . 206.754 5,468 258 5.726 1,412 259 1,671 4.055
1901/10 . . . 225,215 10,046 291 10,337 1,221 345 1.566 8,771

Denna senare var dock icke på långt när så omfattande, som inan af det stora 
antalet dalkarlar och kullor på främmande orter varit böjd att tro. Flertalet 
af dessa arbetssökande fortforo nämligen att vara skrifna i sina hemorter, dit 
de i regeln också till sist återvände.

Beträffande våra dagars något högre folkökning i Dalarne, beror den i 
första rummet på skogens växande betydelse samt en uppryckning inom gruf- 
handteringen (Grängesberg) och järnindustrien (Domnarfvet), hvarmed följt ett 
verkligen storartadt järnväg shy g g ande. I fråga om skogsskötseln har Dalarne 
följt Norrland i spåren. Det kraftigare näringslifvet har, liksom i Norrland, 
beledsagats af en höjning af giftermålsfrekvens och födelsetal, — åtminstone 
jämfördt med riket i dess helhet. Härtill kommer en ytterligare nedsättning 
af dödstalet, om än — åter ett norrländskt drag — icke i lika hög grad 
som i södra Sverige. Egentligen nu anförda förhållanden är det som åstad
kommit, att folkökningen i Dalarne något stegrats, ty utflyttningen är i själfva 
verket i våra dagar större än förr.

I demografiskt hänseende är Dalarne deladt mellan »Östsverigen och »Väst
sverige». Till Östsverige, med lägre äktenskaplig fruktsamhet, höra dels syd
östra delen af länet, eller Kopparbergs och Aspeboda, Svärdsjö, Sundborns, 
Vika, Torsångs, Stora Tuna, Säters, Stora Skedvi, Husby, Hedemora, Norr- 
bärke och Söderbärke tingslag samt Folkare härad; dels nordligaste Dalarne, 
eller Orsa, Älfdals och Särna-Idre tingslag. Till Västsverige, med högre 
äktenskaplig fruktsamhet, höra alltså Grangärde, Malungs, Nås, Gagnefs, Lek
sands, Bättviks och Mora tingslag. Jfr vidare sid. 225 här ofvan.

Inom hvart och ett af tingslagen inom länet (efter gamla indelningen) 
samt i städerna har folkmängden vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, 
som utvisas af tabellen sid. 434. Mellan 1880 och 1910 har folkmängden i 
Södra Dalarne ökats med 32 %, men i Österdalarne endast med 15, och i Väster- 
dalarne med 8 %.

Under de hundra åren från 1810 till 1910 har födelseöfverskottet i 
Kopparbergs län sammanlagdt uppgått till 175,232 individer. Folkökningen 
däremot har endast hunnit till 114,747, hvadan alltså utflyttningen beröfvat 
länet 60,485 personer. Städerna, tagna för sig, ha haft en vinst genom in
flyttning, uppgående till något öfver 5,000 personer, och äfven för några tingslag 
på landsbygden hafva inflyttningsöfverskott förekommit, nämligen för Folkare 
härad omkring 2,000 personer, för Stora Tuna tingslag likaledes omkring 
2,000, för Kopparbergs och Aspeboda tingslag (egentligen Falu landsförsamling)

1 Se Bilaga V, sid. 95.* — 2 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen motsvara den uppgifna bruttoutvandringen; jfr anm. sid. 228.
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Tab. 172. Några ekonomiska hufvuddata för Kopparbergs län.1

Yrkesfördelning Koppar
bergs
län.

Hela Arealens fördelning, Koppar
bergs
län.

Hela
är 1900 (och 1840). riket. produktion m. ni. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 8 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af:
Odlad jord, % : . .
Naturlig äng, % . . .

3-68
3-43

8-90
3-26

Jordbruk, % ................... 58-21 53-67 Skogbärande mark, % . 73-60 5216
Industri, %................... 30-66 28-89 Annan mark, % . . . 19-29 35'68
Handel o. samt, % . . 5'85 10-60
Allm. tjänst m. m.,.% . 5’28 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 86 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 196 317

Bergverks-, % . . ■ ■ 11-69 4-00 Potatis, kg.......................... 186 284
Sågverks-. %................... 6'14 3-68 Mjölk, kg.......................... 402 549
Byggnads-, jr. . . . 3*85 6"59

Produktion pr hektar.Väfnads-o. beklädnads-,^ 3-80 6-13
Metallförädlings-, % . . 2'44 4-08 Spannmål, dt.................... 16-02 14-48
Näringsmedels-, % . . . 1-25 2jS3 Potatis, dt.......................... 124-77 97-65
Kemisk-tekuisk, % . . . 1-11 1*30 A insådda vallar, dt. . . 35-80 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0'38 0-73 ■» naturlig äng, dt. . . 13-20 15-70 ]

År 1810: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,633 1,891

Jordbruk, % ................... 89-70 80-90 På 100 kvkm.:
Industri, %................... 5'30 8*54

13-90Handel o. samf., % . . 0-20 2-21 Landsvägar, kilom. 8-40
Allm. tjänst m. m., % . 4-80 8-35 Järnvägar, kilom. . . 3 15 2-98

omkring 1,000 samt ändtligen för det aflägsna Särna ett eller annat hundratal 
personer. För de öfriga tingslagen har utflyttningen öfvervägt, och utgjorde 
nettoförlusten, i ungefärliga tal:
Leksand . . .... 9,750 Söderbärke. . . . . 3,750 Säter .... . . 1,000
Rättvik . . .... 8.750 Svärdsjö. . . . . . 3.750 Orsa .... . . 750
Näs ... . .... 7,750 Norrbärke . . . . . 3,500 Vika .... 750
Malung . . .... 7,250 Hnsb v............... . . 3,000 Sundborn . . . . 500
Mora . . . .... 6,000 Grangärde . . . . . 2,500 Torsâng . . . . . . 150
Gagnef . . .... 5,000 Älfdalen.... . . 1,500
Hedemora . .... 4,250 Stora Skedvi. . . . 1,250

Af dessa tingslag hafva Grangärde och Orsa under de senaste årtiondena 
haft öfverskott af inflyttning.

Liksom för öfriga län har ock här ett försök gjorts att särskilja »jord- 
brukssocknarna» från öfriga orter. Se härom sid. 212. För Kopparbergs län 
är denna fördelning särskildt vansklig, emedan socknarna, som ju ej kunna 
delas, i regeln äro mycket stora. Så t. ex. måste Stora Tuna gifvetvis upp
tagas såsom industrisocken, då den inbegriper det mesta som Dalarne äger af 
egentlig storindustri. Men, såsom bekant, bör Stora Tuna på samma gång till 
Dalarnes främsta jordbruksbygder. Fördelningen, sådan den nu kunnat göras, 
framlägges i tabellen sid. 435. Folkmängdssummorna blifva inom hvardera 
gruppen:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ...................... 76,866 47,446 124,312
> 1865 ...................... 107,873 66,915 174,788
» 1880 ...................... 112,397 77,736 190,133

1910 ....................... 117,308 116,565 233,873
Jfr sid. 220.
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Mellan åren 1805 och 1865 ökades alltså folkmängden i Kopparbergs 
läns jordbrukssocknar med allenast 40 procent. Härmed ansluter sig länet 
till grannlänen i söder, livilka vid denna tid utgjorde en grupp med mycket 
svag folkökning: Örebro län, samtliga Mälareprovinserna samt Östergötland. 
Medeltillväxten för jordbrukssocknarna inom denna länsgrupp (Kopparbergs län 
inbegripet) utgjorde endast 31 procent, under det att motsvarande tal för rikets 
öfriga jordbruksbygder uppgick till ej mindre än 78 procent. Den svaga ut
veckling af jordbruket, hvarom dessa tal bära vittne för mellersta Sverige, 
torde för Kopparbergs län väsentligen ha berott på bristande naturliga förut
sättningar för landtbrukets expansion, i de öfriga länen kanske också på ett 
mindre omsorgsfullt tillvaratagande af de möjligheter, som verkligen föreligga.

Mellan åren 1880 och 1910 minskades folkmängden i Sveriges samtliga 
jordbrukssocknar, tagna såsom enhet, med 6 procent. Härutinnan utgöra nu 
Kopparbergs län och Norrland ett undantag : i dessa delar af vårt land har 
jordbrukssocknarnas innebyggarantal ökats äfven under de senast gångna 
årtiondena. För Kopparbergs län utgör dock hela tillväxten på de trettio åren 
endast 4 procent. Och för Dalarne likaväl som för Norrland kan man lugnt 
utgå ifrån, att orsaken, hvarför folkminskning undgåtts, icke legat hos jord
bruket själft utan i de stora skogstillgångarna.

Också finna vi af de specificerade talen i Bilaga V, att äfven i Dalarne 
folkmängden år 1910 är mindre än 1880 i Aspeboda, Vika, Gustaf, Stora Skedvi, 
Husby, Hedemora, Al, Bjursås, Söderbärke och Malingsbo, i hvilba alla sock
nar det rena jordbruket spelar en jämförelsevis icke liten roll. Därjämte 
företes folkminskning af Enviken, Boda, Våmhus, Nås, Säfsnäs och Äppelbo, 
af hvilka man kanske skulle väntat ett något annat resultat.

Öfvergå vi till Kopparbergs läns öfriga socknar (industribygderna) samt 
städerna, finna vi för den äldre perioden, mellan 1805 och 1865, en folk
ökning af 41 procent. Detta är den lägsta siffran för hela vårt land, om 
endast Stockholms län undantages; Uppsala och Västmanlands län stå vid 
Kopparbergs läns sida. Här finna vi åter i det närmaste samma länsgrupp, 
för hvilkeu redan konstaterats en svag folkökning i jordbrukssocknarna 
under denna tid. Hvad Dalarne angår, beror väl industribygdernas ringa för- 
kofran på stagnationen inom koppartillverkningen. Äfven inom järnhandte
ringen voro väl vid denna tid de kvantitativa framstegen endast obetydliga.

Mellan 1880 och 1910 var folkökningen i Dalarnes industrisocknar och 
städer 50 procent. Detta innebär en betydlig förbättring, jämfördt med äldre 
tider. Men allt fortfarande är dock siffran lägre än motsvarande riksmedel
tal, som är 65 procent. Förädlingsindustrien har ännu icke vunnit riktigt 
fast fot i denna del af vårt land, när undantages ett fåtal platser.

Emigrationen från Kopparbergs län till främmande världsdelar var 
under årtiondena 1861/80 och 1901/10 högre än riksmedeltalen. Annars 
har den varit lägre, i synnerhet under 1890-talet, Dalarnes ekonomiskt gynn
sammaste tid i våra dagar. Om man åter tager i betraktande, att från många 
af våra län en stor utvandring går också till våra grannländer i Europa och 
lägger denna till Amerikautvandringen, — med ett ord: om afses hela emi
grationen till främmande land, så har Kopparbergs län aldrig hunnit upp till 
riksmedeltalet. Förhållandet är nämligen, att utvandringen från Kopparbergs 
län till europeiska länder är synnerligen obetydlig. Orsaken härtill är natur
ligtvis att vägarna till det närmaste grannlandet, Norge, på grund af gräns
trakternas naturliga beskaffenhet äro nära nog oanvända. Sällan skall man 
väl finna en så ringa trafik mellan gränsländer som mellan Dalarne och vid
liggande delar af Norge. Förhållandet var något annorlunda förr; numera,



LÄNSÖFVERSIKTER. KOPPARBERGS LÄN. 439

sedan järnvägarna skaffat förbindelse med andra orter inom Sverige, är för
bindelsen med Norge synnerligen ringa.

Under de senaste sextio åren äro sammanlagdt 38,401 emigranter upp- 
gifna från Kopparbergs län. Af dem gingo 37,201 till utomeuropeiska länder, 
514 till Norge, 58 till Danmark, 353 till Finland och Ryssland, 114 till 
Tyska riket och 161 till öfriga länder i Europa (eller okänd ort). Antalet 
immigranter är kändt endast för de senaste fyrtio åren och utgjorde 4,434. 
Af dem kommo 3,430 från främmande världsdel, 549 från Norge (alltså flere 
än emigranterna dit), 48 från Danmark och 407 från öfriga europeiska 
länder.

På Dalarnes olika orter är emigrationen ganska ojämnt fördelad. Högst 
var den (åren 1881/1900, den enda tidrymd för hvilken den ännu kan stu
deras sockenvis) från Äppelbo, Järna, Älfdalen, Våmhus, Sollerön, Hosjö kapell, 
Venjan, Grangärde, Nås, Stora Tuna och By, alltså från mycket olikartade 
trakter. Minst åter var emigrationen (åtminstone nettoutvandringen) från Särna, 
Svartnäs, Svärdsjö Vika, Amsberg, Bjursås, Hedemora, Stora Skedvi m. fl. sock
nar. Mycket ringa var den också i Leksand och Siljansnäs, men här åter
kommer väl samma förhållande som redan påpekats för flere andra orter: att 
deras utvandring till stor del ingår i utvandringen från Stockholm (eller, litet, 
längre tillbaka, från de norrländska sågverken).

Näringsverksamheten. Af länets befolkning år 1900 hämtade nära 
37 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel, mot 39 à 40 
procent inom riket i dess helhet. Ar 1840 hörde hit endast 5 à 6 procent 
af Kopparbergs läns befolkning (mot nära 11 procent för riket); industriali
seringen har alltså sedan dess gjort mycket stora framsteg.

Af Jordbruket och dess binäringar lifnärde sig ännu år 1900 fullt 
58 procent af länets folkmängd. Af länets jord upptager åkern ej fullt 4 
procent; ängens areal är i det närmaste lika stor. Skogen omfattar nära 74 
procent och impedimenten m. m. omkring 19 procenf.

På grund af den betydliga skillnaden i naturbeskaffenheten mellan lä
nets sydöstra och nordvästra delar är åkerjordens relativa utbredning mycket 
olika. Mest uppodlade äro slättbygderna mellan Falun och Hedemora, där 
Torsång med 30 % odlad mark utgör maximum. I skarp motsats härtill har 
största delen af öfre Dalarne mindre än 1 °/„ åker. Härtill samverka säkerli
gen klimat, jordmån och det afskilda läget. Inom silurområdet vid Siljan 
är den odlade jordens utbredning rätt betydlig, ehuru detta ej kommer till 
synes i de siffror, som angifva arealen pr tingslag, enär dessas gränser sträcka 
sig långt in på urbergsområdet. Inom bergslagsområdet i söder är åkerare
alen obetydlig lÄ'ö—6 %), alltså ungefärligen öfverensstämmande med förhål
landet inom angränsande delar af Västmanlands och Örebro län.

Att den odlade jordens afkastning inom Dalarne är synnerligen stor, 
-är ju allmänt bekant. Till största delen beror detta förhållande ot.vifvelak- 
tigt mera af den på åkern nedlagda omsorgen än på klimat och jordmån. 
Bördigast äro otvifvelaktigt silurtrakterna eller de områden, t. ex. Leksand, 
dit inlandsisen medfört fragment af dessa bergarter. Länets öfverlägsenhet 
i fråga om skörderesultatet framträder särskildt beträffande potatisen, hvilket 
förhållande säkerligen till stor del är att tillskrifva den för denna växt syn
nerligen lämpliga, sandiga jordmånen, hvarjämte den till följd af det relatift 
hårda klimatet är bättre skyddad mot parasitsvampar än i landets sydligare 
delar. I fråga om skörderesultatet bör vidare påpekas, att om också spann
målsskörden pr hektar är betydligt större i nordväst än i sydöst (jfr t. ex.
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Älfdalen och Folkarebygden), penningévärdet af skörden pr har likväl kan vara 
mindre inom förstnämnda område, enär öfvervägande korn, hafre och blandsäd 
här odlas, under det att inom det senare området rågodlingen är betydlig och 
till och med hvete odlas i jämförelsevis icke ringa omfattning.

Boskapsskötseln har tydligen varit något försummad i Dalarne, liksom 
i det öfriga Nordsverige. Härutinnan gifvas utan tvifvel möjligheter till be
tydande framsteg. Kreatursstocken har ökats jämförelsevis obetydligt under 
de senaste hundra åren; för vissa trakter, där svältfodring förr var alltför 
vanlig, innebär dock detta snarast en fördel. Kornas mjölkafkastning är 
ännu låg, eller endast 1,633 kg., mot 1,891 kg. i medeltal för hela riket. 
För öfre Dalarne beror detta på att fjällrasen här är mer eller mindre all
män; denna ras lämnar icke mycken mjölk men kräfver ock mindre dyrbar 
utfodring och kan därför vara ekonomiskt fördelaktig.

Brukningsdelarnas medelstorlek hinner icke till mera än B1/^ hektar 
åkerjord på hvarje (mot 10 hektar i medeltal för hela riket). Den nyss 
konstaterade höga afkastningen beror utan tvifvel på den noggranna omsorg 
som ägnas skötseln af dessa små jordbruk, — visserligen ofta efter något. 
gammalmodiga metoder. — Af samtliga jordbrukare äro 8 procent arrenda- 
torer; det stora flertalet arrendegårdar anträffas inom det nordligaste Dalarna 
samt Västerdalarne, där de uppstått på grund af bolagens jordförvärf.

Kopparbergs län är skogbevuxet till nära 74 % af sin areal. Skog- 
rikast äro bergslagen samt trakterna kring Siljan. Att sydöstra delen har 
mindre skog, beror naturligtvis på den odlade jordens större utbredning, under 
det att längst upp i nordväst (Särna och Idre) stora ytvidder utgöras af kala 
fjäll. Det är naturligt att denna skogrikedom gifvit upphof till en högst be
tydlig trävarurörelse. På grund af Dalarnes från hafvet afskilda läge äger 
länet likväl numera, sedan Korsnäs sågverk flyttats till hafvet, intet dylikt 
etablissement, jämförligt med de stora norrländska; Skutskär och Bomhus, 
Sveriges bägge största sågverk, tillhöra visserligen Dalälfvens flodområde, 
men ligga utanför länets gränser. En hel del ganska betydande sågverk 
finnas dock, t. ex. vid Domnarfvet, Käs och Avesta. I nära samband med 
sågverken stå flera af länets trämassefabriker, t. ex. Domnarfvet (Kvarnsveden) 
och Avesta. Grycksbo pappersbruk är sedan gammalt välkändt.

Industri och bergsbruk. Åtskilliga af länets bergarter äro föremål 
för industriell användning. Sålunda äro kalkbrott anlagda dels på urkalk
stenen i länets södra del, exempelvis i trakten af Ludvika, och dels på de 
siluriska bergarterna norr om Siljan, t. ex. vid Skattungbyn, där mycken 
kalksten brytes. Den i äldre tider ganska omfattande förädlingen af porfyr 
i Älfdalen är numera rätt obetydlig. Däremot brytes fortfarande sandsten i 
Orsa, dels till slipstenar och dels till byggnadssten.

Långt viktigare äro emellertid länets malmer, numera särskildt järnmal
men, som i länets södra del gifvit upphof till en liflig gruf- och bruksrörelse. 
Bland de mellansvenska länen har Kopparbergs den ojämförligt största järn
malmsbrytningen, särskildt tack vare Grängesbergsgrufvorna (på gränsen till 
Västmanland). På grund af sin fosforhalt lämpar sig emellertid Grängesbergs- 
malmen icke till inhemsk förädling, utan den exporteras, hufvudsakligen till 
Tyskland; i afseende på tackjärnstillverkningen är länet därför icke så öfver- 
lägset, utan ungefärligen jämnställdt med Örebro län. Bruksrörelsen är huf
vudsakligen koncentrerad till Grangärde och Norrbärke tingslag; namnen Lud
vika, Smedjebacken, Larsbo, Ulfshyttan m. fl. torde göra till fylles. Äfven i 
länets sydöstligaste hörn (Folkare härad och Husby tingslag) idkas liflig 
bruksrörelse; hit höra Avesta, Fors, Horndal m. fl. järnverk. Störst af



LÄNS0FVEBS1KTBR. KOPPA BBERGS LÄN. 441

länets och äfven hela Sveriges järnverk är det vid Dalälfvens fäll på Tuna 
slätten anlagda Domnarfvet; det är för öfrigt det största af hela världens med 
träkol drifna järnverk.

I jämförelse med järnmalmen äro länets öfriga malmer af mindre be
tydelse. Falu koppargrufva har som bekant varit af utomordentlig vikt för 
hela vårt lands ekonomi, men numera är den i det närmaste utbruten efter 
att — åtminstone till för ett par tiotal är sedan — ha gifvit mera koppar 
än någon annan grufva på jorden.

Om den industri, som drifves i samband med trävaruhandteringen, 
är taladt redan här ofvan. Någon annan industri, än den som betingas af 
skogen, bergarterna och malmerna, gifves knappast ännu i Dalarne, frånsedt 
handtverket och hemslöjden.

Länets bägge största älfvar (Östra och Yästra Dalälfven) och deras före
nade nedre lopp äro naturligtvis af stor vikt såsom förbindelsevägar genom 
sina dalgångar, såsom flottleder och på grund af den vattenkraft de erbjuda. 
Åtskilliga af vårt lands största anläggningar af sistnämnda slag drifvas af 
Dalälfven, t. ex. Kvarnsveden och Domnarfvet, Bullerforsen, Avesta och Mock- 
fjärd. Kraften användes till största delen vid järn- och pappersbruken.

Af länets städer har Falun såsom bekant haft en intressant historia se
dan många århundraden. Det var länge en af våra icke blott mest kända, 
utan äfven mest betydande städer. Ännu år 1800, när folkmängden var 
icke långt från 5,000, var Falun den sjunde i ordningen af Sveriges stads
samhällen, — större än Malmö, Hälsingborg, Eskilstuna, Jönköping och ett 
dussintal andra, som nu längesedan växt Falun öfver hufvudet. Stadens ogynn
sammaste tid var den första tredjedelen af 1800-talet; år 1840 hade folk
mängden gått ned till endast 4,000. En ny tid begynte för Falun genom 
järnvägarna; sedan dess har utvecklingen varit oafbruten, om än mestadels 
långsam. Den omgifvande bygden är i våra dagar ganska starkt industriali
serad, och äfven staden själf har en del industriella anläggningar. Med för
städerna äger Falun numera något öfver 13,000 inb. — Hedemora har gjort 
några framsteg under senare år.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden 
i ämnet af länets Hushållningssällskap, jägmästaren i Yästerdalarnes revir, 
kronolänsmannen i Venjan, pastorsämbetena i Lima och Mora, länets förste 
provinsialläkare samt provinsialläkaren i Orsa.1

Länets Hushållningssällskaps förvaltningsutskott meddelar angående jord- 
brukarnes ekonomiska ställning bland annat följande. Biförtjänster, som här 
i länet stå de mindre hemmansägarne till buds, äro hufvudsakligen skogs- 
och bergsbruk samt körslor och arbeten vid däraf uppkommen industri, kör- 
ning af foror, snickeri, smide, målare- och murarehandtverk, gelbgjuteri, båt- 
byggeri, laggkärlstillverkning, beredning af skinnvaror, gårdfarihandel, slakteri 
samt kvinnlig hemslöjd. Af dessa äro förtjänsterna vid skogsarbeten på alla 
orter af öfvervägande betydelse. Genom de förökade afverkningarna och de 
nya industrier, som för skogsprodukternas tillgodogörande så småningom upp
stått, hafva tillfällen till förvärf å detta område under årens lopp alltmera 
ökats. Oaktadt dagaflöningarna samtidigt äfven stigit, hafva dock, på grund 
af ökad arbetsöfning och konkurrens, ackordsprisen minskats och nedgått ända 
därhän, att, ehuru man t. ex. nu lägger mer än dubbelt så stora lass mot 
hvad man gjorde för 30 à 40 år tillbaka, har man ändå ej afsevärdt mera

1 Jfr sid. 824 här ofvan.
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betaldt- för häst och karl pr dag. — Bergsbruk, som af en del jordbrukare 
inom bergslagsfögderierna förr rätt mycket utöfvades, har helt och hållet upp
slukats af storindustrien, så att dessa hafva däraf ej mera kvar än transport 
af malm och andra mineral samt leverans af träkol. — Genom anläggandet 
af järnvägar och andra kommunikationsmedel liafva förtjänsterna af forkör- 
ning så godt som försvunnit. Inkomsterna af laggkärlstillverkning är ock 
mindre än förr; den förr bland västerdalsbefolkningen så gängse gårdfari- 
handeln har nästan upphört och har den kvinnliga hemslöjden med undantag 
för vissa socknar, där den har mera nationell karaktär, förlorat egentlig be
tydelse som inkomstkälla.

Med undantag för några bruksegendomar i södra Dalarna förekomma 
ej torpare inom Kopparbergs län. De få, som sålunda finnas, äro egentligen 
kolbönder, som erlägga torpskatten genom kolning och framkörning af vissa 
stigar kol från hufvudgårdens skog. Någon förändring härutinnan torde ej 
kunna uppvisas, annat än att ett och annat torp indragits under eget bruk. 
Benämningen backstugusittare är här så godt som okänd. De flesta hafva i 
allmänhet någon, om än aldrig så liten jordbit till sina stugor.

Beträffande den olika ställning i ekonomiskt hänseende, som den större 
och mindre jordbrukaren intagit i jämförelse med hvarandra under olika tider, 
kan sägas, att under det att för några tiotal af år sedan de större jord
brukarna i allmänhet hade det bättre än de små, är det numera oftast tvärt
om. De, som hafva mera jord än de själfva hinna sköta, få i våra tider vid
kännas många svårigheter för att kunna erhålla tillräcklig arbetsstyrka; och 
om äfven sådan kan anskaffas, ställer den sig så dyr, att det nästan blir 
omöjligt att få inkomsterna att räcka till aflöningarna, äh mindre att däraf 
få något öfver för vidtagande af förbättringar eller för mötande af mindre 
goda år. Mindre lägenhetsinnehafvare äro däremot för sin jords skötande 
alldeles oberoende af dagsverkspriserna, och då de dessutom vanligen hafva 
rätt mycken tid för arbeten eller andra förtjänstmedel hos andra, kunna de 
gifvetvis icke annat än åtnjuta fördel af arbetsvärdets ökning.

Hvad som här i Dalarna, uti hvad beträffar jordbruket, mer än annat 
bidrager till ökad emigration, är den för långt gångna ägostyckningen. Genom 
denna har brukningen så fördyrats och kommit att blifva så besvärlig, att 
innehafvaren af ett sålunda sönderstyckadt jordbruk ofta tröttnar och finner 
med sin fördel förenligt att afyttra egendomen till första spekulant, som van
ligen är någon representant för sågverksindustrien. En del af dessa f. d. hem
mansägare söka sig visserligen nya egendomar i södra delen af länet eller 
andra provinser, men att en annan del följer med strömmen till Amerika är 
ju alldeles gifvet.

Jägmästaren Gösta Englund, i Västerdalarnes revir, skrifver: »Den eko
nomiska ställningen hos den hemmansägareklass, som nu finnes kvar inom 
Västerdalarnes revir (omfattande Väster Bergslags och Västerdals fögderier), 
torde för en stor del kunna sägas vära rätt god och numera ej gifva anled
ning till utvandring, åtminstone ej för hemmansägaren själf, hvilken under 
senaste åren nogsamt lärt sig inse fördelarne af den egna torfvan. Detta 
gäller dock egentligen dem, som ej afhändt sig sina skogar, eller dem som 
äro lyckliga nog att hafva kvar medel efter dylika försäljningar. Enbart 
jordbruket torde nämligen, åtminstone i öfre delen af reviret, lämna alltför 
knapp afkomst. Dylika skogsförsäljningar hafva hittills så godt som uteslu
tande skett genom upplåtande af afverkningsrätt till träd af en viss dimension 
på viss tid, vanligen den längsta tid lagen under skilda tider medgifvit. En 
hel del sådana afverkningsrätter upplätos på 1860—70-talen och omfattade
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endast de då för tiden afsättningsbara minimidimensionerna, eller vanligen 
träd med diameter 9—10 tum 20 fot från marken och däröfver. Till 
följd häraf hafva dessa skogar ej blifvit hårdt anlitade genom afverknings- 
rätten, utan — frånsedt en skuggsida för. beståndssammansättningen, i det att 
tallen genom den planlösa dimensionsafverkningen undanträngts af granen — 
hafva de i stället vid afverkningstidens utgång haft ett godt och till synes 
så godt som orördt skogskapital. Sådana afverkningsrätter hafva i öfre soek- 
narne under senare åren i afsevärd mängd utgått, och blir jämväl för fram
tiden så fallet till omkring år 1920, då de flesta femtioåriga afverkningsupplå- 
telser torde hafva,åter fallit. Detta gör, att med ingången af nya seklet möjlighet 
yppats för många hemmansägare att taga en ny, sparad skörd från sina skogar, 
och hafva de flesta ej varit sena att begagna tillfället. Virkesdimensioner och 
virkespris voro nu helt olika mot för 30—40 år sedan, och afverkningsrätts- 
upplåtelser under senare åren med köpeskillingar å ett eller ett flertal 10,000 
kronor från hemman i öfre Dalarne torde ej vara så ovanligt.

Om den ekonomiska ställningen hos den verkliga hemmansägaren sålunda 
under vissa förhållanden, med förståndig hushållning, bör sägas vara god, äro 
de som sålt sina hemman till trävarubolag i allmänhet sämre lottade, d. v. s. 
f. d. hemmansägare. Vanligen hafva de vid försäljningen erhållna penningarne 
tagit slut, möjligen genom delning på ett flertal blifvit en måttlig penning på 
hvar. I de flesta fall har någon medlem af familjen stannat i fädernegården 
såsom arrendator. Denna kategori jordbrukare hafva tydligtvis en betydligt 
sämre ekonomisk och en helt annan social ställning än den själfägande bonden, 
och torde det till en betydande del vara härur som emigrantskarorna rekry
teras. Att bolagsjorden lämnar utkomst åt ett mindre antal människor än 
det egna jordbruket synes påtagligt. De öfverblifna draga då till industri
centra, sågverk och grufvor, där förtjänsten lämnar uppehälle, eller ock till 
Norra Amerika med hopp om än ljusare framtid.

Den jordbrukande hefolkningen, såväl hemmansägare som arrendatorer, har 
i allmänhet inkomster genom skogsarbeten. Dessa förtjänster voro jämförelsevis 
större vid afverkningarnes begynnelse på 1870—80-talen än nu, beroende på 
dåvarande gröfre virkessortiment under drifningar och bristen af den nuvarande 
konkurrensen om arbetet. Såsom skälig förtjänst räknas nu vid virkesdrif- 
ningar 6—8 kronor per dag för häst och karl, och omkring 3 kronor för 
ensam karl. Vid inträffande af oberäknade svårigheter af väderlek och andra 
förhållanden under drifningen kan förtjänsten nog reduceras och nettovinsten, 
med hänsyn till långa proviantvägar o. d., bli så godt som ingen. För kolning 
betalas 3-50—5 kronor för läst à 20 hl. å botten. Omfånget eller mängden 
af tillfällen till dessa förtjänster hafva ej aftagit utan tvärtom ökat, allt efter 
som genom nya kommunikationsleder möjligheter yppats att tillgodogöra virke, 
å förut alltför aflägsna trakter. Af nämnda skogsarbeten, virkesfiottningar 
o. d. hafva större delen af den öfriga, icke jordbrukande befolkningen uti 
skogsbygderna sitt uppehälle. I vissa trakter är visserligen hemslöjden lefve- 
brödet ; så är t. ex. fallet med hela byar i Malungs socken, där så godt som 
alla familjemedlemmar äro fullt sysselsatta med päls- och skinnarbeten. Men 
sådant är naturligtvis undantag i andra trakter.»

Kronolänsman Otto Johanson, i Venjan. »Den förnämsta orsaken till 
emigrationen härifrån orten synes mig vara det sätt, hvarpå arfskiften å bonde
hemman sker — ty i regel är det hemmansägares barn som emigrera, — 
enär därvid alltid så tillgår, att fastigheten delas emellan arfvingarne, och 
inte nog därmed, utan om arfvet består af flera hemmansnummer och dessa 
senare af flera åkertegar, så delas hvarje åkerteg i lika många delar som



444 K M un : A T10 N s r T li i : I > X1 ,\ < IK \. BETÄNKANDE.

arfvingarnes antal. Följden blir äfven till sist den, att en sådan arfvedel 
blir för kostsam att bearbeta, då den är belägen på 20 à 30 olika ställen 
samt på ända till 2 à 3 mil från ägarens hem. Dessutom blir en sådan 
arfvedel otillräcklig att föda en familj. I stället säljer då en sådan arftagare 
sin andel i boet till någon sin medarfvinge eller, såsom förr, till ett skogs
bolag för en ringa penning, och för dessa bekostar han eller hon sig resa, 
vanligen till Amerika, »för vinnande af bättre utkomst», som det så vackert 
heter, och alltid med den bestämda föresatsen att efter några år återkomma 
för att återköpa sin fädernejord eller annat passande hemman i sin hemort, 
ty bondesonen eller dottern anser det under sin värdighet att tjäna som dräng 
eller piga eller gå som dagsverksarbetare i hemorten, hvarest de äro kända 
som harn af den eller den oberoende hemmansägaren.

Inom Venjans socken förrättades storskifte åren 1853—55, och med dettas 
afslutande sålde jordägarne sina skogar på 50 års afverkning till sågverks- 
bolag, visserligen endast till 12 tums diameter, men då dessa kontrakt häm
made den fria dispositionsrätten öfver skogen, i följd hvaraf jordägarne under 
tiden icke kunde till afsalu tillgodogöra sig vindfällen eller undermålig torr 
och skadad skog, har den manliga befolkningen i stället måst söka sig arbets
förtjänst under vintrarne å andra orter, til! hjälp åt jordbruket och utgifter 
för laga skiften, som för närvarande pågå inom de flesta skifteslagen. Dessa 
afverkningsköntrakt hafva nu gått till ända, hvarför man äfven kan finna att 
denna hämsko varit en ej ringa orsak till emigrationen hvad den manliga 
ungdomen beträffar, enär densamma numera i det närmaste afstannat. — 
Laga skiftesförrättningar pågå, som ofvan nämndes, för närvarande här å 
orten, hvilka, utom det att de förorsaka en betydlig vanmakt på jordbrukets 
rationella skötsel, hämmande af byggnadsverksamheten och framför allt fort
farande omöjliggöra tillgodogörandet af den nu disponibla skogen, genom den 
oförsvarligt långa tid de pågått och synas komma att pågå äro alltför kost
samma för denna fattiga befolkning, ty, såvidt map, nu kan döma, kommer 
kostnaden för dessa att uppgå till omkring fjärdedelen af hemmanens värde. 
Likväl anser jag att orten efter några år skall genom den nya skiftesanlägg- 
ningen och försäljningen af skogsprodukter komma till sådan utveckling i 
ekonomiskt hänseende på alla områden, att emigrationen under den närmaste 
framtiden kommer att afstanna. Men om man härigenom får anse att den 
manliga arbetskraften blir bevarad åt orten, så är detta däremot ej för
hållandet med den kvinnliga, enär de yngre kvinnorna mer och mer synas 
vilja föredraga fabriksarbetet på mera centrala platser inom landet framför 
hemortens arbete. Detta är visserligen ej emigration i egentlig mening, men 
jag anser likväl denna centralisering olycklig för orten, enär kvinnlig arbets
kraft redan nu är alltför otillräcklig för behofvet, ty därigenom kommer bo
skapsskötseln att inskränkas till fara för jordbruket.»

Kyrkoherden Axel Sehman i Lima skriver bland annat I »Det kan icke 
vara så mycket att undra på att familjer med Here vuxna söner och döttrar 
aflämna ett par, tre stycken till emigrantströmmen, då all jord här i flod-dalen 
är så väl upptagen förut och det inte står att få köpa ett stycke till att 
bilda eget hem på; odlingslägenheter finnas nog i stort antal och af ut
märkt beskaffenhet i den 12 kv.-mil stora socknen, men det finns icke vägar 
eller förbindelser; vi hafva blott två vägar, på östra och västra sidan älfven, 
och där är hvar jordremsa upptagen; inte har ungdomen, trots stora förtjänster 
med bolagsarbete, någonting i behåll, och inte lockar dem heller utsikten till 
att erhålla eget hem till att spara. — Det syns hvad lättnad i kommunika
tioner gör endast om en enda ny väg kommer till stånd, såsom nu har skett
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tvärs öfver ena halfvan af socknen, i det att driftiga arbetare, bondsöner, 
söka där bilda sig eget hem i närheten af den nya vägen, där odlingslägenheter 
börja inköpas och dit ett par utflyttningar redan ägt rum, ehuru vägen ej 
ännu är fullt färdig. Hur mycket mer skulle ej så blifva fallet, om man 
kunde skjuta fram någon billig järnväg genom odlingsbara marker, nu ytterst 
glest befolkade. Kommunikationer till den oupptagna odlingsmarken och 
billiga pengar att få till stånd en liten egendom skulle alldeles säkert binda 
folket kvar hemma här.» — »Befolkningen här är icke van vid att hafva en 
mindre, om ock jämn förtjänst året om; antingen hög dagspenning eller ock 
göra ingenting. Jag tror att bolagsarbetet har haft detta med sig. De kunna 
betala bra aflöning, emedan de få taga sitt folk endast den tid de hafva bruk 
för dem och sedan låta dem gå, dessa bolag, som ha sina drifningar här i 
de stora skogarne, men befolkningen blir pä detta sätt icke egentligen jord
brukande utan till hälften industri-arbetare, till hälften jordbrukare, och 
ingenting riktigt, men i stället orolig, sorglös och utan landtbrukarens lugn 
och stadga — samt äfventyrslysten och tycker sig icke riskera något på en 
Amerikaresa för en 4 à 5 år, som de säga, när de resa ut.»

Kyrkoherden Axel Gustafsson i Mora. »Förhållandena med jorden i Öfre 
Dalarne göra, att jordbruket icke bär sig så, att allmogen däraf kan få till
räckligt för sitt uppehälle. Hemmansklyfningen, genomförd ända till orimlighet, 
omöjliggör jordens rationella skötsel. Det går inte att väl sköta de små 
jordlapparne, som en ägare kan ha spridda pä en 30 à 40 ställen. De 
kunna t. ex. hvarken inhägnas eller dikas. Härtill komma de med fäbod
systemet sammanhängande flyttningarna fram och tillbaka, livilka äro hinderliga 
och tidsödande. Det oaktadt bibehåller Morafolket gärna sin fäderneärfda 
jord, hvilket bland annat bevisas däraf, att de underkasta sig upprepade 
landtmäteridelningar i byarna, för hvilka kostnaderna ofta uppgå till eller 
öfverstiga jordens värde, och detta utan garanti för att icke sådana dyrbara 
omkostnader återkomma snart igen. Äfven de, som emigrerat, bibehålla ej sällan 
sina andelar af jorden i byn här hemma och komma efter många års frånvaro 
och taga dem i besittning. För visso skulle emigrationen i någon mån minskas, 
om jordbruksförhållandena kunde ordnas så, att det bättre lönade sig att 
arbeta på jordens skötsel. Ett genomfördt laga skifte, åstadkommet med 
hjälp af staten i form af anslag eller möjligen lån, vore nog en stor förmån, 
men då borde för framtiden hemmansklyfningen förhindras genom lag; eljes 
komme man efter en tids förlopp åter i samma läge som nu.»3

Förste provinsialläkaren i länet, d:r Gustaf Windahl, skrifver bland annat: 
»>Det har synts mig som man bland de emigrerande hade två rätt olika typer 
af folk. Ej så sällan träffar man bland dem, som ämna utvandra, mer eller 
mindre kavata, illa uppfostrade ungdomar, som endast hysa ringaktning och 
förakt för allt omkring dem, som ej äga förmåga att se, än mindre genom 
ihärdigt arbete göra sig delaktiga af de möjligheter till god utkomst, som här 
hemma för många af dem borde ligga i öppen dag. Trots fysisk hälsa och 
kraft förefinnes hos dem en viss psykisk eller moralisk undermålighet. ITör- 
lusten af dessa torde därför ej behöfva anses stor; här hemma lärer näppe
ligen gå att ombilda deras ständiga missnöje till arbetslust och trefnad. Fler
talet emigranter från landsbygden hafva emellertid synts mig vara mera 
betänksamma och beräknande personer med god uppfattning om sin ställning, 
för hvilka en jämförelse mellan för dem här hemma upphinneliga ekonomiska 
villkor och dem, som skildras i bref från Amerika eller af på besök varande 
svensk-amerikaner, otvifvelaktigt lockar till utvandring. Enligt min uppfatt
ning, från min tjänstgöring såväl inom Jämtlands som Kopparbergs län, lefver



446 EM ! « R A TIONSET RK JOTN« KN. BETÄNKANDE.

nämligen i båda dessa län en mycket stor del af småbönder, handtverkare 
och framför allt bolagsarrendatorer, äfven där man har all anledning förutsätta 
idoghet och omtanke, under mycket hårda villkor, med tungt arbete, ofta 
mycket dåliga bostadsförhållanden och dålig kost. Vid ett par tillfällen har 
i sådana hem händt mig, att fadern med tillfredsställelse omnämnt, huru han 
åtminstone lyckats skrapa i hop så mycket, att han kunnat förhjälpa ett par 
af barnen öfver till Amerika, där de ha det bra och i sin tur hjälpa flera 
syskon öfver. Ofta klagas, och i många socknar med fullt skäl, öfver de 
dryga skatterna. I dessa provinser är dessutom en stor del af landtbefolk- 
ningen för utfyllande af de lefnadsbehof, som deras jordbruk ej förmår lämna, 
hänvisade till skogsarbete hos något bolag, som, då de arbetssökandes rörelse
frihet är inskränkt, nog torde behärska arbetspriset. De usla bostadsförhållan
dena och den dåliga proviantering, hvarunder det hårda skogs- och flottnings- 
arbetet utföres, torde nog rätt snart knäcka äfven ungdomligt mod och bryter 
säkerligen mångens hälsa. Talrika tillfällen har jag haft att iakttaga det 
ekonomiska, fysiska och ofta äfven psykiska förfall, som så ofta råder i de 
talrika bolagsarrendegårdarne i dessa provinser och som bjärt afsticker mot 
hvad som förefinnes å gårdar af motsvarande storlek med själfägande bönder; 
och att bolagsväldet, i hvad det sträcker sina verkningar ut på den vidsträckta 
landsbygden, här måste bafva omgestaltat förhållandena på ett emigrationen 
befordrande sätt, därom torde en hvar blifva öfvertygad, som är i tillfälle 
iakttaga, huru det i verkligheten ser ut på bolagsgårdarne, på samma gång 
man måste erkänna, att den fasta arbetarestammen vid många större industri
ella verk kommit till en god och flerestädes ganska hög lefnadsstandard.»
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Gäflelborgs län.
Gäfleborgs län omfattar en areal af 19,724 kv.-kilom. och äger 255,000 

inb. Till storleken är det det sjätte i ordningen af våra län och till folk
mängden det sjunde, — för halftannat århundrade sedan det nittonde.

Den ojämförligt största delen af berggrunden inom detta län består af 
gneis, i allmänhet grå och granatförande. I jämförelse härmed har granit ej 
synnerligen stor utbredning; den uppträder blott inom södra Gästrikland samt 
i Orsa finnmark och den angränsande Los socken. I denna finnmark före
kommer dessutom porfyr, hörande nära tillsammans med Dalarnes öfriga por- 
fyrer. Hälleflintgneis uppträder inom länet på tvänne olika håll, nämligen 
dels i Hamrånge socken vid Bottniska vikens kust, och dels på gränsen mot 
Dalarne, hufvudsakligen i Torsåker. Denna bergarts utbredning har icke ringa 
betydelse, enär den på samma sätt som i mellersta Sveriges öfriga bergslags- 
trakter rätt ofta åtföljes af lager af urkalksten samt malmer af olika slag. 
Hamrånge sockens hälleflintgneis är i detta afseende af mindre vikt, enär den 
är jämförelsevis fattig på såväl kalk som malm; däremot finnes i Torsåkers 
socken god tillgång på bäggedera. Äfvan i Hälsingland finnas några kalklager, 
dock af ringa betydelse.

Inom Storsjöns flodområde i Gästrikland ha kambrisk-siluriska bergarter 
stor utbredning. Allmännast är kambrisk sandsten, som visserligen blott på 
några få ställen är funnen i fast ldyft, men däremot är synnerligen allmän i 
form af lösa block. Silurisk kalksten förekommer vid Gäflebukten, dock en
dast på ett par ställen.

Af de lösa jordlagren hafva moränbildningarna den största utbredningen. 
De täcka vanligen berggrunden så fullständigt, att man stundom på långa 
sträckor blott finner sådant grus, men ingen berghäll gående i dagen. Det 
är egentligen blott inom dalgångarna samt i kusttrakterna, som andra jord
slag öfvertäcka morängruset och bilda markens yta.

Vid slutet af istiden lågo högst betydliga delar af länet under det dåtida 
hafvets yta; högsta marina gränsen inom länets sydligare delar ligger nämligen 
omkr. 180 och i dess norra omkr. 260 meter ofvan den nuvarande hafsytan. 
Ishafslera och -sand ha därför ganska stor utbredning inom de trakter, som 
ligga under denna nivå. På några ställen är ishafsleran starkt kalkhaltig; 
dylik märgel tillhör företrädesvis sydöstra delen af Gästrikland, trakten mellan 
Gäfle och Dalälfven ; uppenbarligen hafva siluriska bildningar inom detta om
råde före istiden haft större utbredning än den nutida, i det föregående om
nämnda obetydliga förekomsten. De högst liggande aflagringarna af ishafslera 
med något större utbredning äro trakterna kring Ljusnan i Färila socken. I 
jämförelse med leran har sanden mindre utbredning och äfven underordnad 
praktisk betydelse. Ofvanpå de glaciala bildningarna utbreda sig Ancylus- 
sjöns och Litorina-hafvets aflagringar, hvilka sistnämnda nå minst 80 meter 
ofvan den nutida hafsytan. Litorinaleran äger inom länets mera lågländta 
trakter ganska stor utbredning och är där den vanliga åkerjorden.
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Tab. 178. Folkökningen i Gåfleborgs län från 1810 till 1910}

Åren
Folk

mängd vid Folk- Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

periodens
slut.

ökning. skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

! 1810 ..................
1 1811/20 ....

83,985
91.505 + 7,520 7,266 + 254 + 254

1821/30 .... 102,406 + 10,901 10.198 + 703 + 703 —

1831/40 .... 109,407 + 7,001 7,635 — 634 — 634 —

1841/50 .... 119,724 + 10,317 10,806 — 489 — 489 —

1851/60 .... 135,673 + 15,949 13,036 + 2,913 + 4,152 — 1,239
1861/70 .... 147,416 + 11,743 12,643 — 900 + 4,864 — 5,764
1871/80 .... 178,728 + 31,312 20,775 + 10,537 + 12,981 — 2,444
1881/90 .... 206,924 + 28,196 29,224 — 1,028 ■ -F-, 8,309 — 9,337
1891/00 .... 238,048 + 31,124 31,175 — 51 + 5,037 — 5,088
1901/10 .... 253,792 + 15,744 33,801 - 18,057 — 7,722 — 1U,336

Af länets hela areal utgöras omkring 13 % af torfmarker. De största 
mossarna äro att finna i Gästrikland, som ju är mera lagländt och flackt, 
under det att i Hälsingland mossarna ligga mera sammanträngda mellan ber
gen. De senare torde i allmänhet vara af bättre beskaffenhet, enär de van
ligen äro rikare på mineralämnen, som det nedrinnande vattnet fran angrän
sande höjder tillfört dem. Gästriklands mossar erbjuda riklig tillgång på 
råvara för torfströtillverkning, men hafva hittills blott i ringa grad tagits i 
anspråk. Att bränntorfstillverkningen inom detta skogrika län skall vara 
obetydlig, är ju naturligt.

Länets nordvästra delar äro mycket högländta; flera toppar na här mer 
än 600 meter öfver hafvet, men från dessa trakter sluttar landet tämligen 
jämnt ned mot det småkulliga kustlandet. I klimatiskt afseende radei därföi 
en utpräglad skillnad mellan de västra trakterna, med deras harda vintrar och 
korta somrar, och kusttrakterna, med blidare vintrar och längre somrai, sär- 
skildt hvad eftersommarcn beträffar. Af nattfroster har länet i allmänhet 
mindre olägenhet än öfriga delar af Norrland.

Folkmängden i det nuvarande Gäfleborgs län uppgick år 1750 till 52,000 
personer (efter ungefärlig beräkning).1 2 Ar 1810 hade den hunnit till 84,000 per
soner, inom länets nuvarande omfång, och år 1910 till 254,000. Folkökningen 
var i äldre tider ganska stark; dock nådde den under årtiondena mellan 1830 
och 1850 icke upp till riksmedeltalet.

Fruktsamheten inom äktenskapen har alltid varit låg inom detta län, 
och till följd häraf var äfven födelseöfverskottet länge svagt,°— trots att 
dödstalen i äldre tider voro synnerligen gynnsamma, efter dåvarande för
hållanden räknadt.

Tidrymden mellan 1850 och 1900 utmärkes här, liksom i det öfriga 
Norrland, af väsentligt ökad giftermålsfrekvens, höjda födelseöfverskott och 
stark folkökning, delvis genom inflyttning. Däremot voro dödlighetsförhållan- 
dena nu mindre fördelaktiga, — jämfördt med riket i dess helhet.

1 Länsgränserna äro här unifierade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, och talen förete 
därför smärre afvikelser från t. ex. Bilaga Y, Tab. 30 och 31. — 2 Bet nuvarande 
Gäfleborgs län bildades år 1762 men bestod dä af Gästrikland, Hälsingland och Hiarjeda
len. Sistnämnda landskap öfverflyttades år 1810 till Jämtlands län. Ar 1864 öfver- 
flyttades dit äfven Ytter-Hogdals socken. Däremot öfverfördes år 1865 Hamra kapell
(Orsa finnmark) från Kopparbergs till Gäfleborgs län.
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Tab. 174. Folkmängden i Gäfleborgs läns (gamla) tingslag samt städer
åren 1805—1910.

Tingslag m. m.
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Hille och Valbo1 . .
Hedesunda.................
Ofvansjö......................
Ockelbo......................
Alfta..........................
Bollnäs......................
Hanebo......................
Norrala......................
Enånger......................
Forsa2..........................
Bergsjö......................
Delsbo..........................
Ljnsdal ......................
Arbrå..........................
Järfsö..........................

4,427
5,235
9,318
5,060
5,665
4,439
4,201
6,006
2,744
5,361
5,942
5,896
5,673
2,349
3,430

5,973
6.474

11,268
6,953
7,560
5,405
5.327 
7,774 
3,569 
6,398 
8,522 
7,665

' 7,402 
3,136
4.328

7,938
7.468

15,798
9,188
9,043
7.426
6,845

10.294
4:509
7,586

10,668
8,734

10,035
3,911
5,380

8.995
8;I82

19,931
10,480

9,738
8,692
7,890

13,445
5,485
9,658-

12,237
9.281

12,713
4,776
6,066

16,303
9,290

26,390
12,937
11,448
12,199
9,356

18,860
6.364

12,477
13,980
10,528
18.887

6,226
7,121

17.693
8,381

29,846
13,887
12.166
13:832
9,584

19,782
6.209

13:286
14*207
10,635
20,309

6,959
7,503

Landsbygden 75,746 97,754 124,823 147,569 192,366 204,229

Gäfle1..........................
Söderhamn..................
Hudiksvall2 ....

5,930
1,435
1,429

8.137
1,590
1,926

12,511
3,605
3,016

18.758
7*937
4,464

29,522
11.258
4,902

32,172
11.412
5,979

Städerna 8,794 11,653 19,132 31,159 45,682 49,563
Hela länet 84.540 109,407 143,955 178,728 238,048 253,792

Däraf:
Gästrikland .... 
Hälsingland ....

29,970
54,570

38,805
70,602

52,903
91,052

66,346
112,382

94,442
143,606

101,979
151.813

Efter år 1900 har en reaktion inträdt. Giftermålsfrekvens, födelsetal och 
folkökning sjunka ånyo, och utflyttningen växer, både till inrikes orter och 
till främmlande land.

Tabeflen å föregående sida innehåller några data till belysning af dessa 
växlande förhållanden. Under samtliga de hundraåren mellan 1810 och 1910 
uppgick ödelseöfverskottet i Gäfleborgs län till 176,559 individer. Folkök
ningen under samma tid utgjorde 169,807, hvadan utflyttningarna måste ha 
öfverstigit inflyttningarna med 6,752 personer. Detta resultat strider mot 
•den föreställning man vanligen gör sig om Norrland, som man ju vill betrak
ta såsom »Sveriges Amerika». Hvad Gäfleborgs län angår, kan man säga, att 
•ända till år 1900, ungefär, vägde in- och utflyttningar något så när jämnt. 
Undantag härifrån gjorde endast Norrlands stora blomstringstid : 1870-talet, 
•då äfven Gäfleborgs län fick mottaga ett betydande inflyttningsöfverskott, upp
gående till mer än 10,000 människor. Efter år 1900 däremot har länet 
på ett enda årtionde förlorat 18,000 personer genom öfverskjutande utflytt
ning. Härmed har hela den förra vinsten gått förlorad igen, och mera därtill.

Folkmängden inom länets särskilda tingslag (efter den gamla ndelningen) 
samt inom städerna har vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, som ut
visas af tabellen här ofvan. Från 1805 till 1910 har folkmängden vuxit i 
Gästrikland med 240 procent och i Hälsingland med 178 procent.

1 Bomhus är räknadt till Valbo, icke till Gäfle. Med Bomhus ägde Gäfle 35,202 
inb. år 1910. — 2 Avik är räknadt till Forsa tingslag, ej till Hudiksvall. Med Åvik 
.ägde Hudiksvall 7,734 inb. år 1910.

29—-112201. EmAgrationsut redning en. Betänkande.
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Tab. 175. Folkmängden inom Gäfleborgs läns jordbrukssocknar saint 
inom öfriga socknar och städerna.1

Tingslag m. m.
J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt städerna.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Hille och Valbo1 * 3 . 4,427 . 7,938 8,995 17,693
Hedesunda . . . 2,889 4.182 4.511 4,874 2,346 3,286 3,671 3,507

2,397 3,884 4.438 4,455 6,921 11,914 15,493 25,391
Ockelbo .... 3,647 6,603 7,224 9.135 1,413 2,585 3,256 4,752
Alfta.................. 5,665 9,043 9,738 12,166
Bollnäs .... 4,439 7,426 8,692 13,832

4,201 6,845 7,890 9,584
Norrala .... 3,118 4,778 5,257 7,038 2,888 5.516 8,188 12,744
Enånger .... 1,837 3,215 3,527 3,182 907 1,294 1,958 3,027

1.857 2,837 3,144 3,415 3,504 4,749 6,514 9,821
Bergsjö .... 4;928 9,135 10,112 11,290 1,014 1,533 2,125 2,917
Helsbo.................. 5,896 8,734 9,281 10.635

2,699 5,399 6,925 10,012 2,974 4,636 5,788 10,297
Arbrå.................. 483 971 1,111 1,249 1,866 2,940 3,665 5,710
Järfsö.................. 3,430 5,380 6,066 7,503

Städerna4.... 8,794 19.132 31.159 49,563

Hela länet 47.48« 78,432 87,916 108,370 37,054 65,523 90,812 145,422

I det föregående är nämndt, att Gäfleborgs län på de senaste hundra 
åren förlorat vid pass 7,000 människor genom utflyttning, — utöfver antalet 
inflyttade, alltså i ren nettoförlust. Städerna, tagna för sig, ha haft öfverskott 
af inflyttning, uppgående för hela seklet till ungefär 16,500 personer. Lands
bygdens förlust är alltså omkring 23,000. Häraf faller på Gästrikland en 
förlust af omkring 7,000, och på Hälsingland omkring 16,000. Inräknas 
Gäfle, har Gästrikland haft några tusen personers vinst.

Af landsbygdens särskilda tingslag finnas nagra, som haft öfverskott ^af 
inflyttning. Dessa äro Hille och Valbo (med Bomhus), med en vinst för år
hundradet såsom helhet af ungefär 1,000 personer eller kanske något där- 
öfver, trots stark utflyttning under de senaste åren. Vidare Forsa, Bollnäs, 
Arbrå och Norrala, med en vinst af ett eller annat hundratal personer hvar- 
dera, fastän det senaste årtiondet medfört förlust öfverallt. Ljusdals tings
lag företedde en sällsynt stark inflyttning under 1870- och 1880-talen (medan 
stambanan byggdes), men hela vinsten har neutraliserats igen af utflyttningen 
sedan dess.

Inom följande tingslag har förlusten varit afgjord och utgör för de 
hundra åren, i ungefärliga tal:

Hedesunda 
Alfta . . . 
Bergsjö . .

5,000
4,750
4,500

Hanebo
Ockelbo
Delsbo

2,750
2,500
2,500

Enänger 
Järfsö . 
Ofvansjö

. 2,000 

. 1.000 

. 500

Af dessa tingslag hade flere stycken mer eller mindre betydande inflytt- 
ningsöfverskott under vissa perioder före sekelskiftet, t. ex. Ofvansjö tingslag 
(med Sandviken), som under 1-890-talet företedde en flyttningsvinst af 1,800

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. ^ Så
som »öfriga socknar» äro upptagna Hille, Valbo, Söderfors (länsdel), Öster-Färnebo, Ofvan
sjö, Högbo, Torsåker, Hamrånge, Söderala, Mo, Njutånger, Hälsing-Tuna, Idenor, Forsa,
Harmånger, Ljusdal och Arbrå. — 3 Med Bomhus. — 3 Med Avik. — 4 Se tabellen sid. 449.
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Tab. 17G. Befolkningsr öreisen inom Gäfleborgs läns olika delar, åren 1901/10.

Tingslag m. m.
Folkmängd. Åren 1901/10. Omfly ttningsresultat.1

1900. 1910. Lefy.
födde. Döde. Öfver

skott. 1816/90. 1891/00. 1901/10.

Hille och Valbo2 16,303 17,693 5,252 2,366 2,886 5 2.888 1,496
Hedesunda . . . 9,290 8,381 2,360 1,328 1,032 2,016 832 1,941
Ofvansjö .... 26,390 29,846 7.717 3,646 4.071 1.463 1.781 615
Ockelbo .... 12,937 13,887 3,845 2.002 1.843 1,829 52 893
Alfta................ 11.448 12,166 3,492 1,642 1,850 3,392 425 1,132
Bollnäs .... 12,199 13,832 3,885 1,785 2,100 827 243 467
Hanebo .... 9,356 9,584 2,645 1,357 1,288 1.138 552 1,060
Norrala .... 18,860 19,782 5,193 2.594 2.599 1.869 76 1,677
Enänger .... 6,364 6,209 1.809 916 893 527 355 1,048
Forsa3................ 12,477 13.236 3,469 2.026 1,443 2.068 1,047 684
Bergsjö .... 13,980 14.207 3,975 2,067 1,908 2,183 697 1.681
Delsbo................ 10,528 10,635 2,(564 1,706 958 776 712 851
Ljusdal .... 18,887 20,309 5,999 2,715 3.284 2,908 1,183 1,862
Arbrå................ 6,226 6,959 2,025 1,119 906 403 27 173
Järfsö................ 7.121 7,503 2.172 1.178 994 143 355 612
Städerna .... 45,682 49,563 12,686 6,940 5,746 16.446 1,836 1,865

Hela länet 238,048 253,792 69,188 35,387 33,801 11,054 51 18,057

personer. Men i regeln har all denna vinst, och mera därtill, uppslukats genom 
den stora förlusten under senare år.

En närmare föreställning om folkökningens lokala växlingar inom länet 
skulle vinnas, om man kunde med full noggrannhet särskilja jordbruksbygder
na från de orter, som väsentligen lefva af skogsbruk eller industri. Då man 
måste hålla sig till hela socknar, är dock detta icke möjligt, — så stora som 
socknarna här mångenstädes äro. Icke desto mindre ha vi i tabellen å före
gående sida gjort ett ungefärligt försök — här liksom för öfriga län. Dock 
måste vi alldeles afstå från att skilja mellan jordbrukssocknar och skogssock
nar, därtill äro dessa näringar alltför mycket blandade med hvarandra. Vi 
hafva blott sökt särskilja »jordbrukssocknar» och öfriga, kvarvid skogssock
narna nog i regeln komma att föras till den förra gruppen. Angående de 
grundsatser, som följts, se sid. 212 här ofvan. För Gäfleborgs län är åtskill
naden ofta synnerligen vansklig. Så t. ex. ha vi ansett oss böra hänföra 
Bollnäs till jordbrukssocknarna men däremot upptaga Ljusdal bland de »öfriga». 
Den med de lokala förhållandena förtrogne må afgöra, huruvida vi här träffat 
det rätta eller icke.

För länet såsom helhet har folkmängden inom hvardera gruppen utgjort:
Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 .................... 47,486 37,054 84,540
» 1865 .................... 78,432 65.523 143,955
» 1880 .................... 87,916 90;812 178.728
» 1910 .................... 108,370 145,422 253.792

Mellan åren 1805 och 1865 ökades folkmängden i Gäfleborgs läns jord
brukssocknar med 65 procent. Siffran nästan sammanfaller med genom
snittet för rikets samtliga jordbrukssocknar; den vittnar alltså icke om någon

1 Fetstil i dessa koll. utmärker öfverskott af inflyttning; öfriga tal utvisa öfver-
skott af utflyttning. — 2 Med Bomhus. — 3 Med Avik.
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Tab. 177. Emigration och immigration i Gäfieborgs län, åren 185111910}

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Frän 

utom- 
europ. 1.

Frän
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 127,115 1,190 49 1,239 1,239
1861/70 . . . 142,575 5.476 288 5 764 5,764
1871/80 . . . 163.215 2,574 417 2,991 127 420 547 2.444
1881/90 . . . 191,889 9.835 375 10.210 465 408 873 9,337
1891/00 . . . 220,162 6.193 261 6.454 1,025 341 1,366 5,088
1901/10 . . . 246.403 11,614 401 12.015 1,178 502 1,680 10,335

särskildt kraftig tillväxt i detta län. Samtliga de öfriga norrländska länen 
företedde betydligt högre tal. Gäfieborgs län anslöt sig vid denna tid mera 
till mellersta Sverige än till Norrland.

Mellan 1880 och 1910 har folkmängden fortfarande vuxit i jordbruks- 
socknarna i Gäfieborgs län, — i allt med 23 procent. Motsvarande tal för 
samma ortsgrupp var i Västernorrlands län 27 procent, och i Jämtlands län 
28 procent. Däremot rådde nu i hela mellersta och södra Sveriges jord
bruksbygder folkminskning. Gäfieborgs län har alltså nu anslutit sig till Norr
land, icke till mellersta Sverige. Och förklaringen till att folkökningen kunnat 
fortgå ligger icke i landtbrukets utveckling, utan är helt och hållet skogsbru
kets förtjänst.

Öfvergå vi till Gäfieborgs läns öfriga socknar samt städerna, finna vi 
för åren 1806/65 en folkökning af 77 procent. Detta är till och med under 
det samtida riksmedeltalet för gruppen, hvilket hann till 86 procent. In
dustrien var tydligen ännu svag här uppe, och städerna gjorde icke några 
märkligare framsteg. Men äfven mellan 1880 och 1910 håller Gäfieborgs län 
icke fullt måttet. Folkökningen i dess industrisocknar och städer uppgick 
under dessa år till 60 procent, medan riksmedeltalet var 65 procent. Den 
starkaste tillväxten faller i Gäfieborgs län under en tidrymd (1866/80), som 
i dessa våra öfversikter icke närmare behandlas, såsom från folkökningssynpunkt 
i allmänhet af mera indifferent karaktär.

Emigrationen började, egendomligt nog, mycket tidigt i dessa aflägsna 
bygder. Måhända var det den beryktade Erik Jansson, som gaf stöten härtill. 
Både under 1850- och 1860-talen var länets siffra betydligt större än genom
snittet för riket. Sedan följde en tidrymd af trettio år, mellan 1870 och 1900, 
länets guldålder, under hvilken emigrationen var, jämfördt med rikssiffrorna, 
ganska lindrig. Under de senast gångna åren, då all slags utflyttning från länet 
tagit fart, har äfven emigrationen varit högre än för riket i gemen.

För samtliga de sextio åren mellan 1850 och 1910 äro för Gäfieborgs 
län upptagna 38,673 emigranter. Af dem gingo 36,882 till främmande 
världsdelar, 414 till Norge, 166 till Danmark, 570 till Finland eller Ryssland 
och 641 till öfriga länder eller okänd ort. Immigranternas antal är kändt 
endast för de senaste fyrtio åren och uppgår till 4,466. Af dem kommo 2,795 
från främmande världsdel, 405 frän Norge och 877 från Finland eller Ryss
land, hvarifrån invandringen plägar vara större än utvandringen.

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 3 För åren 1851/70 har nettoutvandringen ansetts
ungefärligen sammanfalla med den nppgifna bruttoutvandringen: jfr anm. sid. 228.
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Tab. 178. Emigranternas antal från hvarje socken och stad i Gåfieborgs
län, åren 1881/1910.

Socknar. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Trönö .................. 10 8 27
Enånger .... 96 59 100
Njutånger . . . 193 50 113
Nianfors . . . 8 5 9
Harmånger . . 61 129 153
Jättendal . . . 7 32 32
Grnarp .... 67 96 ■ 189
Bergsjö .... 297 219 307
Hassela .... 206 114 133
Hälsing-Tuna . 160 325 170
Idenor .... 83 55 40
Forsa................... 163 258 258
Hög................... 18 29 24
Rogsta .... 17 42 60
Ilsbo................... 6 11 9
Norrbo .... 19 13 —
Bjuråker . . . 181 127 98
Helsbo .... 46 140 102
Ljusdal .... 255 284 670
Ramsjö .... 102 79 112
Färila .... 208 121 291
Los ....................... 152 99 207
Arbrå.................. 132 228 318
TJndersvik . . . 73 26 47
Järfsö.................. 194 142 291

Hela länet 10,210 6,454 12,015

Socknar ock 
städer. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Gäfle.................... 1.171 723 1,930
Söderhamn . . . 558 388 828
Hudiksvall . . . 216 276 183
Hille..................... 103 37 200
Valbo.................... 268 198 594
Hedesunda . . . 88 19 53
Söderfors, länsdel 2 2 34
Öster-Färnebo . . 193 94 75
Ofvansjö .... 206 65 297
Järbo.................... 150 62 69
Högbo.................... 373 277 738
Torsåker .... 364 98 886
Ärsunda .... 40 13 9
Oekelbo .... 708 226 262
Hamrånge . . . 196 54 190
Alfta..................... 550 170 310
Ofvanåker . . . 220 110 164
V oxna.................... 45 10 40
Bollnäs .... 476 307 524
Segersta .... 47 25 47
Hanebo .... 309 73 106
Skog......................... 294 67 103
Söderala .... 760 362 855
Mo....................... 50 30 31
Rengsjö .... 16 9 31
Norrala .... 58 68 246

Af länets olika tingslag utvisade ier aren 1881/1900 Alfta, Oekelbo, 
Hanebo, Forsa och Bergsjö den relatift största utvandringen. Den högsta 
siffran bland alla företer —; om man går ned till socknarna — egendomligt 
nog Högbo socken, som innesluter Sandviken. Om förhållandena där medde
las en specialredogörelse i Bilaga XIX, sid. 28. Äfven Söderala, ined dess 
många stora sågverk och andra industriella rörelser, företer höga utvandrings- 
siffror. Jämförelsevis låg har emigrationen varit från Hedesunda, Järfsö och 
Delsbo tingslag, som till största delen utgöras af jordbruksbygder. Äfven här 
upprepar sig samma förhållande som så ofta annars: att den öfverflödiga be
folkningen i jordbruksbygderna först vänder sig till fabrikerna och städerna 
i hemorten, hvarefter färden ej sällan efter några års mellantid utsträckes till 
främmande land. Från Yalbo stora industrisocken var emigrationen förut 
lindrig, men har under de senaste åren blifvit betydligt starkare.

Talen för de olika socknarna för åren 1901/10 framgå af tabellen här 
ofyan. Med synnerligen stark tillväxt af emigrationen, jämfördt med föregående 
årtionden, framstå det nyss nämnda Yalbo samt därjämte Högbo och Ljusdal 
in. fl. samt städerna Gäfle och Söderhamn.

Näringsverksamheten. Af Gäfleborgs läns folkmängd år 1900 häm
tade mer än öl procent sitt uppehälle af industri, handel och samfärdsel, ett 
förhållande som visar, att industrialiseringen här hunnit synnerligen långt. 
Är 1840 utgjorde motsvarande tal endast 14 procent, men Gäfleborgs län 
stod redan då i främsta ledet med hänsyn till stadsmannanäringarnas relativa 
betydelse.
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Tab. 179. Några ekonomiska hufvuddata för Gäfleborgs län.1

Yrkesfördelning Gäfle
borgs
län.

Hela Arealens fördelning. Gäfle
borgs
län.

Hela
är 1900 (och 1840). riket. produktion in. m. riket.

Antal inb. pr kvkiu. . 14 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % ... . 
Naturlig äng, % . . .

5'57
4-27

8-90
3-26

Jordbruk, %................ 43-01 53-67 Skosbärande mark, % . 81-60 52-16
Industri. %................ 40-33 28-89 Annan mark, % . . . 8-56 35-68
Handel o. samf., % . . 11-08 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 5-58 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 20 144
Inom industrien : Annan spannmål, kg. 168 317

Sågverks-, %................ 3 5'8 7 3-68 Potatis, kg..................... 174 284
Bergverks-, %................ 0-95 4'00 Mjölk, kg........................ 377 549
Byggnads-, %................ 5*50 6'59
Väfnads- o. beklädnads-, % t" 55 6-18 Produktion pr hektar.
Metallförädlings-, % . . o-8 5 4-08 Spannmål, dt................... 14-96 14'48
Näringsmedels-, % . . . 2-06 2-33 Potatis, dt.......................

A insådda vallar, dt. . .
117*68 97-65

Kemisk-teknisk, % . . . 1-06 1-30 39-60 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 049 0*73 i naturlig äng, dt. . . 15-00 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,667 1,891
Jordbruk, % ................
Industri,

79-10
11-70

80-90
8-54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . 2-00 2-21 Landsvägar, kilom. . . 10-20 13-90
Allm. tjänst m. m.,% . 7-20 8-35 Järnvägar, kilom. . . 348 2-98

Af Jordbruket och dess binäringar lifnärde sig år 1900 endast 43 
procent af detta läns befolkning, och bland binäringarna är dock såsom van
ligt inräknadt äfven det här icke oviktiga fisket. Af länets areal upptager 
åkerjorden 51 à procent, den naturliga ängen öfver 4, skogen ej mindre än 
81 à 82 och impedimenten 8 à 9 procent.

I afseende på den odlade markens utbredning råder en synnerligen stor 
skillnad mellan de delar af länet, som till större delen ligga på de sedimen
tära jordarterna under marina gränsen, och de, som hufvudsakligen omfatta 
moränmarker ofvan denna gräns. Då emellertid samtliga tingslag omfatta 
trakter, hörande till bägge dessa områden, blir skillnaden mellan de siffror, 
som angifva tingslagens åkerareal, icke så stor. Främst i detta afseende stå 
emellertid i Gästrikland Ofvansjö tingslag, som till stor del består af de jämna 
slättbygderna kring Storsjön, samt i Hälsingland Norrala och Forsa tingslag, 
hvilka bland annat omfatta nedre delen af Ljusnans och Dellåns dalgångar 
med angränsande kusttrakter. Dessa tre tingslag ha omkring 11 % af hela 
arealen uppodlade. Motsatsen härtill bildar Ljusdals tingslags väldiga område, 
som omfattar Hälsinglands nordvästra tredjedel jämte Orsa finnmark. Största 
delen häraf är mycket högländt, och både klimat och jordmån äro därför syn
nerligen ogynnsamma för jordbruket. Också är åkerarealen mycket ringa, 
nämligen blott 1‘5 % af ytvidden.

A fkastningen pr hektar är inom största delen af detta län mycket gynn
sam, hvilket otvifvelaktigt mera beror på jordens skötsel än på jordmån eller 
klimat. Skillnaden mellan olika delar af länet är jämförelsevis ringa, och 
torde äfven den mera bero på mer eller mindre intensiv brukning än på na
turliga betingelser. Så till exempel är inom Hanebo tingslag brukningsdelar-

Jfr sid. 220.
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nas medelstorlek högre än annorstädes i länet, och detta tingslag har ock att 
uppvisa den lägsta skördesiffran pr hektar för såväl spannmål som potatis.

Den höga af kastningen på ytenheten i detta län torde i själfva verket för 
Hälsinglands del, liksom förut för Dalarnes, i främsta rummet bero på den fler
städes långt drifna hemmansklyfningen. I Gästrikland är det väl industrien, som 
— såsom annars i mellersta och södra Sverige — verkat befrämjande också 
på jordbrukets utveckling.

Boskapsskötseln står knappast högt i detta län, och kreatursstockens 
ökning på de senaste hundra åren är ovanligt svag, jämfördt både med folk
ökning och åkerareal. Mjölkafkastningen pr ko är numera 1,667 kg., mot 
1,891 kg. i medeltal för hela riket.

Brukningsdelarnas medelstorlek är något mer än 8 hektar åkerjord på 
hvarje, mot 10 hektar för riket i dess helhet. Af samtliga jordbrukare äro 
16 procent arrendatorer ; växlingarna härutinnan äro .mycket stora mellan 
olika bygder, beroende å den olika utsträckningen af bolagens jordförvärf.

Beträffande skogmarkens utbredning intager detta län med siffran 82 
■% det andra rummet i Sverige. Dels är ju blott en ringa del af arealen od
lad, och dels når länet icke upp till de områden närmare riksgränsen, där 
fjällen och de stora myrarna inskränka skogsmarkens relativa areal. Denna 
rikliga skogstillgång har naturligtvis frambragt en betydande trävaruindustri. 
Sålunda ligger vid Gäfle Bomhus sågverk, det största i vårt land; en väsent
lig del af dess behof af sågtimmer fylles dock från Dalarne. Inom Hälsing
land är det Norrala tingslag, som på grund af sitt läge kring Ljusnans myn
ning har att uppvisa de flesta af de större sågverken, t. ex. Ljusne, Bergvik, 
Ala, Djupvik och Sandarne. *

Af ven länets trämasseindustri är högst afsevärd. Flera af de större' 
sågverken, t. ex. Ljusne, äro förenade med sulfitfabriker, och äfven annorstä
des förekomma viktiga sådana, t. ex. vid Mackmyra och Ströms bruk.

Af länets bergarter ha några fått industriell användning. Sålunda före
kommer nära Kilafors järnvägsstation en röd gneisgranit, af hvilken de flesta 
ornamenten å Riksdags- och Riksbankshusen äro utförda. Den mellan Gäfle 
och Storvik förekommande sandstenen användes i ganska stor skala för till
verkning af kvarnstenar, trappsten, byggnadssten m. m. Exempel på dess 
.användning lämna bland annat Engelska kyrkan och hufvudfasaden till von 
Hallwylska palatset i Stockholm. En del urkalkstenar i Torsåkers socken ha 
tidvis bearbetats, dock i jämförelsevis ringa skala.

Nämnda socken är bekant för sina järngrufvor, som brutits ända sedan 
medeltiden. Äfven i några angränsande socknar förekommer järnmalm, men 
numera är brytningen mycket obetydlig. Däremot är järnindustrien syn
nerligen viktig, hvarigenom Gäfleborgs län ensamt bland de mellansvenska 
länen har att uppvisa högre siffra för det inom länet årligen tillverkade tack
järnet än för den brutna järnmalmen. De största järnverken ligga i den gamla 
brukstrakten i länets sydligaste del, t. ex. Forsbacka och Oslättfors, Gysinge, 
Sandviken och Hofors. Äfven vid kusten ligga några bruk; störst äro Axmar 
och Ockelboverken, Iggesund och Ljusne.

Länets tillgångar på vattenkraft äro ganska rikliga. I dess sydligaste 
del är det Dalälfven, som på den korta sträcka den tillhör Gäfleborgs län 
bildar flera forsar, de viktigaste och mest utnyttjade vid Gysinge. I öfrigt 
är det Ljusnan och dess biflod Voxnaälfven, som lämna den mesta vattenkraf
ten. På åtskilliga ställen inom Ljusnans dalgång har den redan tagits i an
språk, t. ex. för träförädlings- och annan industriell verksamhet, såsom vid 
Arbrå och Lottefors, men flera viktiga fall äro fortfarande endast delvis an
vända, t. ex. Ljusne strömmar mellan sjön Marmen och hafvet.
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För skärgårdsbefolkningen — mest kanske i Enångers och Forsa tingslag- 
— är fiske en ingalunda oviktig binäring. Hufvudsakligen är det strömming; 
som fångas, och näst efter Västernorrlands län torde Gäfleborgs komma i af~ 
seende på fångstens värde.

Tack vare Gäfle, hvars betydelse härutinnan dock numera är ringa inot 
förr, intager Gäfleborgs län det fjärde rummet i afseende på handelsflottans■ 
storlek. Dels är det trävaruexporten, som orsakar detta förhållande, och dels 
stadens läge såsom sjö- och stapelstad äfven för det stora inlandet.

I afseende på järnvåg skommunikationer är Gäfleborgs län ojämförligt 
rikare utrustadt än de öfriga norrländska länen. Dock saknas ännu den sedan 
länge förberedda Östkustbanan, afsedd att förbinda södra och mellersta Norr
lands kuststäder med hvarandra.

Länets städer. Länshufvudstaden Gäfle är, efter införlifningen af Bom
hus, ånyo Sveriges femte stad, från hvilken plats det under några år undan
trängts af Hälsingborg. Under förra seklet intog Gäfle städse femte eller sjätte 
rummet bland våra städer, — länge underlägset Karlskrona, som nu distanse
rats, men däremot under de tidigaste årtiondena öfverlägset Malmö. År 1800 
uppgick folkmängden till 5,400 personer. Tillväxten sedan dess har i det 
hela varit medelmåttig, från svensk stadssynpunkt. Länge var folkökningen 
till och med under medelmåttan; vändpunkten infaller med öppnandet af 
Gäfle—Dala järnväg mot slutet af 1850-talet, hvilken gjorde Gäfle till hela 
Dalarnes uthamn Folkmängden var då hunnen till något mer än 10,000 
personer. Numera uppgår den till 36,000. Under de senaste trettio åren 
har inflyttningen icke varit betydlig (utom till Bomhus). I våra dagar är Gäfle i 
främsta rummet en fabriksstad samt därnäst en handelsstad. Sjöfarten, som länge 
var betydande, har icke gjort några större framsteg under senare årtionden, och 
stadens egen handelsflotta, som en tid intog en mycket hög plats, i det den 
öfverträffade Stockholms, är numera icke synnerligen stor. Det en tid blomst
rande skeppsbyggeriet har nästan upphört. Utvecklingsgången är typisk — 
för flertalet af våra kuststäder.

Söderhamn växte under sågverksperiodens första decennier på trettio år 
(1860—1890) från 2,800 inb. till 10,000, hvilket relatift innebär en ovanligt 
stark folkökning — om ock absolut taget i obetydliga mått. Om den ekono
miska uppblomstringen under denna tidrymd vittna talen för giftermåls- och 
födelsefrekvens samt födelseöfverskott, hvilka under flera perioder voro högre- 
än i hvarje annan svensk stad. Numera befinner sig Söderhamn sedan tjugu 
år tillbaka i ekonomiskt hänseende i en den mest afgjorda stagnation. Utsik
terna till en förändring härutinnan äro små eller inga. — Hudiksvalls fram
steg under de sista trettio åren äro endast obetydliga.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden t 
ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmannen i Arbrå, pastorsäm
betet i Undersvik samt provinsialläkarne i Ockelbo och Bergsjö.1

Om jordbrukarnes ekonomiska ställning skrifver Hushållningssällskapets 
sekreterare bland annat: Hemmansklyfningens och ägostyckningens fortskri
dande under de friare former, som varit gällande under de sistförflutna 25 
åren, anses icke hafva haft det inflytande på jordbruksnäringen, att emigra- 

Tionen däraf ökats. Tvärtom förhåller det sig väl så, att ägostyckningen 
befrämjat bildandet af ett stort antal hem på egen grund, där jordbruket 
med dess nuvarande ståndpunkt visserligen icke alltid helt förmått gifva full 
bärgning åt ägaren och hans familj, men där detsamma likvisst i förening

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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med biförtjänster af industri, bandtverk eller fiske utgjort en så pass fast 
grundval för lifsbehofvens fyllande, att ägaren icke gifvit vika för frestelsen 
att emigrera. Möjligheten att vid nu rådande konjunkturer på arbetsmark
naden kunna få dela upp hemman med stort behof af främmande arbetskraft 
i mindre lotter med lämplig areal åker för hvarje och med ett behof af 
arbetskraft, som icke öfverstiger det mått, som kan presteras af familjens 
egna medlemmar och ett fåtal hjälpdagsverkare, måste anses hafva kraftigt 
befrämjat en intensivare drift af jordbruket och dess förmåga att lifnära en 
större befolkning.

På grund af de rika tillfällen till arbetsförtjänst, som numera stå de 
mindre jordbrukarna till buds, kan man säga, att den kategori af jordbrukare, 
som icke äger tillräckligt stor åkerareal att på jordbrukets nuvarande stånd
punkt enbart af de egna gårdsbruken kunna hafva sin utkomst, innehar en 
i allmänhet tämligen god ekonomisk ställning. För de mindre jordbrukare 
återigen, kvilka gå under namn af landbönder och arrendera jord af bruk 
och trävarubolag med arbetsskyldighet till jordägaren stipulerad i kontrakten, 
hafva léfnadsförbållandena icke så sällan varit mindre tillfredsställande och 
föga motsvarande konjunkturerna på industriens och arbetsmarknadens område.

De biförtjänster, som stå länets jordbrukare till buds, utgöras hufvud- 
sakligen af timmerdrifningsarbeten, flottning af timmer och kolved, kolning, 
körning af kol och bergsprodukter, forkörning, skogskulturarbeten, fiske m. m. 
Före trävaruindustriens uppsving och påbörjandet af de stora järnvägsbygg
naderna i länet på 1870-talet voro biförtjänsterna på långt när icke så 
stora och så jämnt fördelade som nu. I närheten af järnbruken kunde jord- 
brukarne visserligen erhålla extra förtjänster med kolning och körning af 
malm och järn, men längre bort från dessa funnos i stort sedt inga bi
förtjänster att få. Såväl jämförelsevis större som små jordbrukare voro på 
den tiden hänvisade till att taga sitt uppehälle af åkern och ängen, och 
skogen bidrog på sin höjd med en eller annan tolft handsågad plank till 
familjens underhåll. I Hälsingland voro linodlingen och lärftsberedningen 
icke oviktiga binäringar till jordbruket, liksom äfven jakten, med dess för
säljning af vildt, hästuppfödning och handel med hästar icke voro så litet 
inbringande. Arbetslönerna voro små, 50 à 75 öre pr mansdagsverke med 
kost hos arbetsgifvaren. Jordägarne samlade visserligen inga kapital, men 
drogo sig likväl nödtorftligen fram genom enkelt lefnadssätt, under det att 
de jordlöse ofta' fingo lida nöd, beroende som de voro på den tiden af de 
jordägandes gunst och nåd.

Annat blef förhållandet, sedan norra stambanan hade nått fram till våra 
trakter. Redan genom byggandet af järnvägen blefvo tillfällena till arbets
förtjänst icke oväsentligt ökade, men af mera varaktigt slag blefvo de med 
järnvägens öppnande för trafik möjliggjorda skogsförtjänsterna. Afsättnings- 
områdena för skogsprodukter blefvo genom järnvägen vidgade, så att t. ex. 
kolning med fördel äfven kunde utföras på längre afstånd från järnbruken, 
och då trävaruindustriens glansår från början till midten af 1870-talet inföllo 
ungefär samtidigt, så blef helt naturligt en allmän stegring af dagsverks- 
prisen följden. Flottningsleders byggande, timmerdrifningar, flottningar och 
arbeten af många slag vid sågverken kommo de förut mera såsom bisak an
sedda arbetsförtjänsterna att stiga upp till rangplatsen af nära nog hufvud- 
näring för befolkningen, som hade att glädja sig åt dagspenningar af 5—7 
kronor pr man och 10—15 kronor pr man och häst.

Emigrationen, för så vidt den förut hade berott på arbetslöshet, borde 
under denna blomstrande tid minskats, men den vällefnad och den smak för 
industriarbete, som de höga och lätt förtjänade dagspenningarna medförde,
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skapade en olust för jordbruksarbete, som ännu i våra dagar vill hafva rot
fäste icke blott bos arbetaren i allmänhet utan äfven, hvad sorgligare är, hos 
hela den jordbrukande befolkningen, omständigheter som icke böra förbises, 
då det gäller att utforska orsakerna till den nutida emigrationen. Folket 
förlorade sin tillit till jordbruket, som likvisst i århundraden därförut hade 
varit dess säkra stöd, och denna tillit har ännu i våra dagar icke åter
vunnits, trots de gynnsamma förhållanden för denna näring som nu råda, i 
jämförelse med flydda, men glömda svårare tiders. Odeladt godt har sålunda 
trävaruindustrien icke . verkat för länets jordbruk, äfven om man i närvarande 
stund har svårt att i Norrland kunna tänka sig ett lönande åkerbruk ut- 
öfver familjens behof utan industriens arbetare såsom afnämare af husdjurs- 
skötselns och jordens öfverskott af produkter.

Den kategori af arbetare, s. k. backstugusittare, som voro ganska all
mänt spridda öfver hela länet, torde i allmänhet numera vara stadd på retur. 
De lösa arbetare, som befolkade dessa stugor, hafva föredragit att flytta 
närmare industricentra, där ett hela året stadigvarande arbete med god för
tjänst bjudits dem. De nutida allmänt goda arbetsförtjänsterna hafva äfven 
möjliggjort förvärfvandet af fri grund till byggnadsplats, antingen i hemorten 
eller vanligast i närheten af städer, sågverk, bruk eller stationssamhällen, och 
på detta sätt har den forne backstugusittaren inkorporerats i industriarbetare
klassen, antingen med hem på egen och fri grund eller med hyrd eller af 
arbetsgifvaren bekostad fri bostad. Den själfständighetskänsla, som utmärker 
vår tids arbetare, har icke gjort det tilltalande för honom att såsom back
s' ugusittare vara beroende af jordägaren och dennes bestämmelser om villkoren 
for stugans bibehållande på platsen. Genom den forne backstugusittarens 
ö 'vergång till industriarbete förlorar jordbruket en billig och lätt tillgänglig 
a -betskraft. Till denna sin förlust hafva dock jordbrukarne själfva mycket 
b dragit genom att envist förneka sina arbetare att af dem få köpa litet 
j( rd till odling eller bebyggande. En billig mänsklig arbetskrafts återbördande 
till jordbruket står därför i det mest intima samband med egnahemsrörelsen, 
i synnerhet med den gren af densamma, som åsyftar tillkomsten af små 
j< rdbrukarehem.

Det förut antydda, i Norrland allmänt förekommande bruket, att föräldrarna 
sälja sina hemman till underpris till ett af barnen i stället för att dela de
st imma i lika lotter mellan siDa bröstarfvingar, har onekligen, i all synnerhet 
i de fall, då det gällt större hemman, föranledt så stor grämelse bland de 
syskon, hvilkas rätt däraf kränkts, att de lämnat fosterlandet, och har detta 
b ’uk dessutom i ej ringa mån motverkat uppkomsten af en intensivare jordkultur.

Sedan trävaruindustrien började utvecklas, har bristen på arbetskraft i 
jcrdbruket gjort sig allt mera kännbar och är f. n. rätt stor. Jordbrukarna 
a ise sig icke kunna betala sina arbetare de dagspenningar, som industrien 
buder, och få därför i regel nöja sig med i allmänhet undermåligt och 
därför billigare folk. Härtill kommer att, äfven om jordbrukaren betalar 
s! mma daglön som industriidkaren, han likväl ej erhåller arbetsfolk med samma 
lätthet som denne, emedan det jämförelsevis lättare, fast mer eller mindre 
hälsoskadliga arbetet i fabrikerna är mer tilltalande än det tunga jordbruks
arbetet. Industrien nedsätter eller rent af borttager förmågan af och viljan 
fcr arbete med jordbruk, ja, arbetarna anse detta arbete simpelt och för
aktligt. De få arbetare återigen, som ännu återstå till jordbrukets tjänst, 
anse sig i jämförelse med industriarbetarna dåligt betalade och prestera därför 
ett minimum af arbete äfven vid dagspenningar af kr. 2’bo à 3’oo pr dag. 
En minimiprestation af arbete med nyssnämnda arbetslöner resulterar emeller- 
ti i förvisso i ett maximipris för utvecklad verklig arbetseffekt, och däraf
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kommer det sig, att det norrländska jordbruket f. n. har att betala de i 
realiteten dyraste arbetspriser, vida dyrare än industriens.

Jordbrukaren får sina produkter i allmänhet för lågt betalade, och det 
kan visserligen ej annat än gräma honom, då exempelvis en mjölkhandlare, 
som betalat honom 9 à 10 öre pr liter för mjölken, själf af sina kunder 
mottager 15 à 16 öre för samma kvantum. Mellanhanden erhåller således 
här en oskäligt hög profit. Detsamma är förhållandet vid försäljningen af 
spannmål, slaktdjur, ägg och alla andra produkter af jordbruket. I synnerhet 
äro förhållandena i slaktdjurshandeln att betrakta såsom rent af olidliga. 
Nu kan det visserligen synas, som om landtbrukarne själfva ägde största 
skulden i dessa missförhållanden, enär de genom bildandet af föreningar för 
sina produkters gynnsamma försäljning borde vara i stånd att bestämma 
priserna, men betänker man vår allmoges medfödda tröghet, dess tålmodighet 
att bära oförrätter, dess på grund af flera orsaker bristande förmåga af 
samarbete och enighet samt till slut äfven den stora bristen på upplysning 
och kapital, så kan man med fullt fog uttala den åsikten, att en kraftig 
upplysning om försälj ningsväsendets rätta ordnande och tillhandahållandet af 
billiga penningar till dess genomförande i form af andelsmejerier och andels- 
slakterier m. m. vore synnerligen önskvärda, icke minst därför, att det lönande 
jordbruk, som däraf med full visshet bief en följd, skulle bäst af allt höja 
aktningen för jordbrukaren och hans gärning och öka den kärlek till jord 
och hem, som först af allt är nödvändig för emigrationens motarbetande.»

Uttalandena i torpare-, kredit- och egnahemsfrågorna beröras i det följande.
Kronolänsmau Arvid Delin i Arbrå skrifver bland annat: »Distriktet, som 

utgöres af Arbrå och Undersviks socknar, har under min 28-åriga verksamhet 
som länsman härstädes undergått en högst väsentlig förändring, med jämnt 
stigande utveckling. År 1879 öppnades norra stambanan för allmän trafik, 
och med detsamma väcktes intresset för användandet af Ljusnans väldiga 
vattenkraft vid Arbrå ström i industriens tjänst. Som orten lämpligast kan 
betecknas som skogsbygd, vände sig intresset först mot tillgodogörandet af de 
rikliga skogsprodukterna, och flera sågverk anlades samt redan i början på 
80-talet en mekanisk verkstad, hvilka anläggningar hade sina hufvudsakliga 
intressenter inom socknen. Före järnvägens framdragande voro dessa socknar 
mera isolerade och dess befolkning i allmänhet välbärgad, med enklare vanor 
och lefnadssätt samt större förnöjsamhet. Den ökade skogsafverkningen tillförde 
orten betydande kapitaltillgångar samt rikligare tillfällen till inbringande 
arbetsförtjänst, såväl för bönderna som ortens arbetarebefolkning (backstugu- 
sittarne), hvaremot behofven ökade och förnöjsamheten minskade. Slutligen 
började bolagsverksamheten en reduktion af bondeklassen, genom inköp af 
det ena hemmanet efter det andra, allt för skogens skull. Närmaste följden 
häraf har blifvit en minskad bondestam samt ökadt antal lägenhetsägare, 
som af bolagen förvärfvat jord utan någon som helst skogsrätt, hvilket gör 
att dessa lägenhetsägare äro ytterst beroende af tillgänglig arbetsförtjänst.

Någon massutvandring från detta länsmansdistrikt har aldrig förekommit, 
och jämfördt med andra orter kan sägas att utvandringen härifrån varit obe
tydlig, beroende på den hittills rådande goda arbetsmarknaden. Jordbruket 
inom denna ort är tämligen högt uppdrifvet och lämnar i allmänhet skörde
resultat, som, med måttliga anspråk, ger god ränta å jordvärdet samt »föder 
sin man». Genom de rikliga tillfällen till arbetsförtjänst, som vår industri och våra 
fabriker lämna, ökas svårigheten för jordbrukaren att erhålla erforderligt arbets
biträde; och då sådant erhålles, faller sig detta ganska dyrbart. Drängtjänster 
äro sällsynta, arbetare på stat förekomma icke, och det yngre kvinnliga släktet 
är för fint för ladugårdsskötsel. För jordbruket användes mest tillfälliga
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arbetare, där icke hemmavarande söner äro att tillgå, och ladugården skötes 
af matmodern med tillhjälp af döttrar eller minderårig flicka samt i vissa 
fall af äldrfe kvinnor. Den enskildes jordbruk består hufvudsakligen af små- 
brukarlotter, med en kreatursbesättning af 10 à 12 kor och 2 hästar och 
därunder — endast i enstaka fall så mycket som 20 kor och 5 hästar -— 
hvilket gör att ägaren med sitt husfolk verkställer största delen af arbetet. 
Den afkastning, som ej erfordras för hushåll och kreatur, af smör, ost, mjölk, 
fläsk, slaktdjur samt äfven foder, betingar i allmänhet goda priser och lätt 
afsättning. En enligt min uppfattning berättigad anmärkning mot ortens jordbru
kare torde kunna framställas, nämligen mot uraktlåtenheten att själfva uppföda 
hvad de behöfva för bibehållandet af kreatursstammen, såväl af hästar som nöt
kreatur och svin, hvilket gör att stora penningebelopp måste utgifvas för 
inköp däraf.

En säregen omständighet för denna ort är, att jordbruksfastighet ytterst 
sällan skiftas emellan arftagare, ett förhållande som här har urminnes häfd. 
Så snart bondens äldste son blifvit myndig eller måg kommit i gården, öfver- 
låtes hemmanet till denne mot en obetydlig köpeskilling samt födoråd i 
naturapersedlar, äfvensom i vissa fall fördelsjord åt någon eller några af de 
öfriga barnen, som icke på annat sätt, vanligen genom giftermål blifva för
sörjda. Härutinnan utöfvas en orättvisa mot öfriga arftagare, som hämnat 
sig genom vanvördnad mot föräldrar, hat och afundsjuka emellan syskon samt 
en styfsint, misstrogen och hämdlysten karaktär, som bjärtast framträder hos 
ungdomen, hvilken ock i anledning häraf ej vunnit det bästa rykte. I mångt 
och mycket spåras nog förbannelsen af denna orättvisa. Att detta system 
jämväl i vissa fall befordrar emigration, torde helt säkert kunna antagas.»

Provinsialläkaren d:r P. A. Tonell i Bergsjö. »Emigrationen har här i 
trakten varit betydlig, men på senare åren allt mer aftagit. I Hassela socken, 
med blott ett ringa antal själfägande bönder, under det de flesta hemmanen 
ägas af ett par större trävarubolag, pågår emigrationen ännu i ej ringa ut
sträckning, i Jättendal åter, som helt utgöres af en själfägande bondeklass, 
har den på de sista åren så godt som fullständigt afstannat. Socknarna 
Bergsjö, Gnarp och Harmånger, i hvilka en fri bondeklass existerar vid sidan 
af bolagsvälde, intaga med hänsyn till emigrations frekvensen en medelställning 
mellan Hassela och Jättendal.» — »Den åsikten är här på orten allmän, att 
landbönder (så. kallas bolagsarrendatorernä) och fattigdom höra tillsammans, 
under det ett visst välstånd åtföljer den själfägande bonden. Arrendatorernas 
ogynnsamma ekonomiska ställning torde till stor del bero på den osäkerhet, 
som medföljer deras ställning, i det bolagshemmanen i regel utarrenderas blott 
på ett år i sänder. Något intresse för att nedlägga kostnader och arbete på 
jordbruket kan under sådana förhållanden ej äga rum, och jorden blir med 
tiden allt sämre och mindre gifvande. En jämförelse mellan befolkningen i 
en trakt, bestående af själfägande bondeklass, och en annan af bolagsarren- 
datorer, visar tillfullo den stora skillnad, som råder i ekonomiskt hänseende 
till förmån för den förra. Att emigrationen skall influeras af detta förhållande 
säger sig själft. Bondens söner och döttrar stanna hemma hos föräldrarne 
och hjälpa dem samt öfvertaga i sin tur hemmanet, när föräldrarne blifva 
gamla eller aflida. Arrendatorns barn ledsna ej sällan så småningom på att 
kvarstanna på ett hemman, som ej äges af deras föräldrar, och hvilket de 
själfva aldrig hafva utsikt att någonsin komma i besittning af. Den åsikten 
är här allmän bland bondeklassen, att förbudet för bolag att förvärfva hemman 
borde utsträckas till hela Gäfleborgs län samt Dalarne.»1

1 Detta skrefs är 1907.
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Yästernorrlands län.
Västernorrlands län omfattar en areal af 25,532 kv.-kilom. och äger 

253,000 inb. Till storleken är det det femte i ordningen af våra län, och tili 
folkmängden det åttonde, — för halftannat århundrade sedan det tjuguförsta.

På visst sätt kan berggrunden sägas vara mycket omväxlande i detta 
län, i det att en stor mängd bergarter af högst varierande ålder och beskaf
fenhet äro representerade inom länets gränser. Ojämförligt största arealen 
intages dock af granit och gneis, och blott i länets utkanter uppträda andra, 
vida yngre bergarter. Sålunda utgöres berggrunden inom nästan hela Medel
pad af gneis och granit i intim blandning, och detsamma är förhållandet 
äfven inom vidsträckta delar af södra och nordöstra Ångermanland. En myc
ket framträdande roll bland länets bergarter spelar grå hälleflintgneis, som 
uppträder i västra och norra delarna af Medelpad samt upptager vidsträckta 
områden i Ångermanland, såväl vid kusten som i det inre af landskapet. 
Vissa delar af denna formation likna i påfallande grad malmförande bergarter 
i södra och mellersta Sverige, särskildt de som uppträda inom Norbergs bergs
lag, kring därvarande stora järnmalmsförekomster. Sådana saknas emellertid i 
detta län; däremot träffas inom hälleflintgneisen mycket allmänt små före
komster af magnetkis, kopparkis, svafvelkis och grafit, af hvilka dock ingen 
enda hittills visat sig brytvärd.

Mellan Ångérmanälfvens mynning och Örnsköldsvik uppträda unga erup- 
tivbergarter, bland dem diabasj som på Ulföarna omsluter järnmalm, hvars 
brytning dock icke visat sig lönande, lika litet som den järnmalm, hvilken 
förekommer inom en ännu yngre bergart på Alnön utanför Sundsvall.

Nordvästligaste delen af länet, hvilken bildar ett smalt, kilformigt område 
mellan Jämtlands och Västerbottens län, upptages af sedimentära bergarter 
af kambrisk och prekambrisk ålder, sammanhängande med likartade bildnin
gar i den stora fjällkedjan. Bland dessa bergarter märkas alunskiffer jämte 
kalksten. Sistnämnda bergart saknas för öfrigt inom detta län.

Större delen af Västernorrlands län ligger ofvan högsta marina gränsen, 
i främsta rummet naturligtvis de inre, nordvästliga trakterna. Då emellertid 
landsänkningen vid istidens slut var större inom detta län än annorstädes i 
Europa, är det ingalunda obetydliga områden utmed kusten och i älfdalarna, 
som kommit att ligga nedom denna gräns. Under det att morän är den för
härskande jordarten i det inre, utbreda sig i sistnämnda trakter mäktiga af- 
lagringar af sand och lera samt det mellanting af dessa bägge jordarter, som 
här benämnes mjuna. Kalkhalten hos dessa jordarter är i allmänhet ytterst 
obetydlig; i nämnvärd mängd förekommer den blott på några ställen inom 
Indalsälfveus och Ljungans dalgångar.

Torf markernas areal inom detta län plägar uppgifvas till 12 Straf hela 
ytvidden, en siffra, som troligen är för låg, enär inom stora områden skogs
marken är försumpad till en omfattning af bortåt 30 % af arealen. Inom 
detta skogrika län saknar naturligtvis torfven betydelse som bränsle, och 
äfven såsom odlingsmark äro myrarna af mindre vikt, emedan ännu finnas
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kvar ouppodlade stora sträckor af värdefullare mark. För jordbruket ha 
myrarna betydelse hufvudsakligen såsom slåttermarker; den skada, som årligen 
vållas å skogen genom fortskridande försumpning, är dock säkerligen långt 
större. Anmärkas bör, att inom Västernorrlands och Västerbottens län verk
ställts (på Domsjö sågverks skogar) de största utdikningar till främjande af 
skogsväxten, som utförts i vårt land.

De inre delarna af detta län, särskildt i norra Ångermanland, äro myc
ket bögländta, och ha på grund häraf, samt tillföljd af det större afståndet 
från hafvet, betydligt hårdare klimat än de lägre liggande kusttrakterna, 
hvilket kanske gör sig för jordbruket mest märkbart i form af nattfroster 
under eftersommaren. Kusttrakterna ha däremot långt mildare klimat, såsom 
framgår bland annat däraf, att detta läns norra gräns vid kusten samman
faller med nordgränsen för flera trädslag, exempelvis lind, lönn, hästkastanje, 
hassel, äpple, körsbär m. fl.

Folkmängden i Västernorrlands län, inom dess nuvarande gränser, 
uppgick år 1750 till 37,000 personer (efter ungefärlig beräkning).1 År 1810 
hade den hunnit till 61,000 personer, och år 1910 till 251,000.

Efter allt att döma, har Västernorrlands läns folkmängd städse vuxit 
hastigare än rikets, ända fram till för några få år sedan. Numera har äfven 
detta län sjunkit ned under medelmåttan i fråga om folkökningens storlek.

Tjuguårsperioden mellan 1870 och 1890 var Västernorrlands glansperiod, 
med en stark utvidgning af sågverksrörelsen och en folktillväxt, som öfversteg 
20 promille årligen. Sundsvalls brand år 1888 och den omfattande byggnads
verksamhet, som däraf föranleddes, lockade ännu under några år ett antal 
arbetssökande hit upp. Men under fortgången af 1890-talet inträffade vänd
punkten.

Några data«- till belysande af folkökningsförbållandena i Västernorrland 
under de senaste hundra åren meddelas i tabellen å nästa sida.

I fråga om länets egen naturliga folktillväxt, eller de föddes öfverskott 
öfver de döde, har ställningen varit något egendomlig. Gränsen mellan »Öst- 
sverige» och »Nordsverige» i demografisk bemärkelse (jfr sid. 225 här ofvan) går 
midt igenom länet och skiljer skarpt dess båda landskap från hvarandra. 
Detta innebär, att fruktsamheten inom äktenskapen är jämförelsevis låg i 
Medelpad, men mycket stark i Ångermanland. Men äfven dödstalen äro i 
allmänhet högre i Ångermanland; man märke särskildt den under mer än 
hundra år iakttagna höga barndödligheten, om hvilken redan föreligger nästan 
en hel litteratur.

Såsom ett slutresultat af dessa förhållanden framgår för länet i dess 
helhet ett betydande födelseöfverskott, hvilket stegrades ytterligare under tid
rymden för länets största ekonomiska utveckling. Numera befinner sig födelse- 
öfverskottet visserligen, relatift taget, på återgång, men allt fortfarande är det 
dock tillräckligt högt att möjliggöra en mycket kraftig folkökning. Under 
senaste tid har emellertid tillkommit ett förhållande, förut nästan okändt i Väs
ternorrlands historia: en stark utflyttning.

På de hundra åren mellan 1810 och 1910 har länet haft ett födelse
öfverskott, uppgående i allt till 200,468 individer. Folkökningen har under 
samma tid utgjort 189,540. Utflyttningarna hafva alltså öfverskridit inflytt
ningarna, och nettoförlusten uppgår till 10,928 personer. Detta resultat för
delar sig på det sättet på olika perioder, att de första åttio åren medförde

— 1 Det nuvarande Västernorrlands län bildades är 1762 men omfattade till är 
1810 äfven Jämtland. Sedan sistnämnda år hafva endast smärre gränsregleringar ägt rum.
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Tab. 180. Folkökningen i Våsternorrlands lån från 1810 till 1910-1

Aren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.
Folk

ökning.
Födelse-

öfver-
Omflytt

nings-
Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

60,972
67,067 + 6,095 6,384 — 289 289

1821/30 .... 78,401 4- 11.334 10,274 + 1,060 4- 1,060 -- '
1831/40 .... 85,855 + 7,454 7,104 + 350 + 350 —

1841/50 .... 99,535 4- 13,680 12,860 + 820 4- 820 —

1851/60 .... 116,908 + 17,373 15,889 + 1,484 4- 1,559 — 75
1861/70 .... 134,648 4- 17,740 15,284 + 2,456 4- 3,783 — 1,327
1871/80 .... 169,217 + 34,569 26,081 + 8,488 4- 9,494 — 1,006
1881/90 .... 208,811 + 39,594 34,967 + 4,627 4- 9,536 — 4,909
1891/00 .... 232,311 4- 23.500 35,195 — 11,695 — 3,466 — 8,229
1901/10 .... 250,512 4- 18,201 36,430 — 18,229 8,216 — 10,013

en vinst af 19,000 personer, medan de sista tjugu åren däremot bragt en 
förlust af 30,000 personer.

Äfven de första åttio årens vinst af 19,000 personer är ju en obetydlighet 
för en så lång tidrymd. Slutresultatet — en öfvervägande förlust -— är ett 
bedröfligt vittnesbörd om det hittillsvarande sakförhållandet i fråga om den 
allmänneliga uppfattning, som i Norrland ser »vårt framtidsland».

Äfven med betonande af detta föga kugnesamma faktum måste erkännas, 
att utvecklingen i Yästernorrlands län under de tjugu åren mellan 1870 och 
1890 utgör ett i vår ekonomiska historia sällsynt storslaget fall, som väl för
tjänar några ögonblicks närmare uppmärksamhet. Under dessa år egde 
verkligen en uppblomstring rum af tillräcklig styrka att gifva utkomst äfven 
åt en befolkning utanför bygdens eget folktillskott, — med andra ord: under 
dessa år hade vi verkligen här uppe ett litet »Amerika i Sverige». Tyvärr 
var detta Amerika både af alltför obetydlig skala och af alltför kort var
aktighet. En belysning af dessa förhållanden lämnas af nedanstående tal. De 
utvisa folkmängd och folkökning mellan 1870 och 1890 i de bygder af Väster- 
norrlands län, där under denna tid inflyttningen var starkare ån ajflyttningeri. 
Dessa bygder voro följande:

Folkmängd. Tillväxten utgjordes af
År 1870. År 1890. Tillväxt. Födelse-

öfverskott.
Inflyttnings-

öfverskott.
Sköns tingslag . . . 6,633 21,820 14,687 6,496 8,191
Länets städer1 2 . . . 10,112 19,004 8,892 3,535 5.357
Gudmundrå t:g . . . 4,538 8,788 4,250 2,767 1,483
Njurunda tingslag . 3,578 7,382 3,804 2,439 1,365
Nora tingslag . . . 5,118 7,617 2.499 1,999 500
Sollefteå tingslag. . 6,689 10,169 3,480 3,051 429
Selångers tingslag . 3.403 4,641 1,238 901 337
Boteå tingslag . . . 7,855 11,427 3,572 3,355 217

Yi påstå icke, att förhållandena voro idealiska här uppe under dessa år. 
Många olägenheter — särskildt i fråga om bostadstillgång och lifsmedelspris 
— voro till och med direkt framkallade af den starka folkökningen. Men här 
fanns i alla fall en trakt, som för stora delar af vårt land gjorde emigrationen

1 Länsgränserna äro här unifierade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, och talen förete
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 
213 här ofvan. — 2 Sundsvall och Härnösand.
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Tab. 181. Folkmängden i Västernorrlands läns (gamla) tingslag samt
städer åren 1805—1910.

Tingslag m. m.
(Efter unifierade gränser.)

År 1805. År 1840. År 1865.
.

År 1880. År 1900. År 1910.

Selänger....................
Tuna........................
Torp............................
Njurunda....................
Skön............................
Indal........................
Ljustorp ....................
Säbrå1 ........................
Gudmundrå................
Nora............................
Boteå........................
Sollefteå....................
Resele........................
Ramsele....................
Nätra........................
Nordingrå................
Själevad1................
Arnäs........................

2.019
3,621
4,054
1.640
2,131
2.311 
2,736 
3,980 
2,270 
3,091 
4.151 
2,726 
1,569 
2,457 
5,781
4.311 
3,155 
3,905

2,599
5,347
6.543
2^258
2,686
3,595
3,711
5,216
3,353
4,124
5,227
4,413
2,497
4,630
8,160
5.331
4,759
6,657

3,479 ! 
7^854 
9*844 
3.246 
5,338 
5.177 
5,491 
6,992 
4.318 
4,937 
7,630 
6,541 
4,384 
7,824 

11,240 
6,787 
7,219 
9,816

3,844
10,072
13,255
5,547

12,443
5,963
6,330
8,569
6,534
5,990
9,441
8,141
5,988

11,169
13,312
7.087
8,786

11.473

4,709
11,416
16,113
8,292

24,291
6,598
7,758
8,846

11,868
8,755

13i608
10^923

7,914
14.988
16,875

7,691
11,412
14,883

4,892
12,087
17.586

8*883
24,834

6,772
7.885
9,837

14,901
9,910

13,992
12,097
8.476

16,362
18.104
7,635

11,846
14,472

Landsbygden 55,908 81,106 118,117 153,944 206,940 220,571

Härnösand1................
Sundsvall................
Örnsköldsvik1 . . .

2,053
1,471

241

2,163
2,075

5u

3,685
5,327

461

5,429
9,116

728

7.890
14,831
2,650

9.424
16)854
3,663

Städerna 3,765 4,749 9,473 15,273 25,371 29,941

Hela länet 59,673 85,855, 127,590 169,217 232,311 250,512

Där af :
Medelpad....................
Ångermanland . . .

19.983
39,690

28,814
57,041

45,756
81,834

66,570
102,647

94,008
138,803

99,793
150,719

obehöflig. Här funno tusentals människor från alla clelar af Sverige sin ut
komst, — människor som annars sannolikt skulle sökt den i Amerika.

Och dock, huru obetydligt är ej det hela från synpunkten af utkomst för 
de itill flyttade! Sammanlagda folkmängden i dessa bygder år 1870 uppgick 
till 47,926 personer, och år 1890 till 90,348. Men af den folkökning, som 
sålunda ägt rum, kommo 24,543 från det egna födelseöfverskottet, endast 17,879 
från inflyttningen. Blott i Sköns tingslag och städerna uppgick inflyttningen 
till mera än födelseöfverskottet, — 13,548 mot 10,031. I de ölriga sex 
tingslagen var folkökningen sammansatt på det sätt, att det egna födelseöfver
skottet gaf 14,512, inflyttningen endast 4,331.

Om detta är förhållandet i fråga om det ojämförligt gynnsammaste exempel 
i denna skala, som vi äro i stånd att framdraga från de senaste hundra årens 
Norrland, så synes också häraf, huru mycket man öfverskattat möjligheten 
— hittills — för dessa delar af vårt land att bereda utkomst åt folköfver- 
skottet från öfriga trakter. Vi säga: det gynnsammaste exemplet i denna 
skala. De norrbottniska grufsocknarna röra sig med vida mindre siffror, och 
uppblomstringen där har varit af ännu kortare varaktighet.

1 År 1892 utvidgades Härnösands stad med en del af Säbrå (1,200 inb.) och åren 
1894 och 1903 Örnsköldsvik med delar af Själevad (med sammanlagd* omkring 1,000 inb.)
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Tab. 182. Folkmängden inom Västernorrlands läns jordbrukssocknar samt 
inom öfriga socknar och städerna.1

Tingslag m. m.
Jordbrukssocknar.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Selånger .... 2,019 3,479 3,844 4,892
Tuna................ 1.264 2,431 3,093 3,091 2,357 5,423 6,979 8.996
Torp.................... 2,733 6,653 9,060 11.207 1,321 3,191 4,195 6,379
Njurunda. . . . • 1,640 3,246 5,547 8,883
Skön.................... 2,131 5,338 12,443 24,834
Indal................ 2,311 5,177 5,963 6,772
Ljustorp .... 1,463 3,117 3,391 3,842 1,273 2,374 2,939 4,043
Säbrå2................ 2,235 3,969 4,295 4,436
Gudmundrå. . . 246 475 515 460 2,024 3,843 6,019 14,441
Nora.................... 2,148 3,322 3,566 5,078 943 1,615 2,424 4832
Boteå................. 2,397 4,181 4,873 6.619 1,754 3,449 4,568 7^373
Sollefteå .... 1,028 2,275 2,574 3,113 1,698 4,266 5,567 8j984
Resele . . . . . 1,569 4.384 5,988 8,476
Ramsele .... 2,457 7,824 11,169 16,362
N ätra................ 5,781 11.240 13,312 18,104
Nordingrå . . . 4,311 6,787 7,087 7,635
Själevad2 .... 1,081 3,250 4,044 4,777
Arnäs................ 736 3,418 3,896 4,871 3,169 6,398 7,577 9,601

Härnösand2 . . . 3,798 6,708 9,703 14,825Sundsvall . . . 1,471 5,327 9,116 16^854
Örnsköldsvik2 2,315 4’430 5;470 10A32

Hela länet 33,779 71,982 86,670 109,735 25,894 55,608 82,547 140,777

Öfriga socknar samt städerna.

Omflyttningsresultatet inom Västernorrlands län ocli dess olika delar åren 
1816/1910 framga af tabellen a nästa sida. Tillägga vi, med ungefärliga belopp, 
siffrorna äfven för femårsperioden 1811/15, framgår att städerna (Örnsköldsvik 
inräknadt) liaft ett inflyttningsöfverskott under århundradet i sin helhet (från 
1810 till 1910) af vid pass 14,000 personer. Äfven några af landsbygdens 
tingslag förete inflyttningsöfverskott för seklet, nämligen Skön, med ungefär 
6,000 personers vinst, Gudmundrå, med något öfver 2,000, och Njurunda, med 
några hundratal; därtill ha i Selångers tingslag in- och utflyttningar vägt 
ungefär jämnt. Inom öfriga tingslag har utflyttningen varit öfvervägande och 
uppnått efterföljande ungefärliga tal, för nettoförlusten:
Arnäs.......................... 5,500
Nätra.......................... 4,000
Själevad ...... 3,500
Nordingrå......................3,250
Säbrå.......................... 3,000

Ramsele ...................... 2,500
Tuna.............................. 2,500
Torp.............................. 2,500
Ljustorp...................... 2,000
Indal.............................. 1,800

Boteå.............................. 1,500
Resele.......................... 1'250
Sollefteå......................... 700
Nora................................. 600

För Själevads och Säbrå tingslag böra dessa siffror rätteligen sänkas med 
ett tusentaj personer eller däröfver för dem hvardera, motsvarande folkmängden 
i de områden, som genom gränsregleringar öfverflyttats till resp. städerna

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom 
»öfriga socknar» äro här upptagna Tuna, Stöde, Borgsjö, Njurunda, Skön, Alnö, Timrå, 
Lagfors bruk, Hässjö, Lögdö bruk, Gudmundrå, Högsjö, Bjärtrå, Ytter-Lännäs, Öfver- 
Lännäs, Gålsjö, Sollefteå, Multrå, Långsele, Arnäs och Grundsunda; jfr också efterföljande 
not. — 2 Då gränsregleringar mellan Härnösand och Säbrå samt mellan Själevad och 
Örnsköldsvik ej medgifva jämförliga siffror, ha de båda landsförsamlingarna här sam
manförts med resp. städer.

30—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 188. Befolkningsrörelsen inom Våsternorrlands läns olika delar,
åren 1901/1910.

Tingslag m. m.

Folkmängd. Åren 1901/1910. Omflyttningsresultat.1

1900. 1910. Lefv.
födda. Döda. Öfver-

skott. 1816/90. 1891/00. 1901/10.

Selånger ....
Tuna..................
Torp......................
Njurunda....
Skön......................
Indal..................
Ljustorp ....
Säbrå ..................
Gudmundrå . . 
Nora. .....
Boteå..................
Sollefteå ....
Reseie..................
Barnsele ....
Nätra..................
Nordingrå . . . 
Själevad .... 
Arnäs ..... 
Städerna ....

4,709
11,416
16,113
8,292

24,291
6,598
7,758
8,846

11.868
8,755

13,608
10,923
7,914

14,988
16,875
7,691

11.412
14,883
25,371

4.892
12,087
17,586
8,883

24,834
6,772
7,885
9.837

14,901
9,910

13.992
121)97
8,476

16,362
18,104
7,635

11,846
14,472
29.941

1,221 
3,380 

, 4,787 
2,480 
7,077 
1,771 
2,261 
2,986 
4,878 
2.891 
4,269 
3,426 
2,624 
4’915 
5,188 
2,085 
3,676 
4,581 
7,056

730
1,675
2,152
1,252
3,367

970
1,095
1,528
1,967
1,386
2,147
1,704
1,172
2,086
2,581
1,327
1,840
2,288
3^855

491
1,705
2.635
1.228
3,710

801
1,166
1,458
2,911
1,505
2,122
1.722
1,452
2,829
2,607

758
1.836
2,293
3,201

550
298
178

1,788
10.913

'342
49

799
1,833

24
315
745
275
118

1,387
1,873

I 280
1 1,660
1 10,489

373
1,253
1,175

452
1,390

751
884

1,726
899
222
74

896
623

1,203
1,142

415
1,564

824
2,378

308
1,034
1,162

637
3,167

627
1,039

467
122
350

1,738
548
890

1,455
1.378
'814

1,402
2,704
1,369

Hela länet 232,311 1 250,512 j 71,552 35,122 36,430 i 19,784 11,695 ( 18,229

Örnsköldsvik och Härnösand. — Öfverhufvud finner man en jämförelsevis stor 
utflyttning från det nordliga Ångermanland, där sågverksindustrien icke upp
blomstrat lika hastigt som vid nedre Angermanälfven och i Medelpad.

I tabellen å föregående sida ha vi, såsom annars, sökt afsöndrä~»jordbruks- 
socknarna» från de öfriga; jfr sid. 212 här ofvan. Svårigheterna att genom
föra denna åtskillnad äro dock betydande i de norrländska länen, med deras 
stora socknar och med den sammanblandning som här äger rum mellan 
jordbruk och skogsbruk. Summorna för hela länet blifva inom hvardera gruppen :

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 ................ 33,779 25,894 59,673
» 1865 ................ 71,982 * 55,608 127,590
». 1880 ................ 86,670 82,547 169,217
» 1910 ................ 109,735 140,777 250,512

Inom länets jordbrukssochiar ökades alltså folkmängden åren 1806/65 
med 113 procent, och åren 1881/1910 med 27 procent. Motsvarande medeltal 
för Norrland voro resp. 111 och 34 procent. Från Norrlandssynpunkt är 
alltså folkökningen i Västernorrlands läns jordbruksdistrikt icke särskildt fram
trädande. Erinras må, att den tillväxt, som ägt rum under de senaste trettio 
åren, säkerligen mera är att tillskrifva skogshandteringen än jordbruket.

Inom länets ö/nc/a socknar samt städerna uppgick tillväxten åren 1806/65 
till 115 procent, och åren 1881/1910 till 71 procent. Norrlands medelsiffror 
voro resp. 97 och 74 procent. Icke heller inom denna grupp äro alltså

1 Fetstil i dessa koll. utmärker öfverskjutande inflyttning, brödstilen öfv erskju
tande utflyttning
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Tab. 184. Emigration och immigration i Västernorr lands län, åren 1851/1910}

Åren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2Till 

utoni- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Erån 

utom- 
europ. 1.

Erån
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 107,836 75 75 75
1861/70 . . . 126,558 1,181 146 1,327 1.327
1871/80 . . . 151,100 1.498 283 1,781 43 732 775 1,006
1881/90 . ' . . 186,484 5,484 557 6.041 188 944 1,132 4,909
1891,00 . . . 218.906 9,760 621 10,381 847 1,305 2,152 8,229
1901/10 . . . 241,306 11,695 662 12,357 1,132 1,212 2,344 10,013

Västernorrlands siffror anmärkningsvärd! stora. Länets betydande höga total
siffror för folkökningen bero alltså egentligen därpå, att industribygderna här 
utgöra en jämförelsevis stor andel af det hela.

Emigrationen har på de senaste sextio åren bortfört i allt 31,962 
personer från Västernorrlands län. Närmare detaljer framgå af tabellen här 
ofvan. Ännu under 1880-talet nådde Västernorrlands relativa utvandringssiffra 
icke till hälften mot rikets. Under 1890-talet steg den i det närmaste upp 
till riksmedeltalet, och åren 1901/10 har den öfverskridit detsamma. Håller 
man sig till nettoutvandringen, led Västernorrland redan under 1890-talet 
relatift större förlust än riket i dess helhet.

Under 1880-talet var den relativa utvandringssiffran högst i Ed, Stöde, 
Njurunda, Alnö, Timrå och Sköns socknar, alltså i flera af de förnämsta 
industridistrikten. Man återfinner det ofta förut iakttagna dragét, att industri
befolkningen är rörligare än jordbruksbefolkningen, när det gäller flyttning 
till främmande land, och äfven mera känslig för konjunkturerna. Under 
1890-talet visade länets industrisocken »par préférence», Skön, den relatift 
högsta utvandringssiffran af alla. Därnäst kommo Timrå, Njurunda och Alnö, 
— fortfarande alltså socknar som företett en betydande utvandring redan 
under 1880-talet.

Inom en stor del af norra Ångermanland var före sekelskiftet emigrationen 
så godt som okänd. Förhållandet var väl här, som i så många andra delar 
af vårt land, att man först försökte sin lycka i hemortens städer och industri
distrikt. När man så till sist emigrerade, var det från den nya hemorten 
man utskrefs, icke från den ursprungliga. Eget nog har, såsom nyss visats, 
förhållandet icke varit likadant inom omgifningarnä kring Sundsvall. Där har 
man emigrerat direkt till Amerika, icke först flyttat till staden. Men detta blir 
naturligt, om man erinrar sig, att Sundsvalls omgifningar äga större folkmängd 
och rikligare arbetstillfällen än staden själf. Det är icke här, såsom annars, 
att staden skapat sig förstäder i sina omgifningar; det är snarare omgifningarna 
som skapat staden, i dess nuvarande utsträckning. — Under det nya^seklet 
har emigrationen ökats starkt äfven från de förut skonade delarna af Ånger
manland, hvilket blir begripligt när man erinrar sig sågverksrörelsens stagna
tion i våra dagar och därmed följande brist på nya arbetstillfällen. Närmare 
data i detta ämne meddelas i tabellen å nästa sida.

Af de 31,962 emigranterna från Västernorrlands län under de senaste 
sextio åren liafva 28,133 vändt sig till Förenta Staterna, 1,077 till Finland

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 är nettoutvandringen ansedd
ungefärligen sammanfalla med den uppgifna bruttoutvandringen, jfr anm. sid. 228.
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Tab. 185. Emigranternas antal från hvarje socken och stad i Västernorr
lands län, åren 1881jl910.

Socknar och 
städer. 1881/90.

%
1891/00. 1901/10. Socknar. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Härnösand . . . 109 132 225 Boteå................ 21 17 33
Sundsvall . . . 615 1,441 1,112 Styrnäs .... 10 18 18
Örnsköldsvik1. . 22 120 Öfver-Lännäs . 18 25 30

Sånga................ 22 13 11
Selånger .... 34 191 117 Sollefteå . . . 65 68 97
Sättna................ 26 22 33 Multrå .... 7 19 18
Tuna................ 73 178 127 Ed.................... 109 43 59
Attmar .... 144 227 173 Långsele . . . 17 92 96
Stöde ................ 341 345 311 Graninge . . . 21 29 27
Torp.................... 440 417 492 Resele .... 93 97 135
Borgsjö .... 193 348 246 Ådals-Liden . . 6 115 114
Hafverö3 . . . . 102 230 115 Junsele .... 22 25 49
Njurunda .... 551 766 707 Helgum .... 66 61 100
Skön................ 714 1.642 1,312 Ramsele .... 42 91 135
Alnö.................... 384 736 989 Edsele .... 80 31 56
Timrå................ 222 562 533 Bodum .... 7 49 34
Indal................ 23 57 20 Fjällsjö .... 41 119 52
Indals-Liden . . 45 89 133 Tåsjö................ 63 125 75
Holm................ 30 52 30 Nätra................ 48 22 188
Ljustorp .... 91 93 42 Sidensjö .... 4 6 69
Hässjö................ 171 246 297 Skorped .... 33 57 294
Tynderö .... 37 47 75 Anundsjö . . . 8 16 229
Säbrå................ 41 59 67 Nordingrå . . . 70 41 151
Stigsjö................ 46 27 19 Ullånger . . . 48 32 76
Viksjö................ 58 59 18 Vibyggerå . . . 4 8 49
Häggdånger . . 9 5 9 Själevad1 . . . 32 53 189
Gudmundrå . . . 85 302 563 Mo.................... 6 9 87
Högsjö................ 30 75 126 Björna .... 6 16 121
Hemsö................ 13 2 4 Arnäs................ 75 92 302
Nora.................... 47 47 180 Gideå ................ 38 36 115
Bjärtrå .... 122 355 335 Trehörningsjö . 31 15 113
Skog.................... 2 3 48 Grundsunda . . 49 94 203
Torsåker 
Ytter-Lännäs
Dal ... .

5
73

19
50

1

40
402

12
Hela länet8 6,041 10,881 12,357

eller Kyssland, 608 till Norge och 2,144 till öfriga länder eller okänd ort. 
Af de 6,403 immigranterna under senaste fyrtio år hafva ej mindre än 3,479 
kommit från Finland (eller Kyssland), kvilket land sändt en icke obetydlig 
folkström till de västernorrländska sågverken; vidare 2,096 från Förenta Sta
terna, 537 från Norge och 291 från öfriga länder eller okänd ort.

Näringsverksamheten. Af Västernorrlands läns befolkning år 1900 
hämtade 39 procent sitt uppehälle af industri, handel och samfärdsel. Denna 
siffra sammanfaller med genomsnittstalet för hela riket och är betydligt högre 
än för de öfre Norrlandslänen men hinner icke siffran för Gäfleborgs län (51 
procent). Jordbruket och dess binäringar lämna ännu uppehälle åt nära 
58 procent af Västernorrlands befolkning, hvarvid dock är att märka, att för 
en stor del af länets jordbrukare den kanske förnämsta inkomsten hämtas 
från skogen eller från arbete i trävarurörelsens tjänst.

1 Åren 1881/93 äro emigranterna från Örnsköldsvik inräknade under Själevad. — 
8 I summan för o1881/90 ingå 3 emigranter från den del af Dorotea socken, som då hörde 
till länet. — 3 Åren 1881/90 dessutom 48 emigranter från den del af socknen, som då- 
förtiden tillhörde Jämtlands län.
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Tab. 186. Några ekonomiska hufvuddata för Västernorrlands län.1

Väster- V äster-
Yrkesfördelning norr- Hela Årealensr fördelning, norr- Hela

är 1900 (och 1840). lands riket. produktion m. m. lands riket.
län. län.

Antal inb. pr kvkm. . 10 13 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord, % . ... 
Naturlig äng. % . . .

3-42
1-98

8-90
3-26

Jordbruk, % ................... 57-Cl 53-67 Skogbärande mark, % . 83-08 52-16
Industri, % . . . . . 3P64 28-89 Annan mark, % . . . 11-52 35-68
Handel o. samf., % . . 7'72 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 3'03 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och råg, kg. . . 11 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. . 127 317

Sågverks-, %................... 19-49 3-68 Potatis, kg......................... 174 284
Väfnads- o. beklädnads-, % 3-43 6-18 Mjölk, kg........................... 385 549
Byggnads-, %................... 2'96 6-59
Näringsmedels-, % . . . 1-53 2-33 Produktion pr hektar.
Metallförädlings-, % . . 1-49 4-08 (Spannmål, dt..................... 14-00 14-48
Bergverks-, %................... 1*36 4-00 Potatis dt........................... 92'07 97*65
Kemisk-teknisk, % . . . 0'98 1*30 A insådda vallar, dt. . . 33-90 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0'4 0 0-73 » naturlig äng, dt. . . 14-eo 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,691 1,891

Jordbruk, %...................
Industri, %...................

88-30
6-90

80-90
8-64 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . 1-20 2-21 Landsvägar, kilom. 9-30 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 3-60 8-35 Järnvägar, kiloni. . . 1-81 2-98

Af länets areal upptager den odlade jorden Z1^ procent, ängen vid 
pass 2 procent och skogen ej mindre än 83 procent. Endast 11 à 12 pro
cent af arealen utgöras således af improduktiv mark, hvilket för en bygd med 
så nordligt läge är ett mycket gynnsamt förhållande.

Den odlade jordens fördelning inom detta län beror hufvudsakligen af 
läget ofvan eller nedom högsta marina gränsen. Sålunda ha de tre tingslag, 
som ligga ofvan denna gräns, nämligen Resele, Ramsele och Nätra, blott 1 Va % 
af arealen uppodlad. Äfven Torps tingslag ligger ofvan marina gränsen 
och har endast 2 % åkerjord. I motsats härtill ha de tingslag, som till 
största delen ligga nedanför denna gräns, en betydligt större odlad ytvidd. 
Hit höra Selånger, Skön och Nora, med en åkerareal af 10 —15 %.

Jordbrukets af kastning är inom detta län betydligt svagare än man af 
jordmån och klimat skulle kunna vänta. Orsaken måste alltså vara försum
mad skötsel, säkerligen orsakad af att jordbrukarne låtit trävarurörelsen i 
alltför hög grad lägga beslag på intresse och arbetskraft, till förfång för jord
bruket. Att de naturliga betingelserna knappast äro orsaker till den låga 
afkastningen af länets jordbruk, synes framgå bland annat däraf att högsta 
afkastningen återfinnes inom Torps, Ramsele och Indals tingslag, där såväl 
jordmån som klimat otvifvelaktigt äro mindre gynnsamma för jordbruket än 
i kusttrakterna. A andra sidan är inom vissa delar af sistnämnda områden 
skörden svag, däribland också inom Sköns och Gudmundrå tingslag, eller just 
de bägge, där industrialiseringen hunnit längst.

I förhållande till den genom industrien så starkt förökade folkmängds- 
siffran är äfven den absoluta afkastningen af länets jordbruk synnerligen låg. 
Pr inb. produceras endast 138 kg. spannmål, mot 461 kg. pr inb. för hela

1 Jfr sid. 220.
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riket; vidare 174 kg. potatis, mot 284 kg. för riket, samt 385 kg. mjölk, 
mot 549 kg. i riksmedeltal. Spannmål och potatis kunna köpas från andra 
orter, men svårare är detta med mjölken, som därför också nått till öfverdrifna 
priser. Öfverhufvud är det förvånande, att ladugårdsskötseln och särskildt 
mjölkhushållningen blifvit så försummade i detta län, där man dock har en 
så talrik industribefolkning såsom kund. På tusen inbyggare finnas endast 
268 kor, eller färre än i hvarje annat svenskt län med undantag för Göte
borgs och Bohus. På hundra år har kornas antal ökats blott från 38,000 
till 66,000, medan den odlade jordens areal uppgifves hafva femfaldigats. 
Äfven svinskötseln är ännu endast föga utvecklad. — Mjölkafkastningen pr ko 
hinner till 1,691 kg. årligen, hvilket för den här allmänneligen använda 
fjällrasen icke är så ringa. Medeltalet för hela riket är 1,891 kg.

Industrien. Då trenne af Norrlands större älfvar genomflyta detta 
län, är det naturligt, att tillgångarna på vatteyikraft äro synnerligen rik
liga. Bäst utnyttjade äro de kanske i Ljungan, under det att i Angerman- 
älfven och dess tillflöden betydliga fall ännu äro oanvända. Indalsälfvens 
viktigaste kraftkällor tillhöra Jämtlands län. Sin största betydelse äga Väster- 
norrlands älfvar ännu i egenskap af fiottningsleder, hvarom mera nedan, men 
åtskilliga viktiga kraftstationer och industriella anläggningar drifvas dock 
redan af deras vatten. Den största elektriska kraftstationen inom Ångerman- 
älfvens flodområde är Forsse, som drifves af Faxälfven och utnyttjas af Gra- 
ningeverken. De viktigaste till Ljungan hörande anläggningarna äro de vid 
Ljungefors och Alby belägna fallen, som till största delen användas för elek- 
trokemisk industri, men äfven under sitt nedre lopp genom Tuna tingslag 
drifver denna älf åtskilliga verk, de flesta tillhörande trävaruindustrien.

Västernorrlands län är Sveriges relatift skogrikasté. Intet af dess tings
lag har mindre än 74 % af arealen skogbevuxna, och medeltalet för hela 
länet är 83 %. Orsaken härtill är densamma som i Gäfleborgs län, nämligen 
att länet ligger nedanför fjälltrakterna, hvilkas kala vidder alltså icke utöfva 
något inflytande på den siffra, som anger skogsrikedomen. Västernorrlands 
län är också det viktigaste inom Sveriges trävarurörelse; detta förhållande 
har emellertid äfven andra oraker. Mellersta Norrlands tre största älfvar 
hafva sina mynningar vid länets kust, och kring dem äro de flesta såg
verken koncentrerade. Men dessa få sitt timmer icke blott från detta läns 
skogar, utan äfven från Jämtlands, som de genomflyta under sitt öfre lopp. 
Här råder alltså en motsvarighet till förhållandet inom södra delen af Gäfle
borgs län, som får en väsentlig del af sitt sågtimmer från Dalarne. Inga af 
de större norrländska älfvarna mynna så nära hvarandra som Indalsälfven 
och Ljungan; afståndet mellan deras utlopp, är knappt tre mil. Följden här- 
af är, att trakten däremellan (Sköns tingslag) är sågverksrörelsens centrum 
och därigenom Sveriges mest utpräglade industribygd. Äfven Njurunda tings
lag, närmast söder därom, är starkt industrialiseradt. Bland de största såg
verken i dessa delar af länet äro Vifsta varf, Kubikenborg, Mon, Skönvik, Svart
vik, Klampenborg m. fl. Till Ångermanälfvens område hör i främsta rummet 
Gudmundrå tingslag, med synnerligen liflig sågverksrörelse, t. ex. vid Bollsta 
och Kramfors. Äfven de mindre vattendragen i länets norra del ha frambragt 
viktiga sågverk vid kusten, t. ex. Köpmanholmen och Domsjö.

Den rikliga tillgången på trä har äfven åstadkommit en mängd pappers- 
massefabriker, så att länet i detta afseende intager tredje rummet i Sverige. 
De flesta af dessa äro belägna i länets södra delar, alltså i samma område 
som de flesta sågverken, med hvilka de också ofta äro förenade. Bland dessa 
fabriker märkas Nedansjö och Matfors, Frånö, Svartvik, Björkå och Bollsta 
bruk, Alfredsbem m. fl.
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I Västernorrlands län förekomma outtömliga förråd af bergarter, som 
väl lämpa sig för industriella ändamål, särsldldt vid Ångermanlands kust 
med dess talrika och goda hamnar. Ett hinder för deras användning är dock 
naturligtvis det nordliga läget, hvarigenom fraktkostnaderna blifva höga. Dock 
har exempelvis från Åsberget vid Örnsköldsvik granit exporterats till Stock
holm, och från detta berg är äfven bruten den vård, som i Sydafrika rests 
öfver de i boerkriget fallna svenskarnas graf.

Någon grufdrift förekommer icke nuförtiden inom detta län, och den i 
äldre tider blomstrande, på söderifrån hämtad malm grundade järnbruksrörel
sen har numera i det närmaste upphört och i viss mån ersatts af trävaru
industrien.

I skärgårdstrakterna, särskildt inom länets ångermanländska del, är 
fish et af ganska stor betydelse och torde ungefärligen kunna mäta sig med 
Gäfleborgs läns. Numera är det dock icke den i Ångermanlands vapen in
gående laxen, som kommer i första rummet, utan liksom vid Norrlands öfriga 
kuster, strömmingen.

Tack vare trävarurörelsen är sjöfarten ganska liflig, och länets egen 
handelsflotta är näst Gäfleborgs läns den största norrländska, vida öfverträffande 
de bägge nordligare kustlänens.

Åfven i afseende på järnvägsförbindelser kommer Västernorrlands län 
närmast efter Gäfleborgs. Det är egentligen blött Ångermanlands inre delar 
(Resele, Ramsele och Nätra tingslag), som äro vanlottade härutinnan och 
därför ställa sina förhoppningar på Inlandsbanan och tvärbanor från denna. 
Den ännu endast planerade Östkustbanan bör, om den förverkligas, blifva af 
ej ringa betydelse för en lättad samfärdsel inom länets bäst befolkade trakter.

Länets städer. Nordsveriges största stad, Sundsvall, är uteslutande en 
handelsstad och intager, såsom kändt är, en rangplats bland världens trä- 
varuhamnar. Till trots härför är stadens egen handelsflotta ytterst obetydlig. 
Ensidigheten inom näringsverksamheten, ett hos oss vanligt drag, är här 
driften till sin spets. — Sammanföra vi Sundsvalls stad och dess närmaste 
omgifning, eller Sköns tingslag, befinnes folkmängden inom detta område 
år 1805 hafva uppgått till 3,602 personer, år 1840 till 4,761, år 1900 
till 39,122, och år 1910 till 41,688. Tillväxten var alltså obetydlig 
mellan 1805 och 1840 och har nästan upphört efter år 1900. Mellan 1840 
och 1900 ligga däremot ett par mansåldrar af en för våra förhållanden stor
artad utveckling. Utsikterna för framtiden äro, såsom allmänt kändt, föga 
gynnsamma, så vida icke här kan uppstå en omfattande förädlingsindustri..

Härnösands ekonomiska historia är, i något mindre proportioner, ungefär 
densamma som Sundsvalls. Örnsköldsvik drifver en affärsverksamhet, som i 
förhållande till den ringa folksiffran är rätt betydande.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden 
i ämnet af länets Hushållningssällskap, kronolänsmännen i Torsåker och Bo- 
dum samt pastorsämbetena i Indal och Ådals-Liden.1

Hushållningssällskapets förvaltningsutskotts kommitterade anföra bland 
annat följande: I Norrland i sin helhet men icke minst i Västernorrlands 
län är det en annan fråga, som står i nära sammanhang med utvandrings- 
frågan i dess förhållande till jordbruket. Det är skogsrörelsen. Såväl ut- 
vandringsfrågan som skogsrörelsen hafva här framträdt vid 1860—70-talen,

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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sålunda ungefär samtidigt. Förr än skogsrörelsen tog fart, var utvandringen 
härifrån obetydlig. Det var blott ett jämförelsevis ringa antal personer, som 
på grund af de genom missväxter och annat försämrade tiderna under 1860- 
talet lämnade hemorten för att i Amerika söka sig bättre utkomst; de som 
foro voro mest »löst folk», d. v. s. icke bofasta jordbrukare, med äfventyrs- 
lystnad i blodet, och sådana som lockades ut från hemlandet genom under
rättelserna om guldfyndigheterna därute. Några egentliga arbetskrafter drogos 
ej därigenom från jordbruket. Åt detta ägnade man sig som förr. Äldste 
sonen tog i regeln faderns hemman; någon gång skedde klyfning af detta 
mellan två af sönerna, där man fann detta lämpligt, och ofta stannade de 
andra syskonen vid hemgården och biträdde med dennas skötsel mot att de 
fingo sitt uppehälle där, såvida de icke blefvo gifta åt andra håll eller slogo 
sig på handtverb. Somliga bekommo också torp från fädernehemmet och 
blefvo på detta sätt fastade vid detta. Så hade det varit under lång tid. 
Från jordbruket tog man sitt egentliga uppehälle. Af binäringar var fisket 
egentligen blott i kustsocknarna af någon betydenhet, liksom jakten (fogel* 
fångsten in. m.) var det i det inre landet. Hvad man af denna senare, lika
som af ladugårdens produkter, kunde afyttra fördes oftast af allmogen själf 
genom den s. k. »sörkörningen» till afsalu, dels i Uppsala (vid Distingsmark
naden) dels i Stockholm. Vid sidan af jordbruket och dessa nu nämnda bi
näringar, där sådana kunde komma i fråga, sysslade man med kolning (i 
trakten af de järnbruk som funnos), något pottaskeberedning, varuforsling 
samt försågning vid bysågarna af virke från egen skog till plank och bräder, 
som kördes och flottades ut till de större försäljningsplatserna.

I dessa förhållanden inträdde emellertid snart en stor förändring. Huf- 
vudorsakerna till denna äro skogsskötselns utveckling och de förbättrade kom
munikationerna, som delvis därigenom kommit till stånd, äfvensom den folk
inflyttning, som i följd däraf skett från andra orter, och med den inkomna 
nya idéer och lefnadsbehof. Under det att en hemmansägares skogsförtjänster 
tidigare, såsom nyss påvisats, inskränkt sig till att vara en ren biinkomst 
— kanske 100 à högst 150 riksdaler för vintern, — så kommo de under 
1870-talets förra hälft att spela hufvudrollen i många hemmansägares årsin
komster, såsom de ännu göra, så att för närvarande de måste beräknas till 
ett belopp af 500 à 1,500 kronor. Gifvet är att för dessas vinnande arbetet 
på jordbruket icke kunnat drifvas med erforderlig kraft, för att i önskvärd 
grad kunna gå framåt.

Den ekonomiska ställningen bland de jordbrukare, kvilka icke hafva 
sin fulla utkomst af det egna jordbruket, kan i allmänhet för närvarande 
anses vara och äfven under de senare årtiondena hafva varit betydligt bättre 
och gifvetvis tryggare än för de allmogesöner, som, utan att skaffa sig fast 
anställning som arbetare vid de industriella anläggningarna, såsom dagsverks- 
arbetare syssla mera uteslutande med skogsafverkning, flottning och andra 
mera periodiskt förekommande, ehuru ofta väl aflönade arbeten. Biförtjänster 
för de mindre hemmansägarne äro nu för tiden i regeln timmerafverkning åt 
bolag och enskilda sågverksägare och trämassefabriker jämte något kolnings- 
arbete, på sina håll också varuforsling efter landsvägarne, och på sista tiden 
skogskulturarbeten i mindre skala.

Obestridligt är, att länets jordbruk under de senaste fyrtio åren gjort 
betydliga framsteg. Men tillgången på arbetskraft för detsamma har icke i 
samma mån ökats. Särskildt har bristen på tillräcklig arbetskraft inom jord
bruket gjort sig gällande under de senaste tio åren; i alla händelser hafva 
arbetslönerna stegrats till en med jordbrukets fördelaktiga bedrifvande oför
enlig höjd. Då för omkring fyrtio år tillbaka en drängs lön utgick med 40
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à 60 riksdaler, en pigas med 30 à 40, och en daglön med 36 skilling för 
man och 12 skilling för kvinna, betalas för närvarande en årslön till dräng 
med 300 à 350 kronor, för piga 150 à 200 kronor, dagpenning till man med 
2-oo à 2‘50, till kvinna 1 à 1’50 under sommaren, något mindre under vin
tern, allt med fri kost. Under det ett häst- och karldagsverke under först 
nämnda tid betingade högst 2 riksdaler 24 skilling, betingar ett sådant nu 
5 à 8 kronor o. s. v. Arbetet betalas sålunda i många fall 5—1 O-dubbelt 
mot på den tiden. Arbetsprestationerna kunna icke sägas hafva stigit, sna
rare tvärtom, så att fullgoda sådana numera äro sällsyntare än förr.

Att i vårt län, med dess vidsträckta läge och ännu outvecklade kom
munikationsväsende, det mångenstädes faller sig svårt att på ett tillfredsställande 
sätt afsätta landtbrukets produkter, är påtagligt. Ett rationellt ordnande af 
ifrågavarande produkters försäljning på fördelaktigaste sätt är därför gifvetvis 
ett önskemål. Steg i denna riktning hafva visserligen tagits genom bildandet 
af landtmanna- och mejeriföreningar på ej så få ställen. Men bristande sam
manhållning och misstroende ha gjort, att dessa hittills icke haft åsyftad 
verkan. — Trots befintligheten af stora odlingsmarker faller det sig svårt för 
den, som vill bilda eget hem, att kunna åtkomma dels nödig jord, dels 
också nödigt förlagskapital. Så råder det ännu, synes det, tyvärr mycken 
oförståelse för denna för hela vårt folk så viktiga fråga hos dem, som hafva 
jord att upplåta, i det man allt för mycket ser på det" egna intresset och 
håller jorden för dyr eller af olika skäl eljest försvårar dess åtkomst. Ett 
väckande upplysningsarbete i detta hänseende synes därför vara af nöden.

T. f. kronolänsmannen J. Norder i Torsåker skrifver: »Allmogen här i 
distriktet torde i allmänhet hafva tillräcklig utkomst af sitt jordbruk utan 
några biförtjänster, men i många fall misskötes jordbruket genom för dålig 
bearbetning och gödsling af jorden, hvilket torde till stor del bero på att 
bonden har ytterst svårt för att få tillräckligt med arbetsfolk, då han na
turligen icke mäktar betala samma dagpenning som betalas vid trävaruindu* 
strien. Nyodlingar förekomma ytterst sällan.

Den förhållandevis goda dagpenning, som betalas vid fiottningsarbetena i 
Angermanälfven under sommaren samt äfven vid utskeppningen af trävarorna 
vid sågverken, lockar bondsönerna från hemmet, ut på dessa arbeten, och får 
således fadern reda sig med sitt jordbruk bäst han kan. Då ofvannämnda 
arbeten på hösten äro afslutade för året, återvända bondsönerna till sina hem, 
i allmänhet utan några besparingar af sommarförtjähsten, hvarvid föräldrarne 
då få föda sina söner under vintern, tills i medio af januari, då afverk- 
ningen i skogarne börjar och bonden då åtager sig afverkning och framfors- 
ling, till närmaste vattendrag, af timmer från ett skogsskifte, försåldt an
tingen af honom själf eller någon granne, därvid sönerna då hjälpa fadern 
med detta arbete.

Ofvannämnda afverkningsarbeten åtager sig bonden, af sågverksägaren 
eller trävaruhandlanden, på ackord, hvilket i allmänhet ställes så lågt, att 
bonden — om han skulle uträkna hvad som åtgår till underhåll af hästar, 
folk och körredskap, — näppeligen torde åtaga sig dessa arbeten. Han kan, 
på nämnda afverkningsarbeten, i allmänhet icke förtjäna mera än 3 à 4 kronor 
pr dag för häst och karl. Och då hästen vid sådant tungt arbete konsum- 
merar cirka 2 lispund hö à 75 öre pr pund = 1'so, cirka 10 kg. bâfre à 12 
öre pr kg. = D20, eller tillhopa i underhåll pr dygn för hastenin’. 2’70, så 
blir det icke mycket kvar af dagsförtjänsten att underhålla körkarlen och 
ersätta för slitning och reparationskostnader å sele och körredskap. Om man 
då tillägger, att hästen under cirka tre månaders timmerkörning i allmänhet
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blir sönderbråkad och förstörd, hvarför han minskar i värde med 2 à 300 
kronor, så måste det blifva direkt förlust för bonden. Men bonden räknar 
ej så, han tänker: »jag har ju hästen och tillräckligt med hö och lifsförnö- 
denheter åt folket, och då är det ju detsamma hvad de uträtta, jag får ju 
mig en slant till våren, och det är hufvudsaken». Den hafre som åtgår till 
hästarna måste bonden köpa, då det är ytterst sällan att kafren mognar här
uppe. — En gifven följd af dessa timmerkörningar och afverkningsarbeten är, att 
bonden blir mer och mer skuldsatt. Detta se sönerna och döttrarna, men de 
tänka icke efter hvad som är orsaken till att fadern kommer i skulder, och 
följden blir att en del begifver sig till Amerika, och en del söker sig arbete 
i trävaruindustrien, hvarvid den af barnen, som är sämst till förstånd och kropps
krafter utrustad, efterträder fadern på hemmanet. Att det är förenämnda 
bisysslor som göra bonden fattig och äro orsak till utvandringen, bevisas bäst 
därigenom, att de få bönder, som icke åtaga sig timmerkörningen och arbe
ten åt trävarubolagen utan helt och hållet ägna sig åt jordbruket, äro de 
burgnaste bönderna, och på sådana gårdar kvarstannar i allmänhet ungdomen 
och blifver bönder eller torpare.»

Kronolänsmannen K. Foreseen i Bodum. »Den hufvudsakliga anledningen 
till emigrationen från denna ort torde vara att söka i det sakförhållandet, 
att jorden här till högst afsevärd del ligger i bolagshänder. A bolagens i 
regel vanvårdade hemman placeras arrendatorer, s. k. landbönder, som icke 
hafva något att offra för jordbrukets förbättring, utan sakna utsikt att kunna 
lifnära sig å den arrenderade jorden. De äro alltså i hög grad beroende af 
de biförtjänster, de kunna betinga sig, bestående vintertiden af skogskörslor 
och för sommaren af timmerflottningsarbeten, och ofta torde de hafva tagit 
arrendet för att säkrare kunna af bolaget påräkna dylika biförtjänster. Men 
som de vanligen snart komma i skuld till bolaget på grund af oförmåga att 
fullgöra arrendevillkoren, hafva de att genom utförande af dylika körslor och 
arbeten efter förmåga åt bolaget »aftjäna» skulden och se sedan ej mer af 
den intjänta förtjänsten, än bolaget finner lämpligt att åt familjen anslå. 
Undantag gifvas, men i regel föra dessa arrendatorer en mycket bekymmersam 
tillvaro, och underligt är ej, om deras barn så fort som möjligt söka sig bort 
från fattigdomen.

Men enbart af jordbruket har nog ej heller någon själfägande bonde här 
sin nödiga utkomst, utan måste han årligen i någon mån anlita sin skog eller, 
om denna är afyttrad eller eljest otillräcklig, söka sig samma biförtjänster som 
landbönderna. Detta är väl doek i ej ringa mån beroende på, att jorden här 
icke skötes på ett rationellt sätt, beroende dels på bristande förmåga och dels 
på maklighet, men måhända mest på den gängse uppfattningen, att jordbruket 
här i livarje fall är mindre lönande, en uppfattning, om hvilken jag saknar 
kompetens att yttra mig. Ofta är nog äfven ett hemman så uppdeladt, att jord
arealen för de olika bisittarne blir otillräcklig. Bristande arbetskraft lägger 
nog äfven i sin mån hinder för jordbrukets förkofran. Arbetarne betinga sig 
på skogshuggnings-, flottnings- och andra arbeten så pass stora förtjänster, att 
jordbrukaren icke ser sig i stånd att, annat än vid brådskande tillfällen, såsom 
vid hö- och sädesbärgning, hålla sig nödig arbetskraft, och icke alltid kan 
sådan då af alla jordbrukare uppbringas; och till följd däraf, att arbetarne 
själfva föredraga förenämnda, mera själfständiga arbeten, börjar det blifva 
svårt för en bonde att mot en aflöning, som jordbruket kan bära, erhålla en 
duglig dräng.

Någon nämnvärd afsättning af jordbruks- och boskapsalster förekommer 
endast inom och omkring kyrkbygderna, där äfven tillfredsställande priser
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betingas för produkterna. För de fåtaliga inbyggarne i de aflägset liggande 
skogsbyarna ställer det sig ofta besvärligt att komma fram till kyrkbygden med 
de produkter utöfver egna behofvet, de tilläfventyrs kunna hafva att afyttra.

Inköpet af jordbrukarnes förnödenheter kan icke sägas vara på ett ratio
nellt sätt ordnadt. Visserligen finnes här i båda socknarne en s. k. landt- 
mannaförening för inköp åt medlemmarne af frösorter, gödselämnen och jord
bruksredskap m. m., men dessa föreningar äro ej tillbörligt uppmärksammade, 
utan gör nog det stora flertalet jordbrukare de nödiga inköpen hos ortens 
handlande, hvarigenom varan visserligen något fördyras, men den så efter- 
sträfvade och mången gång nödiga krediten erhålles. . Gifvetvis vore det för 
jordbrukarne fördelaktigt att mera allmänt göra sina inköp genom dessa landt- 
mannaföreningar, då de härigenom åtminstone vore bättre skyddade för under
haltiga varor, men i hvarje fall hafva de att räkna med de dyra frakterna 
för de erforderliga förnödenheterna, till följd af ortens aflägsna läge från såväl 
ångbåtsplats som järnvägsstation. Då till hvad redan anförts komma de å denna 
ort synnerligen betungande skatterna, såväl kommunalutskylder som vägskatt, 
ter sig en jordbrukares lott här föga afundsvärd.

Hvad beträffar torp- och backstugusystemtet har nog detta system varit till 
gagn för jordbrukarne, enär dessa torpare och backstugusittare, de sistnämnda 
å denna ort fåtaliga, för såväl jordbruk som skogsdrift utgöra en värdefullare 
och pålitligare arbetarstam än lösa, kringflackande arbetare. Systemet måste 
äfven från det allmännas synpunkt anses fördelaktigt, då dessa torpare och 
backstugusittare, som hafva ett eget hem och en tryggare ställning, känna sig 
mera solidariska med samhället och föra ett mera stillsamt och fridsamt lef- 
veme än den löse arbetaren. De olägenheter för jordbrukaren, som systemet 
kan medföra, torde inskränka sig till svårigheten att kontrollera, att torparen 
icke missbrukar sina servitutsrättigheter, såsom rätt till husbehofsvirke och 
vedbrand; men dylika missbruk hafva, då de förekommit, oftast varit att söka 
i olika tolkningar af bestämmelserna i upplåtelsekontrakten. Någon påtaglig 
minskning i torparnes och backstugusittarnes antal har ej ägt rum, men som 
jorden, såsom förut framhållits, till högst afsevärd del ligger i bolags händer 
och bolagen i regel icke upplåta nya lägenheter till torp och backstugor, hvilket 
äfven gäller en stor del af de kvarvarande, själfägande bönderna, torde ej 
heller någon afsevärd ökning i antalet vara att förvänta.

I dagens spörsmål inom sociala och angränsande områden förefinnes i 
denna ort ingen lifaktighet. Emellertid må anmärkas, att under innevarande 
sommar en del landtarbetare och mindre jordbrukare organiserat sig i syfte att 
af bolagen betinga sig högre ersättning för skogs- och timmerflottningsarbeten, 
och som prisen förut ofta varit tryckta, på grund däraf att dylika arbeten 
hittills i regel bortsatts på entreprenad åt den minst fordrande, i hvilkens 
intresse det sedan legat att åt sig anskaffa möjligast billiga arbetskraft och 
hvilken, om han härutinnan icke haft tur med sig eller i annat afseende 
kalkylerat oriktigt, själf ofta drabbats af kännbar förlust, synes en dylik sam
manslutnings uppkomst icke förvånansvärd, och torde föreningen närmast 
komma att rikta sig mot det misshagliga entreprenadsystemet. Särskildt har 
ackordsystemet i fråga om bäckflottningar, där entreprenören är helt och 
hållet beroende af vindförhållanden, väckt ovilja hos arbetarne, då det ligger 
i sakens natur, att entreprenören å dessa ackord antingen kommer att skörda 
en i arbetarnes tycke oskälig vinst eller ock drabbas af en för hans för
hållanden oskälig förlust. Det erkännande måste dock gifvas bolagen, att de 
i regel trädt hjälpande emellan, om ackordet visat sig allt för förlustbrin- 
gande för entreprenören.»
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Härjämte förekommer ett uttalande angående förhållandet mellan hus
bönder och tjänare samt ett uttalande om vägskatten; båda dessa refereras å 
vederbörliga ställen i den allmänna framställningen under Afdelning V.

Vice pastor Sigge Svensson i Indal. »Indals församling är i stort sedt 
välmående. Här finnes mycken, god och välbelägen jord, stora och ännu rätt 
gifvande skogar och rikligt tillfälle till flottningsarbete i Indalsälfven. Genom
snittsarbetaren i Indal hugger och kör timmer i skogarna vintertid, flottar 
timmer sommartid och sköter sin jord och sin boskap på lediga stunder. Ett 
beklagligt föi‘hållande härvid är dock det, att skogarna, där han fäller timret, 
oftast äro bolagsskogar, och jorden som han plöjer, ofta är »bolagsjord» eller 
arrenderad jord. Måhända minskar denna omständighet inte litet intresset för 
arbetet här hemma. Därtill kommer, synes det, en förunderlig okunnighet 
om det egna fosterlandet och dess resurser, hvarför enda utvägen, när det tar 
emot litet här hemma, förefaller vara —• Amerika i st. f. en annan af Sveri
ges olika landsändar.

Äfven här kan skönjas en upplösning i allmogens kärlek till jordbruket 
och hemorten. En orsak härtill har nog varit den yngre befolkning
ens (bondsöner och -döttrar, drängar och pigor) rusning till industricentra. 
Sågverksindustrien vid , Medelpadskusten har slukat massor af ungdom. En 
annan orsak har varit så många bondehemmans förvandling till bolagshemman, 
hvilka utarrenderats eller fått ligga för fäfot. En tredje orsak är nog all
mogens rätt djupt rotade föreställning, att det inte så mycket lönar sig att 
drifva jordbruksarbetet, att inte jordbruket häruppe kan blifva en verklig 
hufvudnäring såsom i andra delar af Sverige. Så har mången allmogeson inte 
riktigt fast bundits vid sin egen torfva eller arbetat på en annans, vid hvil- 
ken lian aldrig kunde växa riktigt fast. Man tvingas till betänksamhet inför 
våra stora industrier. De ha onekligen oerhördt bidragit till Sveriges mate
riella uppsving, men samtidigt ha de tillfogat Sverige ett djupt svidande sår, 
då de bidragit att upplösa vår urgamla allmogeklass. De kunde måhända 
lämna en skadeersättning därigenom, att de återgäldade jorden åt dess forne 
ägare, bondeklassen. Vi ha alltför många arrendatorer i vår församling. — 
Vidare kräfves ett vidtomfattande upplysningsarbete på jordbrukets område 
här i Norrland. Det skall säkert väcka mångas intresse och kärlek till jorden 
och därmed hemorten, om de lära sig förstå att det lönar sig att arbeta i 
jorden äfven häruppe.»

Kontraktsprosten Nils Edlund i Adals-Liden har lämnat ett intressant 
bidrag till den svenska folkpsykologien, omnämndt i Emigrationsutredningens 
Bilaga XVI, samt skarpt kritiserat vår nuvarande folkundervisning, hvarom 
mera under den allmänna framställningen i det följande.
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Jämtlands län.
Jämtlands län omfattar en areal af 50,972 kv.-kilom. och äger 119,000 

inb. Till storleken är det det tredje i ordningen af våra län, och till folk
mängden det tjugufjärde, — för halftannat århundrade sedan det tjugutredje.

Inom de östra delarna af detta län, såväl i Härjedalen som i Jämtland, 
utgöres berggrunden af urbergarter, till öfvervägande del grofva, tämligen 
lätt förvittrade graniter, exempelvis den s. k. Refsundsgraniten i Jämtland. 
I södra och mellersta delarna af Härjedalen utbreda sig samma bergarter som 
i öfre Dalarne, alltså porfyrer, dalasandsten m. fl. Största delen af länets 
västliga trakter ingå i den stora skandinaviska fjällkedjan, hvars berggrund 
till hufvudsaklig del är uppbyggd af en mäktig serie kristalliniska skiffrar 
(glimmer- och hornbländeskiffrar m. fl.). Inom dessa bergarters område i 
Jämtland ha väldiga rubbningar och förskjutningar ägt rum. Upptornade i 
kollossala veck ha delar af skifferlagren blifvit af de bergsbildande krafterna 
pressade mot öster och skjutna långt öfver de härstädes förekommande silu- 
riska bergarterna. Areskutan, Oviksfjällen m. fl. äro återstående delar af 
dessa sålunda öfverskjutna bergmassor. I fjäll skiffrarna äro länets obetyd
liga malmfyndigheter (hufvudsakligen kopparkis och magnetkis) belägna; bryt
ningen af dem har icke visat sig lönande.

Såsom nyss antyddes, utbreda sig bergarter tillhörande siluriska syste
met öster om fjälltrakterna. Dessa bergarter intaga hela det centrala Jämt
land kring Storsjön, från Klöfsjö i söder, förbi Areskutan oclî Ströms vattu- 
dal, i norr till Tåsjö i nordvästligaste Ångermanland. Inom detta silurom- 
råde, vårt lands största, hafva kalkstenar en mycket betydande utbredning; 
dock äro de icke jämnt fördelade, utan finnas mest i områdets östra delar, 
därnäst i dess mellersta, men äro jämförelsevis sällsynta i dess västliga. I 
eller nära dagen möter undersilurisk kalksten mångenstädes i trakterna öster 
och söder om Storsjön, nämligen inom stora vidder af Rödöns, Brunflo, Lits, 
Sunne och Ovikens tingslag, äfvensom inom Ströms vattudal. De i västra 
Jämtland förekommande kalkstenarna äro däremot af öfversilurisk ålder; hit 
höra i främsta rummet de lager, som utbreda sig inom Undersåkers och 
Offerdals tingslag.

På flera ställen i Jämtland har under ortocerkalkstenen iakttagits alun- 
skiffer med orsten. Den synes dock härstädes ej äga samma mäktighet som 
inom flera andra af Sveriges silurområden, och halten af bituminösa ämnen är 
äfven mindre, så att skiffern ej torde vara användbar såsom bränsle. .

Härjedalen äger i motsats till Jämtland blott några små kalkstenspartier; 
de flesta i Linsells socken, där deras mäktighet är ganska betydande. I en 
så kalkfattig trakt borde denna naturtillgång kunna få stor betydelse, men 
de svåra kommunikationerna lägga tills vidare hinder i vägen för en vid
sträcktare användning.

Den ojämförligt vanligaste jordarten inom länet är morän, men då den 
underliggande berggrunden, som gifvit upphof till moränen, är så växlande
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Tab. 18". Folkökningen i Jämtlands lån från 1810 till 1910J

Åren
Tolk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810................
1811/20 ....

34,172
37,657 + 3,485 4,324 — 839 839

1821/30 .... 43,061 + 5.404 5,552 — 148 — 148 —

1831/40 .... 46,690 + 3,629 4,382 — 753 — 753 •--
1841/50 .... 53,282 + 6,592 6,374 + 218 + 218 —

1851/60 .... 62,242 + 8,960 7,903 + 1,057 + 1,174 --. 117
1861/70 .... 70,413 + 8,171 9,077 — 906 + 432 — 1,338
1871/80 .... 83.492 + 13,079 11,397 + 1,682 + 2.326 — 644
1881/90 .... 100,289 + 16,797 15.787 + 1,010 + 4,892 — 3,882
1891/00 .... 111,391 + 11.102 14,765 — 3,663 + 77 — 3,740
1901/10 .... 118,115 + 6,724 14,988 — 8,264 — 1,263 7,001

som ofvan angifvits, är det naturligt, att äfven moränen till sin sammansätt
ning är bögst varierande. Synnerligen stenig och ofruktbar är den inom pors 
fyrområdet i Härjedalen, men i motsats därtill lerig och starkt kalkhaltig 
inom det jämtländska silurområdet. Kalkhalten aftager vanligen ganska has
tigt i den mån man afiägsnar sig från själfva silurfältet, men ännu rätt långt 
öster om detta, t. ex. i Ragunda socken, träffas i moränen kalkstensstycken. 
Emedan inlandsisen under sista skedet af sin tillvaro inom västra Jämtland 
rört sig från öster mot väster, är det likväl hufvudsakiigen åt detta håll, som 
fragment af silurområdets bergarter till större myckenhet finnas inblandade i 
morängruset. Ännu så långt i väster som vid Are och Dufed har morän
lerans kalkhalt visat sig kunna uppgå till 10 %. Äfven rullstensgruset är ofta 
kalkhaltigt, stundom till och med i högre grad än den omgifvande moränen.

Här och där i västra Jämtland finngs en kalkhaltig lera, som aflagrats 
i de sjöar, hvilka under ett visst skede af istiden uppdämdes till en ganska 
betydlig höjd; »Storsjön, Kallsjön m. fl. äro de nutida återstoderna af dessa. 
Mot istidens slut afsmälte nämligen landisen tidigare inom det egentliga fjäll
området än inom låglandet i det centrala Norrland, så att en stor ismassa 
blef kvarliggande öster om Storsjön och uppdämde därigenom afloppet från 
sjöarna väster därom, så att de erhöllo långt större ytor än deras nutida.

Äfven sand- och leraflagringarna i älfdalarna äro stundom afsevärdt kalk- 
kaltiga, t. ex. de berömda »Ragunda bottnar» i Indalsälfvens dalgång. Kalktuff 
och bleke äro mycket allmänna i Jämtland, särskildt inom silurområdet. 
Sistnämnda kalkbildning, som stundom har flera meters mäktighet, finnes af- 
satt dels på bottnen af åtskilliga sjöar och dels under torfven i en stor mängd 
mossar.

Inom Härjedalen äro visserligen de lösa jordarterna mindre i detalj kända, 
men det är föga sannolikt, att kalkhaltiga sådana ha någon nämnvärd ut
bredning.

Länets torfmarker upptaga ofantliga arealer. På grund af bristande kart
material kan en exakt uppgift icke meddelas, men 12 % af hela ytvidden 
torde dock vara en minimisiffra. Viktigast äro de, som utbreda sig inom 
silurområdet; i likhet med de flesta öfriga inom länet, äro de kärrmarker; 
endast ett fåtal utgöres af högmossar. Väldiga vidder äro synnerligen lämp
liga för uppodling; arealen häraf har beräknats uppgå till omkr. 20 kvad-

1 Länsgränserna äro här unifierade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, och talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31.
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Tal). 188. Folkmängden i Jämtlands läns tingslag åren 1805—1910.

Tingslagen (gamla). 
(Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Ragunda....................
Refsunds....................
Brnnflo....................
Hackås och Näs . .
Lits............................
Hammerdals ....
Rödöns........................
Sunne ........................
Ovikens....................
Hallens....................
Undersåkers ....
Offerdals....................
Svegs ........................
Hede............................
Bergs........................

2,522
1.948
2,152
1,139
3,100
2,698
2,111
1,462
1.794
1,216
2,688
2,602
3,219
1,741
1,937

4,240
2.857 
2,792 
1,454 
4,650 
4.539 
2,919 
1,877 
2,306 
1,521 
3,839
3.857 
4,030 
2,586 
2,764

7,749
4,214
3,543
2,014
6,670
7,334
3,696
2,352
2,838
1,896
5.463
5.491
5,423
3,527
3,957

10,024
5,599
4,333
2,479
8,114
9,810
4,250
2,660
3,125
2.020
e;390
6,179
6,551
4,056
5,048

13,872
8,135
5,738
2,722
9,999

13,306
5,639
3,801
3,242
2,271
9,238
7.793
7'996
4,798
5,975

14.522
9.1.73
6.786
2,655

10,045
14,987
6,685
4,018
3,331
2.236 
8.448 
7^696
8.236 
4,980 
6,053

Landsbygden 32,329 46,231 66,167 80,638 104,525 [109,851

Östersund................ 177 459 1,808 2,854 6,866 8,264
Hela länet 32,506 46,690 67,975 88,492 111,391 118,115

Däraf :
Jämtland....................
Härjedalen................
Af Hälsingland1 . .

27,546
4,268

692

40,074
5.693

'923

59,025
7,714
1,236

72,885
9,044
1,563

98,597
10,847

1,947

104,899
11,270

1,946

ratmil. Däremot är torfven mindre lämplig såsom bränsle, och passande 
råvara för torfströtillverkning är sällsynt; kalkhalten har tydligtvis varit ett 
hinder för hvitmossornas utbredning.

I klimatiskt afseende råder en stor skillnad mellan Härjedalen, som har 
ett hårdt, utpräglad t kontinentalt klimat, och Jämtlands centrala delar, där 
klimatet är jämförelsevis mildt, mera maritimt. Orsaken härtill är, att 
förstnämnda landskap i väster har Norges högsta fjälltrakter, under det att 
däremot Storsjöområdet ligger närmare Atlanten, hvarifrån fuktiga vindar in
komma genom sänkan i fjällkedjan kring Storlien. Denna trakt lider därför 
mindre än öfriga delar af Norrland af den vanliga försommartorkan.

Folkmängden i Jämtlands län, inom dess nuvarande omfång, ^uppgick 
år 1750 till ej fullt 20,000 personer (efter ungefärlig beräkning).2 Ar 1810 
hade den stigit till 34,000 personer, och år 1910 till 118,000.

Liksom i de öfriga norrländska länen har äfven i Jämtlands län folk
ökningen intill de senaste åren varit efter svenska förhållanden mycket hög. 
Jämtlands förmånligaste tid var 1870- och 1880-talen, medan tvärbanan genom 
dess område byggdes och de första åren efter dess tagande i bruk. Betydligt 
ofördelaktigare var redan 1890-talet. Under årtiondet 1901/10 ändtligen har 
länet helt och hållet förlorat sin gynnsamma ställning och nedsjunkit bland de 
trakter, hvilkas folkökning är under medelmåttan.

Under de femtio åren 1841/90 hade Jämtland i regeln öfverskott af 
inflyttning. Sedan vänder sig bladet. Numera förlorar länet årligen bortåt.

1 Ytter-Hogdals socken i Svegs tingslag. —2 Det nuvarande Jämtlands län bilda
des år 1810. År 1864 öfverflyttades hit Ytter-Hogdals socken från G-äfieborgs län. 
Smärre gränsregleringar ha vid skilda tillfällen ägt rum.
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Tab. 189. Folkmängden inom Jämtlands låns jordbrukssoclcnar samt mom 
öfriga socknar och staden.1

Tingslagen
(gamla).

J ordbrukssocknar. Öfriga socknar samt staden.

1805. 1865. 1880. 1910. 1805. 1865. 1880. 1910.

Ragunda . . . 2 522 7,749 10,024 14,522
Refsund . . . 932 2,151 2,750 3,832 1,016 2.063 2,849 5,341
Brunflo2 . . . 1,111 1.796 2,032 2.299
Hackås o. Näs . 1,139 2,014 2,479 2,655 . .
Lit.................... 3,100 6,670 8,114 10.045
Hammerdal . . 2,698 7,334 9,810 14.987 .
Rödön .... 951 1,703 2,062 2.519 1.160 1,993 2,188 4,166
Sunne .... 664 1,178 1.249 1,420 798 1,174 1,411 2,598
0 viken .... 1.794 2.838 3.125 3,331
Hallen .... 1,216 1,896 2,020 2,236
Undersåker . . 949 2,093 2,347 2,063 1,739 3,370 4,043 6,385
Offerdal.... 1,154 3,064 3,428 3,941 1,448 2,427 2,751 3,755
Sveg................ 3,219 5,423 6.551 8,236
Hede................ 1,741 3,527 4,056 4,980 . .
Berg................ 1,937 3,957 5,048 6,053 • •
Östersund3 . . • 1,218 3,555 5,155 12,751

Hela länet 25,127 53,393 65,095 83,119 7,379 14,582 18,397 34,996

ett tusental människor genom utflyttning. Emigrationen liar utvecklats på 
samma sätt som. inom det öfriga Norrland. Redan åren 1901/05 öfverträffades 
Jämtlands utvandringstal endast af Hallands och Värmlands; under åren 1901/10 
har Jämtland företett hela rikets maximum af netto utvandring.

Folkmängden inom länets olika tingslag (efter den gamla indelningen) 
har vid olika tidpunkter uppgått till de belopp, som utvisas af tabellen sid. 479.

Befolkningsrörelsen inom hvarje tingslag under årtiondet 1901/10 samt 
omflyttningsresultatet under tidrymden 1816/1910 framgår af tabellen sid. 481. 
Mellan åren 1810 och 1910, eller under ett sekel, uppgick länets födelse- 
öfverskott till 94,549 individer, men folkökningen utgjorde endast 83,943. 
Utflyttningen har alltså bortfört inemot 11,000 personer, -— utöfver antalet 
af dem som flyttat in. Hela denna förlust faller på de senaste tjugu åren, 
ty för de åttio åren 1811/90 vägde in- och utflyttningarna nästan jämnt, — 
med ett litet öfverskott för inflyttningarna.

Länets enda stad, Östersund, har under seklet haft ett inflyttningsöfver- 
skott af ungefär 4,500 personer. .Älven några af de kringliggande tingslagen 
på landsbygden ha haft inflyttningsöfverskott, om än uppgående endast till ett 
eller annat hundratal. Dessa tingslag äro Brunflo, Sunne och Rödön, af hvilka 
de båda första innesluta förstadsbildningar till Östersund. Inom de öfriga 
tolf tingslagen har utflyttningen varit öfvervägande, och utgjorde nettoförlusten 
under hela seklet, i ungefärliga tal:
Ragunda......................3,000
Sveg.......................... 1,900
Undersåker .... 1,850 
Berg.......................... 1,650

Lit.............................. 1,600
Offerdal...................... 1,600
Hede.......................... 1,400
Hammerdal . . . 1,000

Oviken.......................... 650
Hallen.......................... 500
Hackås och Näs . . . 450 
Rofsund...................... 300

1 Angående fördelningen mellan »jordbrukssoeknar» och öfriga, se sid. 212. Såsom
»öfriga socknar» äro upptagna Refsund, Bräcke, [Brunflo], Rödön, Näskott, Frösön,
Undersåker, Mörsil, Are, Alsen och Mattmar. — 2 Utom Brunflo socken, som inräknats 
under Östersund. — 3 Med Brunflo socken.
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Tab. 190. Befoïkningsröreisen i Jämtlands läns olika delar, åren 1901/10.

Tingslag (gamla) 
samt staden.

Folkmängd. Åren 1901/1910. Omflyttningsresnltatet.1

1900. 1910. Lefv.
födda. Döda. Öfver-

skott. 1816/90. 1891/00. 1901/10.

! Ragunda .... 13,872 14,522 4,003 1,765 2,238 31 1,436 1,588
! Refsund .... 8,135 9,173 2,575 1,089 1,486 573 442 448
Brunflo ................ 5,738 6,786 1,698 989 709 339 138 339
Hackås och Näs 2,722 2,655 626 445 181 3 199 248
Lit.................... 9,999 10,045 2,545 1,512 1,033 104 690 987
Hammerdal . . . 13,306 14,987 4,289 1,952 2,337 367 677 656
Rödön ................ 5,639 6,685 1,732 897 835 44 262 211
Sunne ..... 3,801 4,018 1,016 588 428 58 311 211
Oviken................ 3,242 3,331 757 533 224 293 175 135
Hallen................ 2,271 2.236 511 356 155 121 136 190
TJndersåker . . . 9,238 8,448 2,215 1.199 1,016 46 27 1.806
Offerdal .... 7,793 7,696 1,878 1,057 821 171 473 918
Sveg.................... 7.996 8,236 2,371 1,179 1.192 720 131 952
Ilede................ 4,798 4,980 1,394 663 731 574 216 549
Berg.................... 5,975 6,053 1,527 831 696 435 548 618
Östersund . . . 6.866 8,264 1,822 916 906 3,255 722 492

Hela länet 111,391 118,115 30,959 15,971 14,988 1,730 3,663 8,264

I ögonen fallande är den stora utflyttningen från Undersåkers och Ragunda 
tingslag under senaste år; jfr tabellen här ofvan.

I tabellen öfverst å föregående sida är den sedvanliga åtskillnaden gjord 
mellan »jordbrukssocknar» och öfriga, hvarom se sid. 212. Slutsummorna 
inom hvardera gruppen för hela länet blifva följande:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt staden. länet.

Ar 1805 ........................  25,127 7,379 32,506
» 1865 ......................... 53,393 14,582 67,975
» 1880 ........................  65,095 18,397 83.492
> 1910 ........................  83,119 34,996 118,115

Mellan åren 1805 och 1865 ökades alltså folkmängden i länets jord
brukssocknar med 112 procent. Motsvarande medeltal för hela Norrland var 
111 procent. Mellan 1880 och 1910 växte dessa socknar i Jämtlands län 
ined 28 procent, och i Norrland i dess helhet med 34 procent. Från Norr- 
landssynpunkt har alltså jordbrukssocknarnas, tillväxt i Jämtland varit ungefär 
medelmåttig.

Inom öfriga socknar samt staden Östersund var folkökningen under den 
förra perioden 98 procent och under den senare 90 procent. Motsvarande 
medeltal för hela Norrland voro resp. 97 och 74 procent.

Emigrationen har under de senaste sextio åren bortfört i allt 20,371 
personer från Jämtlands län. Häraf gingo 17,612 till Förenta Staterna, 1,701 
till Norge och 1,058 till öfriga länder eller okänd ort. Immigranternas antal 
är kändt endast för de fyrtio senaste åren och uppgår till 3,649 personer. 
Af dem kommo 1,232 från Förenta Staterna och 2,116 från Norge.

Under 1880-talet var den relativa utvandringssiffran högst för Ljusnedals 
bruk (af kända skäl), Linsell, Hellesjö, Sveg och Öfver-Hogdal, — öfverhufvud

1 Fetstil i dessa koll. utmärker öfverskjutande inflyttning, brödstilen öfverskju- 
iande utflyttning.

31—112201. Emigrationsutredningen. Betänhande.
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Tab. 191. Emigration och immigration i Jämtlands län, åren 1851/1910J

Åren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.2Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 
utom- 

europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 56,259 93 24 117 117
1861/70 . . . 67,553 1,138 200 1,338 1.338
1871/80 . . . 76,161 886 150 1,036 68 324 392 644
1881/90 . . . 92,660 4,567 431 4,998 154 962 1,116 3,882
1891/CO . . . 104,988 4,191 542 4,733 388 605 993 3,740
1901/10 . . . 114,009 7,608 541 8,149 680 468 1,148 7.001

i Härjedalen samt i Ragunda tingslag. Under nyaste tid har emigrationen 
starkt ökats så godt som öfverällt, i synnerhet inom Undersåkers tingslag, 
där den varit oerhördt stor. Närmare data härom lämnas i tabellen å nästa sida.

Näringsverksamheten. Af Jämtlands läns befolkning år 1900 hämtade 
ej fullt 28 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel; då riks
medeltalet är 39 à 40 procent, framgår, att industrialiseringen icke ännu hunnit 
synnerligen långt i Jämtland. Om man iakttager, att motsvarande siffra för 
länet år 1840 var endast 21/V procent, framträder dock lika tydligt den stora 
förändringen under de båda senaste mansåldrarna.

Af jordbruket och dess binäringar lifnära sig ännu 67 procent af länets 
befolkning. Af länets areal upptager åkerjorden något öfver 1 procent och 
ängen något mindre än 1 procent, — två minimala siffror, som erinra om 
Jämtlands stora andel i våra fjällbygder. Skogsmarken upptager 62 procent af 
ytvidden, och mossar och öfriga impediment inemot 36 procent.

i afseende på den odlade jordens utbredning råder en högst betydlig 
skillnad mellan siluroinrådet och öfriga delar af länet. De tingslag, som till 
hufvudsakïig del ligga inom förstnämnda trakter, nämligen Bruntio, Hackås och 
Näs, Rödöns och Sunne, ha en åkerareal varierande mellan 6 och 14 % af 
hela ytvidden; Ovikens, Offerdals och Hallens tingslag ligga till mindre del på 
silurisk grund och åro odlade till en omfattning af 2—3 / af hela arealen ; 

samtliga öfriga tingslag ha mindre än 1'5 % åker. Lägst i detta afseende stå 
Härjedalens fjälltrakter; något högre komma motvarande jämtländska, hvartill 
säkerligen både mindre hårdt klimat, bättre jordmån (de isdämda sjöarnas af- 
lagringar) och lättare samfärdsel medverka.

Åkerns äfkastning är ingalunda så hög, som de relatift goda naturliga 
betingelserna skulle låta förmoda; blott i afseende pa höskörden af insadda 
vallar kommer Jämtlands län afgjordt före öfriga norrländska, och likaledes 
odlas på den kalkrika marken mera ärter än annorstädes. Af de fyra tings
lag, som ha den relatift största åkerarealen, har blott Rödöns att uppvisa 
större skördar är länsmedeltalet; de tre öfriga äro i detta afseende långt 
under medelmåttan. Säkerligen står detta förhållande i samband därmed, att 
inom de tre förstnämnda tingslagen brukningsdelarna äro större än eljest 
inom länet än vanligt, men inom Rödöns däremot ungefärligen medelmåttiga. 
Synnerligen svaga skördar lämna Härjedalens steniga moränmarker och sandmoar, 
hvartill också bidrager det hårda klimatet. Blott potatisen gifver här god skörd.

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 är nettoutvandringen ansedd 
ungefärligen sammanfalla med den nppgifna bruttoutvandringen, jfr anm. sid 228.
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Tab. 192. Emigranternas antal inom hvarje socken af Jämtlands län,
åren 1881:1910.

Socknar. 1881/90. 1891/00. 1901/10 Socknar. 1881/90. 1891,00. 1901/10.

Östersunds stad .

Ragunda ....
Fors....................
Hällesjö ....
Håsj ö................
Stugun ................
Borgvattnet . . 
Refsnnd .... 

j Sundsjö ....
i Bräcke ................

Bodsjö................
Nyhem................
Brunilo .... 
Marieby ....
Lockne................
Hackås................
Näs....................
Lit....................
Kyrkas .... 
Häggenås . . . 
Föllinge ....
Laxsjö................
Hotagen .... 
Hammerdal1 . . 
Gåxsjö1 ....
Ström................
Alanäs ................
Frostviken . . .
Rödön................
Näskott .... 
Aspås................

349

242
94

247
74

131
36
47
31

106
60
25

204
10
12
65
33
16

4
25

107
5

40
35

256
113
51
89
29
66

331

157
123
252

67
176

46
87
42
76
31
23

100
5

38
23
51
79

5
26
77
45
52
44

8
206
38
80 

100
83
19

492

500
66
69
97
95
32 

152
84

132
120
35

220
8

115
83
87
94
13
33 

278 
113 
154

67
9

244
37

118
237

79
146

Ås....................
Sunne................
Frösön .... 
Oviken .... 
Myssjö .... 
Hallen .... 
Norderön . . . 
Marby .... 
Undersåker . . 
Mörsill ....
Are....................
Rail................
Offerdal ....
Ålsen................
Mattmar . . .
Sveg................
Linsell .... 
Älfros .... 
Lillhärdal . . 
Ytter-Hogdal . 
Öfver-Hogdal .
Hede................
Storsjö .... 
Vemdalen . . . 
Tännäs .... 
Ljusnedal . . .
Berg................
Asarne ....
Rätan................
Klöfsjö ....

45
86

111
71
69
24
14
32

191
52

181
185
182

91
24

211
112
19

109
57
35

105
2

56
31
48
76
12
38
79

34
31
84
50 
83

109
14
30

234
113 
119 
123 
174 
193 
102 
108

16

71
78
2

47
13
22
65

7
69
51
87

114

115
40

150
88
33

144
17
43

493
156
376
214
487
247

74
193

52
23

271
203
56

121
16
60

123
20

126
13

104
82

Hela länet2 4.99S 4,783 8.149

För en mansålder sedan var Jämtlands kreatursstock den talrikaste i vårt 
land,, jämfördt med folkmängden. Numera är den talrik endast i förhållande 
till åkerarealen. Kornas mjölkafkastning är något högre än annars i Norr
land. Äfven jämfördt med folkmängden producerar Jämtland mera mjölk än 
de öfriga norrländska länen och är det enda af dem, som härutinnan når 
upp till riksmedeltalet.

Brukningsdelarnas medelstorlek uppgår endast till 5 hektar åker på 
hvarje, mot 10 hektar i medeltal för hela riket. Härtill komma 4 hektar 
äng för hvarje brukningsdel, — i detta fall lika för en jämtländsk och för en 
svensk i allmänhet. — Af länets samtliga jordbrukare äro 20 % arrendatorer, 
hvilken jämförelsevis höga siffra förklaras af sågverksbolagens jordförvärf.

Af länets hela ytvidd äro omkring 63 % skogbevuxna, hvilket är en 
betydligt mindre andel än i södra Norrland. Detta orsakas däraf att i länets 
västra delar stora vidder ligga ofvan trädgränsen. I de centrala delarna in
taga åker och myrar en ganska stor del af arealen, och skogrikast äro därför 
de östra delarna, där exempelvis Refsunds tingslag uppnår maximisiffran i

^ 1 Föl åren 1881/90 äro emigranterna frän Gåxsjö inräknade under Hammerdal. 
— 2 I summan för 1881/90 ingå 48 emigranter från den del af Ilafverö socken, som 
då hörde till länet.



484 emigrationsutredningen. betänkande.

Tab. 193. Några ekonomiska liufmddata för Jämtlands län.1

Yrkesfördelning Jämt
lands
län.

Hela Arealens fördelning, Jämt- Hela
år 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. län. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 2-5 13-4 Af arealen land:

Folkm. lefvancle af:
' Odlad jord.

Naturlig äng, % . . .
1-17
0-82

8-90
3-26

Jordbruk, % .............. 67'37 5367 Skogbärande mark, % . 62-24 52-16
Industri, %.............. 20-72 28-89 Annan mark, " ... B5'77 35-68
Handel o. samf, % . . 6' 8 iî 10-60
Allm. tjänst m. m, % . 5-06 6-84 Produktion pr ink. 

Hvete och rås, kg. . . 7 144
Inom industrien: Annan spannmål, leg. . . 117 317

Sågverks-. %.............. 11-16 3'68 Potatis, ks................... 157 284
Yäfnads-o. beklädnads-, % 3’40 6-18 Mjölk, ks..................... 556 549
Byggnads-, %.............. 2-60 6-59
Metallförädlings-, % ■ ■ 1-22 4-08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . i-oo 2-33 Spannmål, dt................. 11-80 14-48
Kemisk-teknisk, % . . . 0'5G 130 Potatis, dt.................... 106-61 97-65
Bergverks-, %.............. 0'48 4'00 A insådda vallar, dt. . . 42-70 38-70
Ind. för litt. o. konst, % 0‘30 0-7 3 » naturlig äng. dt. . . 14-50 15-70

År 1840: ■ Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,723 1,891
Jordbruk, %............... 90-60 80-90 På 100 kvlcm.:Industri, %.............. 2-50 8-54

4-10 13-90! Handel o. samf., % ■ ■ 0-10 2-21 Landsvägar, kilom. . .
\ Allm. tjänst m. m.. % . 6-80 8-35 Järnvägar, kilom. . . 0-70 2-98

Sverige, nämligen 91 %, På grund af den rätt höga nederbörden och den 
leriga marken i länets mellersta delar trifves granen därstädes synnerligen 
väl, och denna trakt torde därför utgöra Sveriges viktigaste granskogsområde. 
Det från hafvet afskilda läget vållar emellertid, att trävaruindustrien inom 
detta län icke på långt när har samma betydelse som i de bägge sydligare 
norrländska länen. I Ragunda och Rödöns tingslag finnas emellertid några 
sågverk, t. ex. Hissmofors i sistnämnda tingslag; länets viktigaste anläggningar 
af detta slag torde vara Järpen och Ocke i Undersåkers tingslag samt Trångs- 
viken i Offerdals dessa tre ha sin skeppning öfver norska hamnar. Icke 
heller trämassefabrikationen har nått någon större omfattning, oaktadt de 
goda naturliga betingelser som granskog och vattenkraft rikligen erbjuda.

I synnerhet Indalsälfven bildar en mängd viktiga fall, t. ex. Hammerfor- 
sen, Krångedeforsarna m. fl., hvilka. höra till de kraftigaste i hela Norrland. 
De jämtländska vattenfallen ha emellertid blott i obetydlig grad tagits i an
språk, i trots af att många äro mycket välbelägna.

Industrien. Om den industri, som står i samband med skogsskötseln, 
är taladt här ofvan. Af Jämtlands läns bergarter är det blott den siluriska 
kalkstenen, som har nämnvärd industriell användning. Den brytes i trakterna 
kring Storsjön, dels för huggning af trappsten m. m. och dels för bränning. 
Så t. ex. finnas kalkstensbrott vid Mattmar och Tulleråsen, vid Brunflo m. fl. 
Tillverkningen är dock betydligt mindre, än man skulle kunna vänta med 
tanke på den stora kalkbristen i de flesta öfriga delar af Norrland, mest ut
präglad kanske i det angränsande Yästernorrlands län, som för närvarande 
fyller en del af sitt kalkbehof genom import från Gottland.

1 Ifr sid. 220.
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Jämtlands kommuner tyngas af ovanligt höga kommunalutskylder. Blott 
i Halland äro dessa möjligen ännu något högre. — Liksom i det öfriga 
Norrland, utom i någon mån Gäfleborgs län, är äfven i Jämtland sparbanks- 
väsendet obetydligt utveekladt. Pr inbyggare utgör den innestående behåll
ningen endast 46 kr., mot 131 kr. i medeltal för hela riket. Medelbebåll- 
ningen pr bok är däremot ovanligt stor, hvilket visar, att sparbankerna här 
hufvudsakligen anlitas af den mera bemedlade befolkningen. Motböckernas 
antal är endast 7'på hvarje hundratal inb., den lägsta siffran i hela Sverige. 
— Då Jämtlands fjälltrakter blefvo tidigare än andra i vårt land jämförel
sevis lätt tillgängliga från järnväg, har därstädes (särskildt i Undersåkers 
tingslag) uppstått en mängd turistorter och sanatorier, hvilka spela en inga
lunda oviktig roll i traktens ekonomiska lif, t. ex. Are, Mörsil m. fl. Numera 
går ändock folkmängden i Undersåkers tingslag tillbaka, såsom redan visats.

Länets enda stad, Östersund, var år 1800 endast en obetydlig by, med 
knappt 200 inb. Ännu år 1850 var folkmängden blott omkring 800 perso
ner. I våra dagar hinner den, om förstäderna inräknas, till inemot 11,000. 
Östersund är i främsta rummet en handelsplats men har föga industri. In
landsbanans fullbordande bör väl medföra ökad betydelse för staden.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII ha offentliggjorts uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, jägmästaren i Härjedalens revir, krono- 
länsmännen i Rätan och Frostviken, pastorsämbetet i Refsund samt provinsial- 
läkarne i Undersåker och Hede. (Jfr sid. 224 här ofvan.)

Hushållningssällskapets förvaltningsutskotts kommitterade skrifva bland 
annat: Jordbruket inom detta län, torde man kunna påstå, har aldrig i 
egentlig mening varit befolkningens modernäring. Först under de sista tio
talen af år hafva ansatser för jordbrukets rationella bedrifvande visat sig, 
som gifva grundad förhoppning antaga, att det i en icke allt för långt afläg- 
sen framtid skall blifva befolkningens hufvudnäring. Ser man tillbaka på 
tiden före 1870-talet — då länets skogar först fingo något egentligt värde, — 
var handeln med diverse produkter en med förkärlek drifven handtering. 
Länet lämpade sig härför, såsom en genomfartsort mellan Norge och landets 
sydligare provinser. Och så kom det sig, att den manliga befolkningen jämt 
var på rörlig fot: fraktade varor från Norge och söderut samt tvärtom. Den 
egna jorden skötte man, sådant det nu blef, på lediga stunder.

På 1870-talet kommo hvad man kallade de sgoda tiderna». Förtjänsten 
i skogarna var mer än riklig. Penningar strömmade in. Men jordbruket 
kom att ännu mer försummas. Det allmänna talesättet, att »jordbruket bär 
sig icke», bief en trosartikel. En obestridlig sanning låg däri, så till vida, 
som ett jordbruk som icke skötes rationellt, med omsorg och omtanke, ju 
aldrig kan bära sig.

Så kom norra stambanan att dragas genom länet. De forna förvärfs- 
grenarna med handel på vanligt sätt samt körning af foror från Norge eller 
Sundsvall togo slut. Förtjänsten i skogarna med afverkningar blefvo mindre 
och begränsades så, att endast ett mindre tal af jordbrukarne där fann arbete 
och utkomst. För det stora flertalet återstod just ej mycket annat än tvenne 
vägar att välja: antingen att på allvar blifva brukare af jorden och lefva på 
dess afkomst eller sälja hemmanet till trävarubolaget och bli arrendator för 
att förvissa sig om utsikten till förtjänst med skogsdriften under vintern — 
eller resa till Amerika.

De som stannade vid jorden på egen torfva hade naturligen under genom- 
brottstiden stora svårigheter att öfvervinna: bristande kunskap i jordbruksläran,
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benägenhet att af gammal sedvana hålla sig till föråldrade brukningsmetoder, 
en jord hvars kultivering" försummats och som sålunda icke omedelbart gaf 
ersättning för det nedlagda arbetet, en genom skogsdriften fördyrad arbets
kraft, hvars användande jordbruket icke förmådde med fördel betala.

I)e åter, som sålde sina hemman till bolagen och blefvo arrendatorer, de 
försummade i regel jordbruket ännu mera än förut; lefde på vinterns afverk- 
ningsförtjänster jämte tilläfventyrs kvarvarande köpeskilling för hemmanet 
några år, för att, då lifvet som arrendator förr eller senare blef för trist, 
emigrera till Amerika.

Detta är i korta drag den bakgrund, mot hvilken man för detta län kan 
betrakta sammanhanget mellan emigrationen och jordbruket. Vid en öfversikt 
af den nuvarande ställningen inom länet skall man finna, att i de socknar 
där relativt ringa skogstillgång varit rådande och befolkningen tvingats tidigt 
drifva intensivare jordbruk, där råder ett jämnare fördeladt välstånd bland 
befolkningen. Där hafva mejeri-, mjölk-, kontroll- och andra landtmannaföreningar 
kommit i verksamhet, och där är emigrationen jämförelsevis ringa. I åter 
andra socknar med begränsad skogstillgång, men före järnvägens tillkomst 
liggande så att säga i stråkvägen för den gammaldags varuforslingen, där 
befolkningen sålunda fordom hade en del af sin utkomst af lasskörning, i 
dessa socknar tvingades också befolkningen, sedan handeln tagit andra vägar, 
att ägna jorden intensivare arhete. Där var kris en tid, men i mån af jord
brukets höjande har den ekonomiska ställningen i synnerhet under de sista 
åren väsentligt förbättrats, och emigrationen i någon mån aftagit. I de delar 
af länet åter, där skogstillgången varit störst, förtjänsterna i skogarna för 
befolkningen stora, där är jordbruket mest försummadt och emigrationen störst. 
Här inträffar sålunda det förhållandet, att i de trakter af länet, där arbetet 
betalas bäst, där är emigrationssiffran högst. Andra orsaker än den af dags- 
förtjänstens storlek måste tydligen medverka till emigrationen. En bland 
de förnämsta torde vara, att en befolkning utan egen jord löses från hem
känslan.

Skogsförtjänsterna hafva under de sista årtiondena i medeltal utgjort: 
3'5o à 4-5o för timmerhuggare, 6 à 10 kronor pr dag för häst och karl vid 
körning. Afverkningspriserna pr timmer hafva visserligen under årets lopp 
något nedgått, men äro dagsförtjänsterna, till följd af bättre arbetsmetoder och 
ett allt intensivare utnyttjande af arbetskraften, ungefär desamma. Såsom ett 
minus i arbetsförtjänsten kan dock räknas de allt dyrare lefnadsomkostna- 
derna. I samma mån som de lösa arbetskrafterna sökt sig till skogsbruk och 
andra industrier eller utvandrat, har arbetskraften för jordbrukets behof år 
efter år fördyrats. Detta förhållande måste gifvetvis så småningom drifva jörd- 
brukarne till insikt om, att ett nutida jordbruk måste blifva ett s. k. småbruk, 
där den brukade arealen ej är större, än att den till hufvttdsaklig del kan 
brukas med egen arbetskraft — sin egen och familjens — med en kultivering, 
som kan lämna till resultat lika stor skörd på hälften mindre areal än förut. 
Från det allmännas sida torde sålunda under den närmaste framtiden blifva 
en icke oväsentlig uppgift att underlätta hemmansklyfning, ägostyckning och 
jordafsöndring för bildande af små jordbruk. Stora vidder odlingsbar jord 
af god beskaffenhet finnas öfverallt inom länet.

Rötfruktsodlingens långsamma framsteg beror icke uteslutande på bristen 
af arbetskraft, utan fastmer på bristande insikt om den betydande rol rot
frukterna intaga i ett ordnadt jordbruk. Trots bristen på arbetskraft torde 
emellertid kunna sägas, att jordbruket — utom på en. stor del utarrenderade 
bolagshemman och framförallt på enskilda skogsjobbares hemman — på de 
sista åren gjort högst afsevärda framsteg. Ett önskemål är en fastare orga-
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niserad sammanslutning af jordbrukare i landtmannaföreningar för ordnandet 
af landtmannaprodukternas försäljning och att för delägare anskaffa förnöden- 
hetsvaror för jordbrukets behof. I samband med denna verksamhet borde 
vara möjligt att, under nödig kontroll öfver de lånesökandes verksamhet, kunna 
anordna förlagslånerörelse i ändamål att bereda jordbrukarne nödigt förlags- 
kapital för deras handtering.

Som förut antvdts, finnes inom Jämtlands län nästan obegränsad tillgång 
på näringsrika odlingsmarker, lämpliga för odling och bildande af egna hem. 
Uppenbart är, att utvandrings- och egnahemsfrågan stå i innerligt samman
hang. I och med att befolkningen kan med lätthet förvärfva sig ett eget 
hem, skall utvandringen minskas. Men att på ett fullt tillfredsställande sätt 
ordna denna fråga stöter på en del svårigheter. Den egnahemslånerörelse, 
som hushållningssällskapet förmedlar, lämnar åtskillig erfarenhet i detta afse- 
ende. Å ena sidan har den hemlösa befolkningen att börja med ställt sig tvek
sam och oförstående inför den i deras ögon onödigt formalistiska ordningen. 
Men den synpunkten kan öfvervinnas. Af mera betänklig art är, dels att de 
jordägare, som äro i behof och sålunda villiga att sälja jord, oftast hafva 
sina hemman intecknade, hvarigenom hinder möter få afsöndringarna grava- 
tionsfria, dels och isynnerhet att de mera burgna ägarne af jorden så ofta 
ställa sig oförstående af frågan från synpunkten af allmänt väl och se den 
uteslutande från privatintressets. Erfarenheten har ofta gifvit vid handen, att 
jordägaren ställer priset å den jord, som till eget hem skall upplatas, sa högt. 
att den fördel som med egnahemslånet afses för nybyggaren i stället skulle 
komma säljaren af jorden tillgodo, och då är ju syftemålet med egnahems
lånet omöjliggjordt.

För det ena som det andra måste rådas bot: dels genom upplysning och 
omarbetning af de gängse uppfattningarna, dels måhända också, på orter där 
det visat sig nödvändigt, genom inköp af större egendomar för styckning. 
För såväl detta som för möjligheterna och sätten att befordra den naturliga 
egnaliemsbildningen vid arfskiften o. d. torde vara nödvändigt att hemmans- 
klyfningar, ägostyckningar och jordafsöndringar genom statens försorg ordnas 
så enkelt och billigt som möjligt, att icke 'de dryga kostnaderna och besvären 
härför ställa sig afskräckande och hindrande.

Jägmästaren L. F. Molander, i Härjedalens revir, skrifver: »Beträffande 
jordbruket i Norrlands skogstrakter har jag funnit, att detta lämnar mycket 
öfrigt att önska i anseende till den afkastning detsamma gifver sin utöfvare, 
beroende icke därpå att klimatet härför är ogynnsammare än i sydligare 
belägna trakter, utan fastmera på det sätt, hvarpå hela affären skötes. Un
der för handen varande förhållanden tvingas jordbrukaren, till föga fromma 
för sin egendoms skötsel, att för sin existens söka erhålla förtjänster under 
den tid, då jordbruksarbetet ej direkt tager hans krafter i anspråk, d. v. s. 
under vinter- och vårmånaderna, och närmast ligger då till hands skogsarbetet 
med timmerutdrifning. Antalet af hemmansägare, som hafva egen skog att 
drifva,' är synnerligen litet, och i de allra flesta fall är bonden eller lägen- 
hetsinnehafvaren hänvisad till att antingen, sedan erforderlig borgen anskaffats, 
inköpa en af Kronan eller enskilda salubjuden virkespost, hvilken då utdrif- 
ves och till hugade spekulanter försäljes, eller ock att åtaga sig timmerdrif- 
ning för något virkesägande bolag. I båda fallen är affären synnerligen vansk
lig, och det ekonomiska utbytet, till följd af den stora konkurrensen härvid
lag, oftast klent.

I midten af förra århundradet och i synnerhet på 1850- och 60-talen, 
äfvensom senare, försåldes till bolag och enskilda spekulanter afverkningsrätten
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till ofantliga skogssträckor på vanligtvis 50 år. I betraktande af då gällande- 
virkespriser och med hänsyn till rådande förhållanden livad angår flottning 
och annat, kan knappast sägas att värdet i allmänhet beräknades för knappt, 
men därigenom att priset på skogsprodukter så enormt stegrades, flottledernas 
reglering underlättade virkets afsättning och att säljarne (hemmansägarne) först 
under skogarnes afverkning komma till insikt om myckenheten och värdet af 
det de mot en ringa penning afhändt sig, alstrades grämelse och missbelåtenhet 
med rådande förhållanden. Så länge arbetsförtjänsterna i skogarna voro goda 
och befolkningens behof små, förmärktes icke så synnerligen stora olägenheter, 
men sedan en reaktion i nämnda förhållanden inträdt, efter det att i början 
och midten af 1870-talet förtjänsterna med timmerdrifning stigit till en all
deles abnorm höjd, och, till följd af den lätthet, med hvilken penningar för
tjänades, behofven stegrats, under det hågen för verkligt arbete i betänklig: 
grad aftagit, då först framträdde grämelsen och missnöjet, och befolkningen 
började att i massor utvandra.

Sedan rättigheten att köpa ståndskog för afverkning begränsats först till 
20 och därpå till 5 år, uppstodo farhågor hos bolagen att icke komma i be
sittning af tillräckligt virkesförråd för att »mata» sina sågar, och bolagen 
började då att i stället för afverkningsrätter köpa hela hemman. Den redan 
förut missbelåtna och, genom här ofvan anförda förhållanden, mångenstädes 
af ekonomiskt betryck lidande befolkningen omfattade med begärlighet tillfället 
att göra sig kvitt iråkade svårigheter genom att afhända sig sitt hemman, på. 
hvilket man äudoek alltid fick kvarsitta såsom arrendator, och detta så mycket 
hellre som i många fall afverkningsrätten till skogen var försåld till många, 
år framåt.

Af hvad jag här anfört synes som om det förhållandet, att hemmanen i 
Norrland vid desamma öfvergången afvittring tilldelats för stora och värdefulla 
skogsanslag, varit en väsentlig orsak till nu rådande missförhållanden, en 
öfvertygelse, hvaruti man styrkes däraf, att på trakter, där sedan långa tider 
tillbaka ingen afsaluskog varit tillfinnandes, befolkningen bevisligen står sig: 
bättre på sitt jordbruk och äger kvar sina hemman.

En omständighet, som här kanske borde beröras och som gifvetvis med
verkat till skogshemmanens öfvergång i bolagens händer och sålunda äfven 
benägenhet för emigration af deras förra ägare, är exempelvis följande. En 
hemmansägare aflider och efterlämnar åt sina barn, kanske en fem à sex. 
eller flere syskon, ett hemman med värdefull skog, som den aflidne ej försålt. 
Den redan odlade och odlingsbara jorden är af för liten betydenhet för att 
genom en kostbar skiftesförrättning fördelas mellan arfvingarne, af hvilka, 
dessutom kanske finnas de, som ej vilja ägna sig åt jordbruk, utan yrka på 
att varda, såsom man säger, utlösta. Till följd af skogens stora värde saknar 
den eller de af barnen, hvilka till äfventyrs vilja stanna på fädernegården, 
inedel att utbetala sina syskons arfvedelar, hvilka dessutom mången gång,, 
då, såsom tyvärr ofta är fallet, enigheten mellan arfvingarne lämnar åt
skilligt att önska, kunna vara svåra att bestämma. Återstår således knappast 
annan utväg än att försälja skogen eller kanske hela hemmanet till virkes- 
spekulanter och dela den därvid influtna kontanta förmögenheten.

Den aftagande hågen för jordbruket eller öfver hufvud taget för allt arbete,, 
som långsamt men säkert gifver en måttlig utkomst, är i ögonen fallande. 
Norrländingen är född affärsman och vill helst såsom sådan söka bereda sig, 
en lättare vunnen utkomst. Lägger man härtill de lockande, mer eller mindre 
sannfärdiga skildringar, som af hemvändande skrytsamma utvandrare uppdragas 
af Amerika, är lätt att inse att jordmånen här skall vara särdeles lämplig för 
emigrationslnstens frö att gro uti.»
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Kronoliinsraaii L. Larsson i Rätan. »Öfvervägande delen af befolkningen 
inom distriktet (Rätans och Klöfsjö socknar) ägnar sig, förutom åt skogs
arbete, åt jordbruk och boskapsskötsel; någon industri och tillfälle till arbets
förtjänst inom denna finnes ej inom distriktet. År efter år har från denna 
redan förut så folkfattiga bygd en mängd personer utvandrat, och några 
tecken på, att denna utvandrareström skall aftaga, synas tyvärr icke. Snarare 
måste man säga sig, att den har benägenhet att ökas. Och hvad som gör 
denna företeelse så beklaglig, för att icke äfven säga underlig, är att icke 
allenast de lämna sin hembygd, hvilka där lefva i mindre goda ekonomiska 
förhållanden, utan att äfven de, hvilka här hemma hafva allt hvad de i sin 
lefnadsställning rimligen kunna begära, realisera sina tillgångar, ej så sällan 
bestående i värdefulla hemman, och begifva sig till Amerika, ofta därvid med
tagande en talrik familj. Ett genomgående drag för denna utflyttning är, 
att det i regel är den arbetsdugligaste befolkningen, som emigrerar. Icke så 
sällan händer det visserligen, att t. ex. barnen efter någon tids vistelse i 
Amerika sända biljett eller Tespenningar hem till sina föräldrar för att bereda 
dem tillfälle att resa efter, men lika ofta, om icke oftare, fa dessa blifva kvar 
och reda sig så godt de kunna, ofta nog med anlitande af fattigvården eller 
barmhärtiga människors hjälp.

Innan skogsafverkningen vidtog, innan bönderna ännu till bolagen afhändt 
sig afverkningsrätten till sina skogar, lefde befolkningen så godt som ute
slutande af sitt lilla jordbruk, i förening med boskapsskötsel och något jakt 
och fiske. Lefnadsförhållandena voro enklare, fordringarna på lifvet mindre, 
och penningarna hade för allmogen ett högre värde, hvarför de också räckte 
längre till. I allmänhet var välståndet godt, sällan såldes ett hemman annat 
än till barn eller släktingar, och några utflyttningar, åtminstone utom landet, 
förekommo ytterst sällan. Men sedan trävarubolagen börjat förvärfva sig 
böndernas skogar och genom afverkning tillgodogöra sig desamma, inträdde 
andra förhållanden. Den köpeskilling bonden fick för sin skog, visserligen 
undantagslöst allenast en ringa penning i förhållande till skogens värde, till
förde honom ett för hans förhållanden och efter hans uppfattning afsevärdt 
kapital. Detta, tillika med de rika tillfällen till arbetsförtjänst, som arbetet 
i skogarna lämnade, och som äfven den jordägande befolkningen, visserligen 
med åsidosättande af jordbruket, icke försummade att begagna sig af, kom 
allmogen att icke längre nöja sig med de små lefnadsbehof, med hvilka den 
förut varit tillfreds. Samtidigt som de ekonomiska resurserna växte, växte 
ock behofven, och då dessa i regel blefvo rikligen tillfredsställda, blefvo be
sparingarna små, om ens några alls. Från det att jordbruk och boskaps
skötsel förut varit hufvudnäringarna och befolkningens hufvudsakliga inkomst
källa, kom skogsarbetet att blifva det, men med påföljd att jordbruket för
summades och på sina ställen råkade alldeles i lägervall.

Till följd af det, man kan säga rent af hänsynslösa sätt, hvarpå skogs
afverkningen bedrefs, började skogen af de dimensioner, till hvilka afverk
ning upplåtits — för såvidt icke, såsom ock ofta hände, afverkningsrätten 
till all skog var såld — att minskas ; tiden för afverkningskontraktens be
stånd, i regel 50 år, började dessutom nalkas sitt slut, och bolagen sågo sig 
därför om att genom nya förvärf försäkra sig om behöflig skog. Så började 
bolagens jordförvärf genom inköp, i allt för många fall till underpris, af det 
ena hemmanet efter det andra med sparad skog eller god skogbärande mark, 
och kommo på så sätt till slut hela byar att blifva bolagsegendom.

De till bolagen försålda hemmanen innehades, åtminstone i förstone, i 
regel af de förre ägarne såsom brukare, hvadan sålunda en betydande del 
af den jordbrukande befolkningen kom att från att vara själfägande blifva
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trävarubolagens arrendatorer. Detta bolagens jordförv&rf, hvarigenom de 
slagit under sig en så betydande del af äfven den uppodlade och brukade 
jorden, har förvisso icke ländt jordbruket till fromma, tvärtom. För bolagen 
är naturligtvis skogen och ej jorden hufvudsaken, och något intresse att sär- 
skildt vinnlägga sig om den senares skötsel visar sig därför i regeln ej heller.

Då skogsafverkningen under årens lopp af naturliga skäl aftagit och till
fällen till arbetsförtjänst därigenom minskats, samt till följd af jordbrukets 
efterblifvenhet och befolkningens bristande lust och förmaga att sköta det
samma, möjlighet att af jordens och ladugårdens afkastning vinna tillräcklig 
bärgning ej längre finnes, har det allmänna välståndet sjunkit och arbetet för 
fyllande af de nödvändiga lefnadsbehofven blifvit mera bekymmerfullt. Och 
detta så mycket mera som de under de goda åren uppkomna högre for
dringarna på lifvet fortfarande äro kvar och kräfva sitt tillfredsställande. 
Äfven den som på allvar vill ägna sig åt jordbruket för att af detta söka 
vinna sitt hufvudsakliga lifsuppehälle — att ensamt af jordbruket vinna till
räcklig utkomst är här på orten åtminstone under nuvarande förhållanden 
icke möjligt — mötes ock af stora svårigheter och ogynnsamma förhållanden, 
hvilka ofta beröfva honom möjligheten att framgångsrikt bedrifva sitt yrke 
och till följd häraf betaga honom lusten och intresset för detsamma. Hit hör 
framför allt svårigheten att för rimligt pris erhålla nödigt arbetsfolk samt 
bristen på kommunikationer, framför allt järnvägsförbindelser. Sålunda har 
Rätan omkring 7 mil, och Klöfsjö nära 9 mil till närmaste järnvägsstation; 
till närmaste stad (Östersund) är det respektive omkring 10 och 9 mil efter 
landsväg.

Såsom ytterligare svårighet må vidare anföras obenägenheten hos den 
lösa arbetarebefolkningen att låta städsla sig och taga plats som tjänare. 
Arbetarne, såväl manliga som kvinnliga, föredraga att arbeta för dagspenning 
de tider de finna för godt att arbeta. Ett tjänstehjonsförkållande enligt 
gällande lagstadga är därför något ytterligt sällsynt å denna ort, och jag 
vågar nästan tro, att det i närvarande stund icke skall vara möjligt uppvisa 
ett enda exempel därpå.

Såsom en hämsko för jordbruket a denna ort ma ock framhallas den 
rätt allmänna förekomsten af frostförande myrar och sankmarker, hvilkas ut
dikande, som dock ej lärer kunna ske utan understöd och hjälp från statens 
sida, skulle vara till stort gagn för jordbruket.

Slutligen bör i fråga om möjligheten för befolkningen att förskaffa sig 
tillräcklig utkomst af jordbruket beaktas den understundom vid arfskiften å 
bondehemmanen långt drifna ldyfningen af desamma mellan arfvingarne, 
hvarigenom besutenheteu minskas. I regel räcker visserligen den pä hvarje 
lott belöpande arealen godt till, men hvad en hvar får af öppen, odlad jord 
kan blifva för litet, och då viljan och förmågan att bryta ny mark och skapa 
nya tegar ofta är sorgligt ringa, blir naturligtvis jordbruket a en sadan 
hemmansdel knappast något att räkna med.»

Kronolänsinan Lars G. Uhlin i Frostviken. »Från ï rostvikens socken 
hafva, efter hvad jag har mig bekant, i förhallande till andra orter högst fa 
lämnat sin hembygd för att i Amerika eller å andra orter försöka sin lycka; 
under de fem år jag vistats inom socknen, har endast ett tiotal personer 
emigrerat till Amerika. Att så tå emigrerat, torde dels ha sin grund däri, 
att ”socknen, känd för sin fattigdom och afsldldhet från andra bygder, ej an
setts som lämpligt arbetsfält för emigrantagenterna och deras lockande pro
spekter och dels genom folkets belåtenhet med de enkla lefnadsförhållanden, 
de växt upp under. Om i någon landsända folket haft orsak att utvandra 
för att på annan ort söka sig en drägligare ställning, sa borde det hafva
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varit i Frostviken, ty genom de långa afstånden ock de dåliga kommuni
kationerna — ännu har ej Frostvikens socken landsvägsförbindelse med någon 
annan svensk kommun — blifva de förnödenheter, de behöfva köpa, oskäligt 
dyra, och de produkter — smör, ost och kreatur — som de kunna sälja, 
blifva af samma orsak å produktionsorten billiga. Men i och med det in
landsbanan kommer till Ström och en landsväg Frostviken—-Ström blir en 
verklighet, torde Frostviken få det något drägligare.

Frostviksbornas ekonomiska ställning kan tryggt sägas vara dålig. Den 
själfägande bondeklassen har under de senaste tjugo åren betydligt minskat, 
och största delen af jorden, hela byar, ligger i bolagens händer, och de få 
bönder, som ännu äro skrifna för sina hemman, äro i regel skuldsatta. Till 
denna dåliga ställning ha många omständigheter bidragit, men den viktigaste 
torde ha varit, att bönderna för en spottstyfver, i midten af 1360-talet, 
afhände sig dispositionsrätten till sin egen skog. Afkastningen af skogen har 
gått till bolagen, under det utskylderna fått gäldas af jordägaren. Då all
mogen i Frostviken ej kan sägas hafva sin tillräckliga utkomst af sitt jord
bruk, är det lätt förklarligt att så många hemmansägare under årens lopp 
måst för en ringa penning sälja sina hemman, då de sett sig maktlösa att 
behålla dem, tills skogen återfölle och afkastningen. af den tillfölle dem själfva.

En annan omständighet, som kanske i lika hög grad påskyndat de själf- 
ägande böndernas utrotande, äro de dyra skifteskostnader, som uppstå, när 
laga skifte skall öfvergå en by. De stora vidderna, till större delen bestå
ende af fjäll och kärr, göra att skifteskostnaderna gå upp till belopp, som 
ej stå i något rimligt förhållande till jordens värde och afkastningsförmåga.»

Kontraktsprosten O. Löfvenmark i Refsund. En af de viktigaste or
sakerna till emigrationen är jordegendomens öfvergång till de stora bolagen. 
I Refsunds moderförsamling har sådan förekommit i jämförelsevis mindre, 
men dock alltför stor skala. I Sundsjö församling äro ock jordbrukarna i 
stört sedt själfägande utom i tvenne byar, som helt och hållet äro bolagsegendom 
och som därför ock bidragit med 29 procent af emigrationen från försam
lingen. I Bräcke, Nyhems och Bodsjö socknar befinner sig omkring hälften 
af jorden i bolagens våld. I de båda förstnämnda är själfva Bräcke by den 
■enda af socknarnas byar, där bolagen icke gjort något torvärf. Af öfriga 
byar därstädes ligga ej mindre än 8 helt under bolagens välde, andra till 
största delen och öfriga till ansenliga delar. Exempel finnas på byar, där 
förr 4 à 5 bönder och än Here torpare haft sin utkomst, men som nu af 
bolagen lagts under ett par arrendatorer. De gamla gårdarna få då förfalla. 
Och om än arrendatorerna i allmänhet hafva rätt goda villkor, så är dock 
deras ställning prekär, intresset för jordens skötsel är borta, och de känna 
sig såsom bolagens lifegna. Och då de förra innehafvarenas söner se, hvilka 
värden för en ringa penning öfvergått till bolagen och huru de själfva nu 
hade kunnat sitta i goda villkor om deras fäder hade bättre förvaltat sin 
egendom, är det icke så underligt, om en viss bitterhet bemäktigar sig deras 
sinnen, en bitterhet som riktar sig ej blott mot bolagen, utan mot det gamla 
fäderneslandet öfver hufvud. Å andra sidan är det just den hos det upp
växande släktet alltmera utbredda motviljan för jordbruket, med dess. kraf 
på tålamod och förnöjsamhet och dess egenskap att icke kunna lämna sin 
utöfvare en viss bestämd dagsinkomst, som på senare tid orsakat icke få 
hemmans öfvergång i bolagshand. Det liöga priset på med skog försedda 
hemman gör, att när föräldrarna åldras, ingen af sönerna mäktar öfvertaga 
hemmanet och utlösa sina syskon, som fordra, att det skall säljas till den 
högstbjudande, d. ä. till bolaget. Lyckligtvis finnas dock många gamla bonde-
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släkter, som aldrig sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling ock inom 
hvilka hemmanet öfvergår till något af barnen eller genom klyfning delas 
mellan flera.

Provinsialläkaren i Undersåkers distrikt, d:r Ernst J. Almqvist. »Man 
får snart klart, att emigrationen härifrån har en helt annan karaktär än från 
de egentliga emigrationshärdarna, t. ex. i Småland och Västergötland. Och 
detta finner sin enkla förklaring i de ytterst olika villkor, under hvilka 
befolkningen lefver. Då i de nämnda trakterna fattigdom är regel, är här 
den allmänna välmågan så stor, att fattigdom i sydsvensk bemärkelse är 
okänd. Det är sålunda här sällan nöden eller den hårda kampen för tillvaron 
som drifver till emigration. Men ekonomiska intressen är det i alla fall, som 
utgöra den drifvande kraften. Det är jämtarnes särdeles utpräglade, man 
kan gärna säga medfödda, affärsinstinkter, som göra sig gällande. De emi
grerande utgöras till största delen af ynglingar omkring 20-års åldern, som 
hoppas att det i Amerika skall gå lättare och fortare att förtjäna penningar. 
För dem, som äro under värnpliktsåldern, spelar väl utsikten att gå fri »exer
cisen» någon, men ej så stor roll, hvilket visas af att de ej draga sig för att 
efter några år återkomma och fullgöra värnplikten. Af de emigrerande är 
det öfver hufvud en stor del, som inom ett par tre år återvänder, visserligen 
med gäckade förhoppningar hvad angår penningeförvärfvet, men utan att 
hafva tagit någon skada af utflykten, då de i regel vid behof kunnat erhålla 
hjälp hemifrån.»

Provinsialläkaren i Hede distrikt, d:r Herman A. Melén. »Härjedalen är 
ju kändt för att vara ett fattigt land, men denna åsikt är endast till viss 
grad berättigad, så till vida att landet är magert och frostländt och icke, 
såsom jordbruket nu skötes, lämnar full bärgning åt folket; men individerna 
lefva därför, till följd af den s. k. biförtjänsten, icke så fattigt, som man är 
benägen att tro. I allmänhet står man sig här ganska godt. Nöd eller 
hotande nöd drifver här ingen till Amerika, ty i den klass, de egentliga 
arbetarnes, där nog hos en del rätt stor fattigdom råder, mest i norra delen 
af distriktet, förekommer ingen afsevärd utvandring.» — »De hygieniska för
hållandena i hemmen äro ju mångenstädes dåliga, helst som man ännu, ehuru 
numera på enstaka ställen (dock icke så alldeles enstaka heller), bor i själfva 
fähusen, i samma afdelning som boskapen, merendels endast under vintern, 
men äfven året om; men vid dessa förhållanden är man van, och dessa drifva 
nog ej till utvandring. Möjligen kunna de på sista tiden mera uppmärk
sammade timmerkojornas usla skick, hvilket dock i södra delen af distriktet 
något förbättrats, inge en del afsmak för skogsarbetet, som verkligen på denna 
grund är hälsovådligt.»

Förste provinsialläkaren i Falun, d:r Gustaf Windahl, meddelar, på grund 
af föregående anställning i Jämtland, en framställning af vissa förhållanden 
också i detta län, hvilken framställning är återgifven sid. 445 här ofvan.

Ingen svensk bygd företer i våra dagar en så svag ekonomisk utveckling 
som Jämtland. Denna del af vårt land är det typiska exemplet på, att för
bättrade kommunikationer icke ensamt göra till fylles. Af den stora stam
banan genom länet synes man icke ha förstått att draga den nytta som veder
bort. Jämtland är i stort behof af en sund ekonomisk företagsamhet.
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Västerbottens län.
Västerbottens län omfattar en areal af 58,993 kv.-kilom. och äger 

163,000 inb. Till storleken är det det andra i ordningen af våra län, och till 
folkmängden det adertonde, — för halftannat århundrade sedan det tjugufemte.

Inom länets fjälltrakter förekommer en mängd glimmerskiffrar, kvart - 
siter m. fl. till den s. k. Sevegruppen hörande bergarter, h vil ka emellertid 
här ej närmare behandlas, då de sakna ekonomisk betydelse. Dessa berg
arter intaga den centrala delen af fjällkedjan; väster om dem, alltså närmast 
riksgränsen, utbreda sig siluriska bergarter, genom bergskedjeveckningen starkt 
metamorfoserade. På östra sidan träffas siluriska aflagringar af normal typ, 
hvilka bilda ett smalt bälte på gränsen mellan fjäll- och skogslandet och ut
göra en fortsättning af det jämtländska silurområdet kring Storsjön. Bland 
hithörande bergarter märkes alunskiffer med orsten, som förekommer pä 
några ställen i Vilhelmina, Dorotea och Stensele socknar. Ortocerkalksten har 
anträffats blott på ett och annat ställe i Vilhelmina socken. På grund af den 
glesa bebyggelsen och de dåliga förbindelserna ha dessa bergarter blott obe
tydlig, lokal användning.

Nedanför fjälltrakterna förekomma uteslutande urbergarter. Största ut
bredningen ha graniter, i allmänhet grofkorniga, fältspatrika och jämförelsevis 
lätt förvittrande. Inom ett bälte närmast kusten ersättes graniten af gneis, 
utom i Skellefte älfs dalgång, där skiffrar och sandstenar förekomma, hvilkas 
utseende tyckes angifva en yngre ålder; de ha dock befunnits vara äldre än 
den närmast angränsande graniten. Inom deras område (vid Kusmark i 
Skellefte socken) förekommer och brytes urkalksten. — Inga nämnvärda malm
fyndigheter äro kända från Västerbottens län.

I de dalgångar, som från fjälltrakternas östra delar leda ned mot skogs
landet, finnas, med större eller mindre utbredning, sand- och leraflagringar. 
Dessa jordarter ha afsatt sig i de sjöar, som vid slutet af istiden fyllde dal
gångarna, därigenom att landisen vid sin afsmältning blef längst kvarliggande 
öster om dessa trakter och på så sätt bildade en damm för det till dalgån
garna från landisen och fjällen strömmande vattnet. Hithörande jordarter äro 
ofta kalkhaltiga, emedan de utsiammats från kalkhaltiga moräner.

Öster om issjösedimentens region utbreda sig vidsträckta moränbildningar 
såsom ett sammanhängande täcke öfver höjder, dalar och lågmarker. I många 
trakter inom denna region kan man inom milsvida områden förgäfves söka 
efter blottad fast berggrund. Gränsen mot öster för moränregionen samman
faller ungefärligen med högsta marina gränsen. Då landsänkningen vid slutet 
af istiden nådde sitt maximum, låg denna gräns i länets södra del omkring 
260 och i den norra delen omkring 240 meter ofvan den nutida liafsytan.

Nedanför marina gränsen förekomma nog fortfarande moränbildningar, 
men därjämte äfven sedimentära jordarter, såsom fin sand, m oj ord oCh lera, 
som med växlande mäktighet förekomma inom regionens dalgångar eller breda 
ut sig öfver dess lermarker och slättland. Emedan dessa jordslag till det
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Tab. 194. Folkökningen i Västerbottens lån från 1810 till 19101

Ären
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1810..................
1811/20 ....

32,503
38,735 + 6,232 6.500 — 268 — 268

1821/30 .... 48.117 + 9,382 9.934 — 552 —- 552 —

1831/40 .... 55,009 + 6,892 8,393 — 1,501 — 1,501 —

1841/50 .... 68.179 + 13,170 12,881 + 289 + 289 —

1851/60 .... 82.046 + 13.867 14,172 — 305 — 305 _

1861/70 .... 91.759 + 9.713 12.158 — 2,445 - 1,759 — 686
1871/80 .... 106,544 4- 14,785 18,360 — 3,575 — 3,104 — 471
1881/90 .... 122,902 + 16,358 20,878 — 4.520 — 2,549 — 1,971
1891/00 .... 143,735 + 20,833 23,711 — 2.878 — 1,239 — 1.639
1901/10 .... 161,366 + 17,631 27,026 — 9,395 — 4,412 — 4,983

mesta äro afsatta vid en tid, då dalgångarna och slätterna utgjorde hafs- 
botten, och bildats genom finjordens utslamning från dåtida stränder eller af 
älfvarna inifrån landet uttransporterats och aflagrats vid dessas mynningar, 
så har den ifrågavarande regionen betecknats såsom de marina lerornas och 
älfsedimentens region. I allmänhet äro dessa jordarter ganska kalkfattiga, en 
naturlig följd af berggrundens brist pä kalkstenar.

En högst betydlig del af länets areal upptages af myrmarker. Deras 
ytvidd plägar uppgifvas till 16 % af hela länets, en siffra, som dock säker
ligen är åtskilligt för låg. Det är troligt, att torfmarker intaga minst en 
fjärdedel af länet nedanför fjälltrakterna. Orsakerna till denna stora utbred
ning äro såväl topografiska som klimatologiska. Inom moränområdet är lan
dets allmänna lutning mycket svag och mångenstädes nästan omärklig, hvarför 
den naturliga dräneringen är ytterst ofullkomlig. Därtill kommer sommarens, 
korthet, som inskränker åfdunstningen från marken, hvilken vid snösmältnin
gen blifvit genomblött af vatten, så att den icke hinner uttorka; härigenom 
gynnas naturligtvis de fuktighetsälskande fortbildande växterna. Till väsentlig
del äro dessa lätt förmultnande kärrväxter, och den af dem bildade torfven 
är därför af godartad beskaffenhet såsom odlingsmark betraktad, men å andra 
sidan utgöra mångenstädes svårigheterna för afdikning och öfverallt bristen på 
kalk högst afsevärda hinder för nyodling. Att torfven i dessa trakter saknar 
betydelse såsom bränsle, är själfklart.

I klimatiskt afseende råda naturligtvis stora olikheter mellan detta vid
sträckta läns särskilda delar. Man torde i stort sedt kunna säga, att skill
naden är större mellan de östliga och västliga än mellan de nordliga och syd
liga delarna, eller med andra ord, att en färd från kusttrakterna upp mot 
fjällen leder genom mera olikartade trakter än en resa från de sydligaste till 
de nordligaste kustområdena. I allmänhet torde kunna sägas, att kusttrak
terna erbjuda för jordbruket gynnsammare klimat genom särskildt under hösten, 
förlängd vegetationsperiod, tack vare det i Bottniska viken magasinerade vär
meförrådet. Längre inåt landet blir faran för höstnattfroster större, dock 
med undantag för områdena kring de stora sjöarna, som för dessa trakter 
spela samma viktiga roll i klimatiskt afseende som Bottniska viken, om än 
mindre utpräglad.

1 Länsgränserna äro här unifierade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, och talen förete 
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31.
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Tab. 195. Folkmängden i Västerbottens läns socknar och städer 
åren 1SOO—1910. 3

Socknar och städer. 
(Efter unifieracle gränser).

År 1805. Ar 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Jordbrukssocknar.
Bjurholm................. 353 1,334 2,679 3,249 4.229 4,274
Vännäs ...... 640 1,787 2,991 3.282 5,326 5,975
Säfvar.......................... 855 2,035 3,107 3.560 3,710 3,794
Degerfors...................... 1,057 2,066 3.860 5.358 7,392 7,998
Lycksele...................... 1,036 2,264 4.141 5,040 7,106 7,971
Örträsk...................... 196 428 708 743 989 1.124
Stensele...................... 293 862 1,425 1,906 2,929 3,576
Tärna.......................... 69 204 601 921 1,190 1,482
Sorsele ...................... 429 974 1,577 1,949 2.933 3,440
Åsele...................... . 845 1.415 2,397 2,862 4,236 4,815
Fredrika1.................. 372 686 719 923 1,224 1,424
Vilhelmina................. 791 1,759 3,470 4.660 6.578 7,368
Dorotea .... . . 358 884 1,652 2,213 3.210 3,853
Bygdeå...................... 1,668 2,614 4,405 4.671 5,316 5,935
Nvsätra...................... 1,678 2,321 3,079 3,070 3,412 3,474
Löfånger-...................... 2,233 3.042 3,911 3,926 4166 4,191
Burträsk...................... 2,579 3.986 6,310 6,766 8,260 8,986
Skellefteå landsförs. . 4,506 7,972 12,523 14.825 19,754 22,336
Jörn............................... 391 695 1.715 2,403 3,805 4,409
Norsjö.......................... 415 1.302 2.365 3,268 4,930 5,717
Malå...................... 224 406 856 1,352 2,521 2,895

Summa 20,988 39,036 64,491 76,947 103,216 115,037

Öfriga socknar samt städerna.

Nordmaling .... 2,402 3,591 5,762 7,051 9,726 10,172
Umeå landsförs. . . 5,944 7,217 11,039 12,054 15,998 17,758
Rohertsfors.................. 223 415 653 681 819 1,460
Bvske.......................... 1,83-2 3,240 5,090 6,116 8,814 9,638
Umeå stad.................. 1.010 1.269 2,179 2,818 3,883 5,859
Skellefteå stad . . . 136 241 433 877 1,279 1,442

Summa 11,547 15,973 25,156 29,597 40,519 46,329

Hela länet 32,535 55,009 89,647 106,544 143,785 161,366

Däraf :
Ångermanlandsdelen . 2,755 4.925 8,441 10,300 13.955 14,446
Västerbotten .... 25.167 40,202 63.660 73.675 96,864 108,972
Lapplandsdelen . . . 4,613 9,882 17,546 22,569 32,916 37,948

Folkmängden i Västerbottens län uppgick år 1750 till vid pass 
16,000 personer (efter ungefärlig beräkning).2 År 1810 hade den, inom länets 
nuvarande gränser, hunnit till 32,500 personer, och år 1910 till 161,000. 
Om beräkningen af 1750 års folkmängd är riktig, har alltså sedan dess 
Västerbottens läns inbyggarantal tiofaldigats. Detta har skett till trots för 
att utflyttningen nästan alltid varit större än inflyttningen. Men också har 
födelseöfverskottet här så långt tillbaka man känner varit utomordentligt högt.

1 Den låga folkinängdssiffran år 1865 beror på frånskiljandet af några byar; se
anm. 1, sid. 552. År 1860 var folkmängden 1,050 personer. —2 Det nuvarande Väster
bottens län bildades år 1810. År 1837 öfverflyttades Arvidsjaur och Arjeplog till 
Norrbottens län, men år 1869 flyttades tillbaka till Västerbottens län det ur Arvidsjaur 
utbrutna Malå. — s Medieval stil utmärker kalkylerade siffror.
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Tal). 196. Befolkningsrörelsen inom Västerbottens läns olika delar,
åren 190111910.

Socknar m. m.
Folkmängd. Under åren 1901/1910. Omflyttningsresnltatet.1

1900. 1910. Lefv.
födde. Döde. Öfver

skott. 1816/90. 1891/00. 1901/10.

Nordmaling . . . 9,726 10.172 3,038 1,521 1,517 801 145 1,071
Bjurholm .... 4,229 4.274 1.342 697 645 549 495 600
Umeå................ 15,998 17.758 5,454 2.645 2,809 1 I 346 1,049
Yännäs .... 5,326 5,975 1,770 791 979 } 3.046 / 490 330
Säfvar................ 3,710 3,794 1,150 604 546 1 ' 1 628 462
Degerfors . . . 7.392 7,998 2,442 1,013 1,429 860 339 823
Lycksele .... 7,106 7,971 2,516 924 1.592 > ( 108 727
Örträsk .... 989 1.124 384 140 244 \ 44 109
Stensele .... 2,929 3,576 1,278 378 900 i ! 41 253
Tärna................ 1.190 1,482 469 140 329 1 - 78 \ 43 37
Sorsele................ 2,933 3.440 1,130 404 726 8 121 219
Åsele................ 4,236 4,815 1.556 540 1.016 697 132 437
Fredrika .... 1,224 1.424 479 154 325 575 77 125
Vilhelmina . . . 6,578 7,368 2,365 867 1.498 139 82 708
Dorotea .... 3,210 3,853 1.330 403 927 449 36 284
Bygdeå .... 6.135 7,395 2,242 1,119 1,123 975 390 137
Nysätra .... 3,412 3.474 951 589 362 1.041 212 300
Löfånger .... 4,166 4,191 1,027 647 380 1,629 189 355
Burträsk .... 8,260 8,986 2,721 1.265 1.456 1,580 474 730
Skellefteå . . . 19.754 22.336 6.417 3,109 3.308 1 365 726
Byske................ 8,814 9,638 2,705 1,224 1,481 \ 304 657
Jörn.................... 3,805 4,409 1.541 624 917 167 87 313
Norsjö................ 4,930 5,717 1.803 634 1,169 167 245 382
Malå1 2................ 2,521 2,895 872 254 618 293 77 244
Städerna .... 5,162 7,301 1.563 833 730 1.529 192 1,409

Hela länet 143,735 161,366 48,545 21,519 27,026 12,442 2,878 9,395

Några närmare data angående folkökningen inom länet sedan 1810 med
delas i tabellen öfterst å sid. 494. Liksom i det öfriga Norrland har äfven 
här utflyttningen under det senast gångna årtiondet varit större än någon
sin förut.

Folkmängden inom livar och en af länets socknar vid några karaktäris
tiska tidpunkter framgår af tabellen å föregående sida. Såsom för de andra länen 
ha vi sökt uppdela dem i »jordbrukssocknar» och öfriga, hvarom se sid. 212. 
Gränsen är här svårare än vanligt att uppdraga och är ej heller af någon 
större betydelse, då jordbruk och skogsskötsel nästan öfverallt äro blandade 
med hvarandra och industrien i regeln är mindre betydlig. Inom hvardera 
gruppen för sig befinnas länssummorna hafva utgjort:

Jordbruks
socknar.

År 1805 .................... 20,988
r 1865 .................... 64.491
» 1880 .................... 76,947
» 1910........................115,037

Öfriga socknar Hela
samt städerna. länet.

11,547 32,535
25,156 89,647
29,597 106,544
46,329 161,366

1 Fetstil i dessa kol. utmärker öfverskott af inflyttning, brödstilen öfverskott af
utflyttning. — 2 Talen för omflyttningen åren 1816/60 grunda sig endast å en lös upp
skattning.
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Tab. 197. Emigration och immigration i Västerbottens lärt, åren 1851/1910.1

Aren
Medel
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2 *Till 

utom- 
europ. 1.

Till
europ.
länder.

Summa.
Från 

utom- 
europ. 1.

Från
europ.
länder.

Summa.

1851/60 . . . 75,254
1861/70 . . . 88,588 393 293 686 686
1871/80 . . . 98,722 383 243 626 23 132 155 471
1881/90 . . . 113,863 2,044 142 2.186 124 91 215 1,971
1891,00 . . . 133,523 1,992 129 2,121 388 94 482 1.639
1901/10 . . . 152,854 5.604 115 5,719 598 138 736 4,983

Det ovanliga inträffar alltså här, att folkökningen har varit relatift större 
inom jordbrukssocknarna än inom öfriga delar af länet, men detta vittnar 
endast om den ofvan berörda vanskligheten att genomföra denna fördelning. 
Åtminstone under senare årtionden är för öfrigt också inom jordbrukssock
narna den stora folktillväxten mera att tillskrifva skogshandteringens ökade 
betydelse än någon kraftigare utveckling af jordbruket.

Synnerligen stark har folkökningen hela tiden varit inom de hithörande 
lappmarkssocknarna, till trots för att äfven här utflyttningen merendels har 
varit något större än inflyttningen. Se vidare tabellerna sid. 495 och 496.

Inom de båda typiska jordbrukssocknarna Nysätra och Löfånger har 
folkökningen alltid varit mycket svag och har numera i det närmaste upphört.

I allt har Västerbottens län under de hundra åren från 1810 till 1910 
företett ett födelseöfverskott af 154,013 individer, men folkökningen har upp
gått endast till 128,863. Utflyttningen har alltså öfverstigit, inflyttningen med 
öfver 25,000 personer. Länets båda städer ha haft ett inflyttningsöfverskott 
af något öfver 3,000 personer, hvadan landshygden, tagen för sig, bör ha 
lidit en förlust, som närmar sig 28,000 personer. Icke någon enda socken 
företer öfverskott af inflyttning under seklet såsom helhet. Så vidt kan dömas 
har netto för lusten genom bortflyttning utgjort, i ungefärliga tal:

Umeå3............................ 4,650
Skellefteå4....................3,500
Burträsk........................2,800
Löfånger........................ 2,150
Lycksele5........................2,000
Degerfors........................ 2,000

Nordmaling . . .. . . 1.700
Bjnrliolni . . . . . . 1,650
Nysätra . . . . . . 1,550
Bygdeå .... . . . 1,200
Asele................. . . . 1,000
Vilhelmina . . . . . 900

Fredrika............................ 750
Dorotea............................ 750
Norsjö.................................450
Sorsele................................ 350
Stensele6............................ 300

I Malå, där för äldre år endast gifvas kalkylerade siffror, synas in- och 
utflyttningarna för seklet såsom helhet hafva vägt ungefär jämnt.

Emigrationen har under de senaste sextio åren bortfört 11,338 per
soner från länet. Af dem gingo 9,888 till Förenta Staterna, 607 till Norge 
och 157 till Finland eller Ryssland. Immigranternas antal är kändt endast 
för de senaste fyrtio åren och utgör 1,588, hvaraf 1,101 från Förenta Sta
terna, 238 från Norge och 177 från Finland eller Ryssland.

På länets olika socknar fördelar sig emigrationen ganska ojämnt. Under 
tidrymden 1881/1900 såsom helhet nådde dock ingen socken upp till riks-

1 Se Bilaga V, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 är nettoutvandringen ansedd
ungefärligen sammanfalla med den uppgifna bruttoutvandringen, se anm. sid. 228. —

Med Vännäs och Säfvar. — 4 Med Byske och Jörn. — 5 Med Örträsk. — 6 Med Tärna».
32—-112201. Einigrationsutredninÿen. Betänkande.
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Tal). 198. Emigranternas antal från hvarje socken ocli stad i Västerbot
tens län, åren 1881U910.

Socknar och städer. 1881/90. 1891/00. 1901/10. Socknar. 1881/90 1891/00. 1901 /To.

Umeå stad .... 58 138 158 Fredrika..................... __ 13 100
Skellefteå stad . . 21 20 54 Vilhelmina .... 324 60 428

Dorotea..................... 62 34 191
Nordmaling . . . 147 187 610 Bygdeå..................... 109 132 241
Bjurholm .... 29 180 189 N vsätra.................... 3 42 143
Umeå landsförs. 145 390 876 Löfånger.................... 58 56 162
Vännäs .... 70 139 275 Burträsk .... 56 35 117
Säfvar......................... 112 61 151 Skellefteå landsf. . 347 2-5 691
Degerfors .... 153 137 244 Byske......................... 172 69 137
Lycksele.................... 37 24 260 Jörn.............................. m 6 26
Örträsk.................... 5 10 12 Norsjö . . . . 5 • 115 8 72
Stensele ..................... 29 24 181 Malå......................... 20 6 33
Tärna.........................
Sorsele.........................

100
7

19
36

47
76 Hela länet 2,186 2,121 5,719

Asele......................... 2 10 245

medeltalet. Med de högsta siffrorna framträdde Tärna, Vilhelmina, Bjurholm, 
Vännäs och Säfvar. Mångenstädes var utvandringen synnerligen obetydlig. 
Under de senaste åren, efter sekelskiftet, har den ökats starkt nästan öfver- 
allt, här såsom i det öfriga Norrland. Blott Tärna, Byske och Norsjö ha 
icke öfverträffat det maximum, som hos dem nåddes redan under 1880-talet. 
Närmare detaljer meddelas i tabellen här ofvau, som för den med bygden för
trogne torde vara af ett visst värde.

Näringsverksamheten. Af Västerbottens läns befolkning år 1900 häm
tade endast 22 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel, mot 39 à 
40 procent i medeltal för hela riket. Västerbottens läns siffra härutinnan är 
den lägsta i vårt land. Häraf förklaras, hvarför utflyttningen från detta län 
nästan alltid varit större än från det öfriga Norrland. Och då numera hela 
Norrland företer växande utflyttningsöfverskott, äro utsikterna för framtiden i 
Västerbottens län föga gynnsamma.

Af jordbruket och dess binäringar hämtade nära 75 procent af länets 
befolkning sin utkomst år 1900. Siffran är densamma som för Sverige i 
dess helhet vid uridten af 1860-talet. Äfven härutinnan framträder Väster
bottens län såsom en af våra ålderdomligaste bygder.

Af länets areal äro endast I1/« procent uppodlade, men något mer än 3 
procent upptagas af äng. Vid pass halfva arealen är skogbeväxt. För im
pediment 0. d. återstå allt-å ej mindre än 46 procent.

Högst betydande skillnader råda mellan de olika delarna af länet, med 
hänsyn till åkerjordens omfattning. Från kusttrakterna, där Umeå socken med 
9 % åker representerar länets maximum, minskas den odlade jordens areal 
inåt landet mot fjälltrakterna, där Sorsele med 0'0 7 % åker företer minimum. 
Följande socknar torde böra räknas till de marina kustsedimentens område, 
nämligen Nordmaling, Umeå, Vännäs, Säfvar, Bygdeå, Nysätra, Löfånger, Bur
träsk, Skellefteå och Byske; deras relativa åkerareal varierar mellan 345 och 
9 % samt utgör i medeltal 6'b %. Öfriga socknar utom fjällsocknarna höra 
till skogslandets moränområde; deras åkerareal växlar mellan 0'3 och 2'6 ■%; 
medeltalet är O-7 %. Till fjällsocknarna räknas Stensele, Tärna, Sorsele, Vil
helmina och Dorotea med blott Ot % af arealen uppodlad.
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Tab. 199. Några ekonomiska liufvuddata för Västerbottens län.1

Yrkesfördelning
Väster- Hela Arealens fördelning, Väster-

Hela
år 1900 (oek 1840).

län.
riket. produktion in. m.

län. riket.

Antal inb. pr kvkni. . 29 13-4 Af arealen land •

Vollem, lefvande af:
Odlad jord, % .
Naturlig äng, % . . .

1-51
3-23

8-90
3-26

Jordbruk, %...................... 74-51 53-67 Skogbärande mark, % . 49-31 52-16
Industri, %...................... 17-41 28-89 Annan mark, % . . . 45-95 35-68
Handel o samf., % . . 4-34 10-60
Allm. tjänst m. m., yl . 374 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete och. råg, kg. . . 4 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 151 317

Sågverks-, %...................... 10-80 308 Potatis, kg............................. 201 284
Väfnads- o. beklädnads-, % 2-34 6-18 Mjölk,’ kg............................... 463 549
Byggnads-, %...................... 1-64 6’59
MetalliÖrädlings-, % . . 1'07 4'08 Produktion pr hektar.
Näringsmedels-, % . . . 0-79 2-33 Spannmål, dt........................ 11-03 14-48
Bergverks-, %...................... 0'44 400 Potatis, dt.............................. 104-75 97'65
Ind. för litt. o. konst, % 0 21 0-73 A insådda vallar, dt. . . 85'50 38-70
Kemisk-teknisk, % . . . 0-12 1-30 » naturlig äng, dt. . . 11-40 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,393 1,891

Jordbruk, %......................
Industri, %......................

91-50
3-40

80-90
8-64

På 100 kvkni.:

Handel o. samf., % . . 0-90 2-21 Landsvägar, kilom. 4-10 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 4-20 8-35 Järnvägar, kilom. . . 0-46 2-98

I afseende på skördeutbytet blir ordningsföljden mellan bygderna i stort 
sedt densamma, d. v. s. de nedom marina gränsen belägna socknarna, som 
ha den relatift största åkerarealen, lämna äfven de rikligaste skördarna. 
Bland de socknar, som ha den största åkerarealen och äfven lämna den högsta 
afkastningen pr hektar, märkas Nysätra, Löfånger, Vännäs och Byske. Mycket 
svag är afkastningen inom fjällsocknarna, där för öfrigt så godt som uteslu
tande potatis och korn odlas. Mjölkproduktionen pr ko är dock högre än 
inom skogslandet, antagligen en följd af de goda betena på fjällsluttningarna, 
under det att de magra skogsbetena frambringa den lägsta mjölkproduktionen 
inom länet. I medeltal för hela länet är skörden pr hektar af spannmål och 
potatis blott obetydligt lägre än i Jämtlands län, oaktadt såväl jordmån som klimat 
äro sämre i Västerbottens län. Brukningsdelarnas storlek är ungefärligen den
samma, och det vill därför synas, som om intresset för jordbruket vore störré 
i sistnämnda län.

Jämfördt med riksmedeltalen är spannmålsskörden pr hektar naturligtvis 
mycket låg i detta län. Däremot gifver potatisen rikligare afkastning, såsom 
annars i Norrland. — Kreatursstocken är ej så talrik som man på. grund af 
den vidsträckta ängsmarken kunde vänta. Äfven kreatursstockens tillväxt under 
det senaste seklet har långt ifrån hållit jämna steg med folkökningen. Pro
duktionen pr iub. hinner därför icke riksmedeltalet ens i fråga ont mjölken. 
Mjölkproduktionen pr ko är lägre än i Norrbottens län. Svinskötseln är 
ännu mycket obetydlig.

Brukningsdelarnas medelstorlek utgör 48/i hektar åker och 11 hektar 
äng på hvarje. Motsvarande riksmedeltal äro 10 hektar åker och 4 hektar äng. 
Af länets samtliga jordbrukare äro 12 °/ arrendatorer, mot 15 % i hela riket.

1 Jfr sid. 220.
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Länets skogsmarker intaga, såsom förut omnämnts, i det närmaste hälf
ten af liela ytvidden. Att den relativa skogsarealen icke är större, beror na
turligtvis på de vidsträckta kalmarkerna uppe i fjälltrakterna; så t. ex. har 
länets största socken, Sorsele, minst skog, nämligen blott 16 % af hela are
alen. De vidsträckta skogsmarkerna i det inre landet lämna råvara till 
en sågverksindustri, som visserligen icke kan mäta sig med grannlänets i 
söder, Vftsternorrlands län, men dock utgör länets ojämförligt viktigaste indu
strigren. De flesta sågverken ligga i närheten af de bägge stora älfvarnas 
mynningar, nämligen i trakten af Skellefteå: Sävenäs, Lejonström och Björn- 
holmen, och nära Ume älfs utlopp Holmsund, Obbola och Sandvik. Länets 
största ångsåg och för öfrigt den förnämsta norr om Sunds val ls-området är 
den på Norrbyskären i Nordmalings socken anlagda Mo ångsåg. I Bygdeå 
socken ligger Robertsfors viktiga såg, förenad med sulfittillverkning, en indu
strigren, som ännu icke tagit större omfattning i detta län. Viktigaste pap- 
persmassefabrikerna torde vara .Ytterstfors i Bvske socken, som får drifkraft 
från Byskeälfven, och Hörnefors nära Umeå. — Den industriella användnin
gen af länets berg- och jordarter är synnerligen obetydlig.

Skellefte-, Ume-, Byske- och Vindelälfvarna m. fl. vattendrag erbjuda 
rikliga krafttillgångar, som dock hittills i jämförelsevis ringa grad tagits i 
anspråk. Viktigaste elektriska kraftstationerna torde vara Finnforsen i Skel
lefte älf, 35 km. frän staden, samt Kiabböle i Ume älf, likaledes nära staden. 
Bland de viktigaste fallen torde Fällforsen i Ume älf (Vännäs socken) vara.

Oaktadt den betydliga trävaruutförseln är länets handelsflotta mycket 
obetydlig i förhållande till de bägge sydligare kustlänens. Rörande fisket 
saknas tillförlitliga uppgifter, men troligen är äfven denna näringsgren mind
re utvecklad här än i södra Norrland.

Som bekant, saknar länet väster om stambanan järnvågar. För dessa 
trakter blir naturligtvis Inlandsbanan af utomordentlig vikt, särskildt i före
ning med tvärbanor ned till kusten. Af dessa har linien Vilhelmina—Asele—- 
Mellansel redan utstakats.

Ehuru välmågan icke är obetydlig inom vissa delar af länet, har man 
ännu icke lärt sig att för sina besparingar anlita sparbankerna. På hvarje 
inb. innestå endast 28 kr. i sparbank, mot 131 kr. för hela riket. Till och 
med i det norrländska län, som kommer Västerbotten närmast i detta fall, 
eller Norrbotten, uppgår dock motsvarande siffra till 40 kr. I Västemorrlands 
län utgör den 42, i Jämtlands 46 och i Gäfleborgs län 89 kr.

Af länets städer har Umeå vuxit ganska raskt under de senaste åren. 
Trävaruexporten är betydlig. Skellefteås ekonomiska utveckling har helt och 
hållet stagnerat.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i
ämnet af länets Hushållningssällskap, öfvcrjägmästarne i Umeå och Skellefteå, 
jägmästaren i Norra Lycksele revir, pastorsämbetena i Bjurholm och Tärna 
samt provinsialläkaren i Nordmaling. (Jfr sid. 224 här ofvan).

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott anförde bland annat följande:
»Hemmansägarne inom länet äro nästan samtliga att hänföra till mindre jord
brukare, med skattetal af ifrån V64 till högst l/2 * mantal och med odlad jord 
ifrån 2 till 20 hektar å kustlandet samt 1 till 5 hektar i öfre landet. Då 
på nedre eller kustlandet ej ens V4 och i de öfre delarna ej V40 af den för 
odling tjänliga och dugliga marken anses vara uppodlad, hafva de egentliga 
hemmansägarna i regel ej genom hemmansklyfningår och . ägostyckning fått 
sina hemman så uppdelade, att de af brist på odlingsmöjligheter varit tvungna
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att för sitt uppehälle söka biförtjänster utom jordbruket, utan har i de fall, 
där biförtjänster blifvit sökta och använda, detta förhållande ofta haft sin or
sak i andra omständigheter, såsom olust och olämplighet för jordbruksarbete, 
bristande insikt om att för jordbrukaren intet arbete i längden bär sig bättre 
än jordbruksarbetet, alltför stor skuldsättning vid hemmanstillträdet, stor fa
milj i förhållande till den odlade arealen m. m. Vanligaste biförtjänster för 
nämnda jordbrukare äro å kustlandet varuforsling och andra körslor samt i 
inre landet afverkning och drifning samt flottning af timmer,

Den ekonomiska ställningen hos de hemmansägare, som helt kunnat ägna 
sig åt jordbruket, måste betraktas som förhållandevis god. En annan kategori 
af jordbrukare äro ägare af från hemman afsöndrade lägenheter. Dessa, som 
tillkommit först under de senaste årtiondena och äro stadda i ständigt stigande 
tillökning, hafva sällan så stora jordarealer att de, äfven om hela lägenheten 
blifvit uppodlad, kunna lifnära sig af jordbruket ensamt, utan äro hänvisade 
att för sin bärgning söka biförtjänster, som, då dragare vanligen saknas, bestå 
i handtverk, arbete hos hemmansägare samt vid sågverk och industrier m. m., 
ja, för många afsöndringsägare är det lilla jordbruket endast en binäring och 
annat arbete den hufvudsakliga. Den ekonomiska ställningen hos dessa ägare 
af mindre jordareal är naturligtvis beroende af arealens storlek och bördighet 
samt om läget är sådant att tillfälle till goda arbetsförtjänster kunna erhål
las på nära håll. Gynnsammast lottade härutinnan äro sålunda de som bo i 
närheten af mera befolkade orter, såsom städer och med dem jämförliga sam
hällen, industriplatser och större byar. För dessa torde tillfälle till biarbete 
sällan saknas, och måste betalningen härför numera anses ganska tillfredsstäl
lande, då dagpenningen på de sista fyrtio åren stigit med ungefär 300 % och 
nu utgår med 2 kr. à 4’so pr dag.

Den möjligen större utvandringen från länets s. k. skogsbygder måste i 
viss mån tillskrifvas sågverksbolagens tillämpning af sin, lyckligtvis numera 
hämmade rätt att förvärfva hemman äfvensom afverkningsrätter på längre tid. 
Dessa trakter, bestående, förutom af lappmarkssoeknarna, hvilka först genom 
den är 1884 laga kraft vunna afvittringen fingo bya- och enstaka hemmans- 
områdena reglerade och utbrutna från kronans allmänningar, äfven af de in
till dessa gränsande öfre socknarna å s. k. nedre landet, där odlingen är yngst 
och sålunda minst långt framskriden samt föjaktligen skogsarealerna stora, 
hafva naturligtvis i främsta rummet varit föremål för sågverksbolags och skogs- 
spekulanters intresse, med resultat att inom förloppet af ej fullt fyrtio år 
nära nog hälften af dessa socknars hemman och hemmausskogar af dem för- 
värfvats. Tar man i betraktande att från de hemman, som kommit i såg
verksbolags ägo, upplåtelse af jord för jordbruksändamål förekommer lika litet 
som utnyttjande af befintliga odlingslägenheter, hvarigenom lefvebröd för flera 
familjer fran ett hemman skulle kunna beredas, utan att tvärtom två eller 
flera förut själfständiga hemman sammanslås för att utan intresse skötas af 
en arrendator, är det ej underligt att utvandringen blir större från dessa byg
der. Kommer så härtill, att ifrån flertalet af de hemman, som förblifvit i 
böndernas ägo, afverkningsrätten till all skog, förutom den till husbehof nöd
vändiga, är för en obetydlig, oftast året efter försäljningen förbrukad penning, 
för många år — i allmänhet femtio — försåld till sågverksbolag och däri
genom ett väsentligt och till jordbrukets utvidgning behöfligt bidrag dessa 
hemmans ägare för längre tid frånhändt. De hemmansägare inom ifrågava
rande bygder, som själfva enligt gällande skyddslagar disponera skogen å sina 
hemman, lefva, därest ej hemmanet är alltför obetydligt, under goda ekono
miska villkor och äro ej i behof af andra biinkomster än dem skogen ger.
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Förutom hittills anförda må äfven såsom till jordbrukarens utvandring 
bidragande omständighet nämnas: de med skiften och hemmansklyfningar för
enade alltför stora kostnaderna, hvilket missförhållande dock minskas om, 
såsom man har skäl att hoppas, den föreslagua omorganisationen af landtmä- 
teristaten blifver förverkligad; de under de sista årtiondena,, synnerligast inom 
de delar af länet, där skogshandteringen florerar, så småningom uppkomna 
alltför stora anspråken på lifvet med däraf följande högre lefnadsoinkostnader, 
än ett mindre jordbruk kan medgifva; fideikommissystemet, eller det här näs
tan allmänt gängse sättet att, då krafterna på grund af ålderdom börja tryta, 
hemmansägaren för en, jämfördt med värdet, ringa köpeskilling, jämte undan- 
tagsförmåner, säljer sitt hemman till den äldsta eller de två äldsta af barnen, 
oafsedt att odlingsmöjligheter finnas för flere, och på så sätt gör de öfriga 
barnen hemlösa; samt slutligen och ej minst förespeglingar om bättre fram
tidsutsikter och lockelser ifrån förut emigrerade släktingar, vänner och 
bekanta.»

»Kronotorpsidén, tillämpad i rätt riktning, kommer utan tvifvel att blifva 
af stor betydelse för hämmande af emigrationen. Härför fordras dock änd
rade bestämmelser rörande sådana torps upplåtelse, gående ut på tryggare 
besittningsrätt, helst med full äganderätt eller stadgad åborätt; nedsättning i 
den onödigt stora byggnadskyldigheten, så att byggnaderna ej behöfva göras 
större och dyrbarare än hvad behofvet för en dylik torpare kräfver; utom nu
varande byggnadsbidrag, räntefria odliugslån att utgå i mån af odlingsarbe
tets fortgång; något större areal samt, såsom oundgängligen nödvändigt, be
siktning och undersökning af därtill sakkunnig person för utrönande af den 
till torpupplåtelse bestämda markens odlingsduglighet, så att ej, såsom nu på 
åtskilliga ställen ägt rum, revirförvaltarne, åt hvilka bestämmandet af plats 
för upplåtelsen är anförtrodd, men hvilka icke alltid äga betingelser för att 
kunna urskilja mark, lämplig för odling, utstakat torplägenheter, inom hvilka 
ingen eller en ringa del af för odling lämplig jord finnes.»

»Det förnämsta hindret för säljbara laudtmannaprodukters afsättning är 
den i nästan hela detta vidsträckta län mer och mindre kännbara bristen på 
kommunikationer. Mest gör sig donna brist gällande i den ännu glest befol
kade Lappmarken, för hvilken landsdel man dock hoppas på förbättring i 
detta hänseende genom den efterlängtade inre stambanans skyndsamma fram
dragande genom dess bygder. Såsom lämpligaste åtgärder till möjliggörande 
och beredande af afsättning för jordbrukets alster är otvifvelaktigt åstadkom
mandet af kommuiiikationsleder genom byggandet af såväl lands- som 
järnvägar.

Inom Västerbottens län med dess stora odlingsbara vidder finnas betyd
liga möjligheter för bildande af egna hem. Dessa möjligheter skulle i afse- 
värd mån befordras, därest villkoren för erhållande af egnahemslån blefve för
enklade och mindre betungande.»

Öfverjägmästaren Axel Egerström i Umeå skrifver: »En hemmansägares 
i Lappmarken ekonomiska ställning var förr i många fall mera gynnad än 
hvad i samma hänseende nu måste anses vara förhållandet. Han var uteslu
tande jordbrukare, jägare och fiskare och förde i allmänhet en tryggad till
varo. Familjens timliga lefnadsbehof erhöllos af åkerbruket med boskapssköt
seln, som på den tiden och vissa trakter stod vida högre än nu, jakten eller 
fisket. Likvisst kunde under de år, då det allmänneligen använda sädesslaget, 
som den tiden utgjordes af korn, fördärfvades af frost eller af ogynnsamma 
omständigheter hindrades att mogna eller då andra tillstötande vidriga orsa
ker förtogo hemmansägaren möjlighet att från de naturliga ängarna och bäck-
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röjningarna hämta nödiga foderskördar åt kreaturen, och med dåtidens brist 
på kommunikationer, brydsamma och svåra tider, ja rent af allmän nöd upp
stå, hvarom ock historien har att förtälja. Men den allmänna välmågan och 
motståndskraften var större då än nu, sedan det lockande ■—■ men ovissa och 
gemenligeu dåligt betalda — arbetet i sågverksrörelsens tjänst kommit hem
mansägaren att mycket försumma jordbruket, som likvisst är det enda och 
säkraste medlet för befolkningens lifsuppehälle inom dessa trakter.

När sålunda under slutet af sextio-talet en följd af hårda år uppstodo 
för befolkningen i Lappmarken, hvad var då naturligare än att den om sitt 
eget väl misströstande och godtrogne hemmansägaren lätt skulle falla för 
frestelsen att till skogsspekulanter försälja den afverkningsrätt till sin skog, 
som han var tillförsäkrad och som enligt statsmakternas mening var ägnad 
att för framtiden utgöra hemmansägarens stöd under brydsamma tider. Men 
det var ej nog med att afverkningsrätterna afliändes, utan snart nog började 
man ock afbända sig själfva hemmanen. Stundom fingo de gå i pant, när 
utfärdade skuldsedlar icke kunde på anfordran igenlösas, men vanligen efter 
rena trugningar och öfvertalningar. Men det belopp — vanligen på långt 
när icke motsvarande realvärdet — som för afverkningsrätten eller hemmanet 
erhölls och som man i sin okunnighet ansåg vara så stort, att det kunde räcka 
i säljarens och hans efterkommandes tid, var snart förslösadt. Den förre 
hemmansägaren blef landbo åt den nye ägaren — sågverksbolaget — och för
lorade snart lusten att arbeta på hemmanet, äfven om han därtill hade god 
tid. Men ofta kommenderades han att åt sin principal mot en ringa dags
penning arbeta vid flottleders upprensande, timmerdrifningar med flera dylika 
arbeten.

Då sönerna sålunda icke längre hade någon utsikt att för framtiden å 
fädernegården erhålla sitt lefvebröd och då genom tidningspressen och af vin- 
ningslystna emigrantagenters broschyrer kunde inhämtas, att lysande tillfällen 
till arbetsförtjänster och bildande af egna hem erbjöde sig i de transatlantiska 
länderna, vaknade äfventyrslustan, och snart lämnade skaror af såväl äldre 
som yngre af allmogen från skilda byar sitt hemland att fresta lyckan i främ
mande länder.

Detta är, skulle jag tro, en om ock ofta omskrifven, dock trogen bild 
från den tid — 1860-talet — då emigrationen härifrån tog en större fart. 
Brist på förmåga hos hemmansägaine att kunna förutse värdestegringen å de
ras egendom och den sedermera uppkomna harmen däröfver, jordbrukets för
fall och okunnigheten om hvad åkerjorden i verkligheten kunde producera, 
hvilken kunskap myndigheterna bort bibringa allmogen, de tilltagande bekväm
lighets- och rijutningsbegären m. m. utgöra emigrationens hufvudorsaker. Här
med sammanhänga helt naturligt nära de lokala förhållandena i form af svåra 
och otillräckliga kommunikationsleder, fördyrande både lifsförnödenheter, jord
bruksredskap och jordförbättringsmedel.»

Öfverjägmästaren T. W. Hermelin i Skellefteå distrikt. »En gammal er
farenhet i Norrland är att så länge å en viss bygd finnes rikligt med skog 
och i sammanhang därmed god arbetsförtjänst i skogsarbete, så försummas 
jordbruket, och först då denna skogsförtjänstkälla börjar sina, tvingas allmo
gen vända sina tankar till jordbruket och dess mera rationella skötsel. Dock 
kan icke förnekas, att jordbruket äfven här under senare år har gjort fram
steg, och i vissa bygder afsevärda sådana.

Hushållningen å de i Norrland varande hemmanens skogar är, som kändt, 
inom Lappmarken reglerad genom särskilda förordningar, så att afverkning, 
förutom till husbehof, icke får äga rum utan efter utsyning af vederbörande
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skogstjänsteman, hvarvid skogen icke hårdare må anlitas, än med dess fram
tida bestånd är förenligt. Samma förhållande gäller äfvenledes för ett afse
värdt antal skattehemman i socknarna nedom Lappmarken, hvilka lieinmans 
ägare i enlighet med Kungl. förordningen den 29 juni 1866 endast hafva in
skränkt dispositionsrätt till därå växande skog. Innehafvare af dessa hemman 
torde för all framtid åtnjuta förmånen af en kontinuerlig årlig afkastning från 
sina skogar, till stöd för jordbruket. Visserligen har genom fortgående jord
delning, genom tillämpning af skiftesstadgans bestämmelser om skogslikvid m. fl. 
orsaker, denna de enskilda personernas afkomst mångenstädes minskats, men 
då samtidigt skogsvärdet ökats, utgör dock densamma ett afsevärdt tillskott.

Sämre ställdt hafva dels de hemmansinnehafvare af sagda fastigheter, hvilka. 
för längre tid öfverlåtit afverkningsrättigheten till annan, dels de inom nedre 
landet varande hemmansägare, hvilka, med fri dispositionsrätt till skogen, redan 
under de goda träkonjunkturernas tid hunnit afverka all till bättre gagnvirke 
duglig skog. Visserligen hindrar å dessa senare hemmansskogar i stort sedt 
förordningen den 24 juli 1903, angående åtgärder tili förekommande af öfver- 
drifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och Norrbottens län, ett 
fullständigt utödande af skogstillgången, men kan den dock ej helt lägga hin
der i vägen för, att en del hemman med hänsyn till skogskapitalet här och 
hvar så godt som helt ödelägges för lång tid framåt.

Inom vissa lappmarkssocknar hafva trävarubolag i särdeles stor omfatt
ning förvärfvat sig afverkningsrätt till den skog, som lagligen utsynas, och är 
denna rätt då i allmänhet inköpt på längre tid, vanligen 20 år, från förra 
hälften af 1890-talet. De hemmansägare, som icke hafva upplåtit sina sko
gar å afverkningsrätt, tillgodogöra sig numera afkomsten antingen genom att 
själfva afverka utsynadt virke och försälja det nedkördt till närmaste flottled, 
eller ock genom att, sedan utsyning skett, sälja de stämplade träden å rot; 
vanligen erhälles bästa betalningen på sistnämnda sätt.

Förtjänsterna i skogsbygden utgöras förnämligast af arbete med virkets 
huggning, dess framforsling till flottlederna och dess flott.ning. I allmänhet 
åtaga sig hästägande personer afverkning af viss mängd träd mot visst pris
— efter uppgjord prisnota för olika virkesdimensioner — och anskaffa dessa 
i sin tur erforderligt arbetsmanskap — egen dräng eller son, torpare eller 
lösarbetare — till huggningens verkställande, likaledes på ackord, visst pris 
per stock. Den beräknade dagpenningen för häst och karl plägar variera 
mellan 6 à 10 kronor, hvarjämte en van huggare räknar på dagpenning af 
cirka 3 kronor; verklig fart i arbetet blir dock sällan förrän fram på nyåret.
— I dessa bygder fortlefver ännu oseden, att hemmansägare, arrendatorer 
och åboar från kustlandet, resa både 10 à 20 mil uppåt Lappmarken, där de 
vistas hela tiden, från nyåret till vårens inbrott, sysselsatta med timmerarbete, 
på så vis försummande sina egna eller arrenderade hemmans skötsel och tagande 
förtjänsten från Lappmarksborna, hvilka mer än väl skulle kunna själfva om
bestyra nu inom Lappmarken skeende afverkningar. Bolagens arrendatorer 
och åboar beredas i allmänhet i första hand tillfälle till nu ifrågavarande 
arbeten. •— Flottningsarbetet utföres i allmänhet af i flottledernas närhet bo
ende, och varierar dagförstjänsten därvid mellan 2'60 à 3’öo kronor.

Hufvudsakiigaste afverkningarna inom Lappmarken ske å kronans skogar,, 
under det att i kustlandet dessa §kogar spela jämförelsevis mindre roll. Från- 
sedt vissa afsevärdt större afverkningar — fleråriga afverkningsrättigheter — 
under några år på 1890-talet, äro afverkningarnas omfattning på kronosko- 
garna tämligen lika, dock att de årligen något ökats och säkerligen komma, 
att, i mån som bättre afsättning vinnes för mindre värdefullt virke, än ytter 
ligare ökas.
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Tillvaratagandet af skogarnas biprodukter, såsom träkol och tjära, sker, 
livad kol beträffar, blott i ringa grad här och hvar efter järnvägen. Tjära 
brännes i tjärdalar traktvis i tämlig omfattning; arbetet lämnar dock icke 
stor nettoförtjänst; under beräkning af ett försäljningspris af cirka 16 à 17 
kronor vid järnvägsstation eller lastageplats, torde ej större dagpenning kunna 
förvärfvas än högst cirka 2 kronor, men då arbetet mången gång utföres å 
tider, då annat arbete ej finnes att tillgå, är det dock af afsevärd betydelse 
för den fattigare befolkningen.

Inom Lappmarken, där lefnadsförhållandena ju i stort sedt äro sämst, 
torde arbetet å kronans skogar alltmer komma att ökas, ej blott med afverk- 
ning utan ock med dikningar och skogsvårdsarbeten, med byggande och un
derhåll af flottleder, färdvägar m. m., och pågå i vissa bygder sådana arbeten 
i rätt afsevärd skala, beredande förtjänst hufvud sakligast åt torpare och lösa 
arbetare.

Då möjligheten för den fattigaste befolkningen att på drägliga villkor 
erhålla eget hem otvifvelaktigt har ett det största inflytande för hämmande 
af utvandringen, torde säkerligen den möjlighet, som genom Kungl. kungörelsen 
den 27 maj 1904 beredts arbetsföra personer att inom Norr- och Västerbot
tens län erhålla egna hem genom upplåtelse till dem af odlingslägenheter å 
kronoparkerna, hafva en ej så ringa betydelse. Visserligen torde en del an- 
sökare å sådana odlingslägenheter från början hafva haft föga allvarliga tan
kar på odling, utan hufvudsakligast afsett att genom upplåtelsen erhålla större 
utsikter till skogsförtjänster, men äro dock redan många afsevärda småbruks- 
odlingar utförda, och torde med visshet under närmaste åren än mer sådana 
vara att emotse.»

Jägmästaren Frithiof von Sydow i Norra Lycksele revir. »Afkastningen af 
själfva jordbruket har inom Lappmarken hittills mestadels icke utnyttjats för att 
skaffa hemmansägaren kontanta inkomster utan i regel förbrukats af denne och 
hans familj. Ett godt år med rikligare mjölkafkastning från ladugården har 
sålunda t. ex. endast föranledt ökad förbrukning af mjölk inom huset och i 
ladugården, under det man vid sparsammare mjölktillgång nöjt sig med mind
re. Till kontanta utgifter hafva du likasom tidigare penningar måst anskaffas, 
ettdera genom försäljning af skogsalster från hemmansskogarna eller ock genom 
andra »förtjänster», i främsta rummet då genom tjärbränning och skogsar
beten.

Under det befolkningens personliga behof intill något tiotal år tillbaka 
voro mycket små och skatterna föga kännbara, hafva numera, till följd af 
förbättrad samfärdsel och stigande kultur, allt större anspråk på lifvets nödtorft 
uppammats. Samtidigt hafva utskylderna flerdubblats och särskildt vägunder
hållet blifvit alltmera betungande, under det att de s. k. förtjänsterna, syn
nerligast om man tager penningens fallande värde i betraktande, icke i samma 
grad ökats. På de senare åren hafva dock i denna ort allt rikligare tillfällen 
till arbetsförtjänst uppkommit. Men ännu har man icke kommit därhän, att 
tillfälle till arbetsförtjänst regelbundet året rundt kunnat beredas alla, som 
varit i behof däraf. Den betalning, som numera lämnas för skogskörslor och 
timmerhuggning, torde ock vara mindre än förr. Däremot stå nästan alla 
skogseffekter i ett ofantligt mycket högre pris än för 20 eller 30 år tillbaka.

De hemmansägare, som ännu själfva äga sina skogar, äro på grund af 
alla nu nämnda förhållanden synnerligen lyckligt lottade i jämförelse med 
dem, som afhändt sig afverkningsrätteu till skogeu. Dessa senare äro ofta 
föga eller alls icke bättre lottade än torpare och backstugusittare. Sistnämnda 
grupper af befolkningen äga dock i allmänhet framför de lösa arbetarne de
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jämförelsevis stora fördelar, som följa med en egen torfva, såsom jord till 
lifnäring, om icke direkt för dem själfva, så åtminstone tillräcklig att föda 
någon mjölkko ocli några småkreatur, hyresfrihet och husbehofsvirke m. m.

Dels till följd af en urgammal sed bland hemmansägare i dessa bygder, 
att hemmanen i regel gått från fadern till något af de äldsta barnen, under 
det att de yngre, med eller utan någon ringa utlösen, fjått söka sin lycka på 
annat håll, dels till följd af de kända förhållanden, som orsakats af sågverks- 
bolagens jordförvärf, har emellertid de lösa arbetarnes klass på senare tider 
allt mera ökats. Och då därjämte tillfälle till regelbunden arbetsförtjänst 
ofta saknats, ser jag i dessa förhållanden de förnämsta orsakerna till att många 
friska krafter sökt sin lycka på andra håll och främst då i det fjärran 
landet i väster. Såvidt jag kunnat utröna, torde dock utvandringen från orten 
få anses afstanuad. Men jag vill betona, att detta stillestånd i emigrationen 
icke får anses vara annat än tillfälligt, och att med all sannolikhet utvand
ringen kommer att taga ny fart, så snart bättre tider inträda i andra länder, 
såvida icke dessförinnan åtgärder vidtagits för att bereda skogsbygdernas befolk
ning lättare utkomst i fäderneslandet.

Ett viktigt steg i nu angifvet syfte har tagits i och med skogstorpsin- 
stitutionens inrättande, och den ifver, med hvilken allmänheten begagnat sig 
af denna utväg att komma i besittning af egna, smärre, tills vidare skattefria 
jordbruk, vittnar om att det gått i rätt riktning. Ett fel med skogstorps- 
upplåtelserna är emellertid, att den s. k. byggnadskjälpen dels är något för 
liten, dels icke kan utbekommas förr än byggnaderna äro fullbordade. Där
jämte lägga enskildas på kronoparkerna belägna ströängar i en stor mängd 
fall hinder i vägen för anläggning af skogstorp.

Emellertid äro de bästa odlingslägenbeterna i allmänhet belägna på mark, 
som är under enskildes disposition, och då såväl bolag som enskilde hemmans
ägare oftast äro obenägna att upplåta mark för odling, måste därför dessa 
lägenheter anses därifrån till stor del undandragne. Enskildes på kronans 
mark belägna ströängar hindra ock utförandet af en mängd afdikningsföretag 
ined syfte att torrlägga angränsande försumpad och för skogsbörd lämplig mark. 
Häri ligger ett afsevärdt hinder för utförande af dylika arbeten. Annars 
skulle rikliga arbetstillfällen genom dylika företag kunna beredas ortsbe
folkningen.»

Kyrkoherden flj. Fjellström i Bjurholm. »Befolkningen i Bjurholm ut- 
göres hufvudsakligen af bönder, torpare och åboar å bolagshemman. Hittills 
har deras bästa inkomst erhållits af timmerdrifning, flottning o. d., med 
undantag för de få som haft skog kvar till afsalu. Klart är att detta varit 
till stort men för jordbruket, som under tiden försummats. Då trävaruprisen 
stå högt och timmerdrifningen i följd däraf blir lifligare, reder folket sig 
någorlunda. Men då denna inkomstkälla minskas, visar sig jordbruket, i det 
skick det nu befinner sig, icke kunna föda sin man. Tillstöter så ett eller 
par svagår, blir det på många ställen nöd. Från de fattigare familjerna 
måste då barnen lämna hemmet så tidigt som möjligt för att försörja sig 
själfva. Mången försöker därvid att kunna komma till Amerika icke just 
därför att hågen står mest dit, utan emedan man hoppas lättast kunna slå 
sig fram där. De flesta tänka, då de lämna hembygden, snart komma till
baka. Men det händer dock sällan, vare sig de sakna medel eller icke längre 
kunna finna sig i hembygdens blygsammare förhållanden. Jag tror dock, att 
det blefve få, som reste ditöfver, om existensvillkoren voro bättre här homma. 
Kunde man blott komma därhän, att man litar mera på jordbruket än på till
fälliga förtjänster, tänker jag att den ekonomiska basen vore säkrare. För
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detta ändamål behöfves dock, att staten ingriper, enär det icke är att vänta, 
att en af tunga skatter tryckt, fattig befolkning skall under en öfverskådlig 
framtid kunna nämnvärdt förbättra sitt jordbruk. Därtill saknas penningar. 
Odlingslägenketer finnas i mängd, men arbetskraften begifver sig till industri
fälten eller till Amerika, då bonden icke har råd att betala en dräglig aflö- 
ning. Staten kunde nu träda emellan med dikningsföretag i långt större 
utsträckning än hittills. Odlings- och egnahemslån borde tillhandahållas pa 
mycket förmånligare villkor än nu är fallet. Agronomer och jordbruks
konsulenter skulle flitigt resa omkring och i ord och handling leda jordbruka
ren, så att han får ögonen öppna för hvad jorden kan gifta; och så väcka 
det slumrande intresset för landets modernäring.»

Kyrkoherden J. Næselius i Tärna. »Såsom orsak till utvandringen har 
angifvits dels bättre förtjänster, dels Amerikas fruktbara, billiga land, »där man 
kan få något af jorden», »där vintern inte rår hela året». »Här kan man icke 
få en jordbit, och får man en bit, så är den så dyr», arbetsam (stenig o. s. v.), 
kostar så mycket att odla, och »ändå kan man inte lefva på den, huru man 
arbetar». De, som ägt jord och ändå rest, hafva angifvit samma sistnämnda 
skäl. »Här är så kallt och osäkert med den usla sommaren». Hvad som 
här anses såsom rariteter på landtmannens bord, får farmaren i öfverflöd, 
»kokar ägg som vi potatis, bar hvete åt folk och fä» o. s. v. — Här pågå
ende mon aldrig slutförd afvittring, som för tiotal år sedan löste gammal 
sedvanerätt utan att gifva något i stället, har verkat otrefnad bland krono- 
åbor. Företagsamheten lamslås, och oenighet befordras. Man har inga rättig
heter, ligger i beroende af jägmästare och lappfogde om ängar, bete, vedbrand 
och husbehofsskog. Vi ha mellan 10 och 20 mil till svensk landsväg, 25 mil 
till läkare, post en gång i veckan, intet att förtjäna med den långa vintern, 
om ej ripor och räf visa sig talrikt.

Landet är ofvan skogsgränsen merendels synnerligeii fruktbart, betena 
äro otroligt goda. Kalk förekommer merendels öfver allt, ehuru i berg
massor blott på vissa ställen. Täljsten finnes i stora berg, likaledes delvis fin 
byggnadsmarmor, hvit (enligt ingenjör Djuke). Huru stor mängd koppar- m. 
fl. malmer finnes, är ej kändt, då förbud för inmutningar hindrat intresset. 
Fisk och fågel (ripor) är mindre än förr och periodvis.

Befolkningen är blandras och hellappar, bofasta sedan 50 à 60 år. Den 
•har till senaste åren lefvat af naturliga slogor, å- ocli fjällängar, fiske och 
ripfångst. Sommaren användes till fiske och slåtterarbete (15/f—20/9 eller 6/i°), 
vintern till att forsla hem fjällhöet och bränslet och till ripfångst. När det 
i sig svaga höet — skadadt af regn och storm och trampadt af renar — 
hemforslats, har det .blott lifnärt korna. Enda inkomst af allt sommar- och 
vinterarbetet med höet har varit »sommarsmöret», som sålts i Norge.

Befolkningen har ökats, och efter 50 års allt ifrigare utnyttjande måste 
naturens källor sina ut. (Blott under senaste tiotal år har gödseln utkörts. 
Plog finnes ej vid alla gårdar, ej ens byar). Fattigdom pressar att år för 
år hjälpa sig för stunden med den tidsödande slattern, och odlingarna gå 
sakta framåt, delvis hindrade af de osäkra egendomsförhållandena. Krono- 
åbosystemet hjälper ofta den för jordbruk oduglige att behålla jorden, börds- 
rätten hindrar köp. Här behöfdes snabb afvittring med fullständig delning af in- 
ägor och beten, stadgade egendomsförhållanden, energisk undervisning i odling 
■och kreatursskötsel. Potatis ger ej allestädes och ej alla år skörd. Införas 
höra rofodling och svinskötsel. Därtill behöfdes husslöjd och vinterarbeten. 
Då skogar saknas, måste bergen komma till användning för att skaffa vinter- 
arbete.»
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Provinsialläkaren i Nordmaling, d:r Adolf Lundli. »Arbetsförtjänsterna 
hafva varit ganska goda inom distriktet. För en ordentlig, ogift man finnes, 
såsom erfarenheten visat, äfven härstädes möjlighet att under några år spara 
en summa, som kan möjliggöra för honom att inom ej så aflägsen framtid 
blifva ägare af ett jordbrukshem. Gifter han sig däremot tidigt, visar lika
ledes erfarenheten, att bildandet af ett dylikt eget hem hart när är omöjligt. 
En del får skrifvas på ökade utgifter för ökad familj, men en stor del måste 
bero på hustrurnas fullkomliga oerfarenhet och oförmåga i allt hvad hushåll
ning och beräkning vill säga. Men äfven om nödiga medel kunna hopskra
pas för att förvärfva ett eget hem, så är ett dylikt ganska svåråtkomligt, ty 
bolag få ej afsöndra lämpliga områden, och hemmansägarne äro mycket ovilliga 
att afstå af sin jord, hvarjämte villkoren för lån äro svåra och obekväma. 
— Den första och viktigaste åtgärden är enligt min mening att bibringa 
flickorna kunskaper i hushållning och förmåga att spara samt sammanhålla
ett hem, så att man tydligen får se, att det äfven här finnes möjlighet för
en gift arbetare att lägga af något för sin ålderdom. Vidare böra åtgärder 
vidtagas, så att jord blifver möjlig att förvärfva på villkor som äro billiga 
och till sin form ej för tunga och svårbegripliga. Denna jord måste ligga i
närheten af platser, där för öfrigt arbetsförtjänst finnes. De hemmansägare
söner, som hafva hemmansdelar att ärfva, emigrera ej härstädes.

Här bör ock papekas den inom åtminstone hela Norrland gängse seden 
bland allmogen att till äldsta eller de två äldsta sönerna sälja för en spottstyfver 
eller så godt som gifva hemmanet, under det att de andra barnen få nästan 
intet. Detta bruk, som dock utgör ett mäktigt stöd för bibehållandet här 
uppe af en själfständig jordägareklass, är å andra sidan en starkt bidragande 
orsak till emigrationen, ty det är just dessa lottlösa och ej utan skäl miss
nöjda syskon, som lämna en mycket väsentlig kontingent till emigrationen.»

Västerbottens läns befolkning hör otvifvelaktigt till den kärnsundaste och 
i allo aktningsvärdaste som vårt land ännu äger. Men om man besinnar, att 
länets enda industri till stor del skapats af personer från det öfriga Sverige, 
att länets järnvägar äro samtliga åstadkomna på statens bekostnad, o. s. v., 
så får man väl säga, att västerbottningarnes egen ekonomiska företagsamhet 
hittills varit skäligen ringa. Sådant går icke i längden i våra dagar. Äfven 
af denna aflägsna befolkning måste man förvänta, att den höjer sig till ini
tiativkraft och ekonomisk beräkning. Sker ej detta, kommer väl länets folk
mängd snart att stagnera.
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Norrbottens län.
Norrbottens län omfattar en areal af 105,882 kv.-kilom. och äger 

163,000 inb. Till storleken är det det första i ordningen af våra län, och 
till folkmängden det sjuttonde, — för kalftannat århundrade sedan (inom nu
varande gränser) det tjugufjärde.

I stort sedt motsvarar detta läns geologiska byggnad Västerbottens. Ne
danför fjällkedjan utgöres alltså berggrunden till största delen af granit och 
gneis. Dock bör anmärkas, att graniterna inom Norrbottens län vanligen äro 
mindre lätt förvittrade, hvärjämte de ännu mera motståndskraftiga porfyrerna 
och hälleflintorna intaga ett ganska betydande område.

I afseende på fjällkedjans byggnad hör anmärkas, att de siluriska berg
arter, som i Jämtlands och äfven i Västerbottens län utbreda sig vid fjällens 
sluttningar mot öster, icke spela någon roll i Norrbottens län. I gengäld 
däremot, skulle man kunna säga, har detta län fått de syenitporfyrer, som 
träffas mellan Torne- och Luleälfvarnas öfre lopp. Vid dessa bergarter äro 
nämligen de flesta af de stora norrbottniska järnmalmerna, exempelvis Kiruna- 
varas, Lossavaras, Ekströmsbergs och Mertainens malmer nära förbundna. 
Gällivaremalmen bildar en mängd körtlar, af hvilka de större nå en längd af 
omkring 200 och en bredd af 60—70 meter samt äro ordnade på lager, 
som framstryka i Malmbergets södra sluttning. Det största af dessa lager 
har en längd af 4\s kilometer. Ännu större malmmassor än i Gällivare 
hysas i det 10 mil nordligare mellan Kalix och Torne älfvar belägna Kiruna- 
vara, hvars hela öfre del utgöres af en enda väldig, mellan porfyriska berg
arter inbäddad malmmassa med en längdutsträckning af 4 kilometer och en 
mäktighet, som i medeltal uppgår till omkring 70 meter. Malmmassan beräk
nas till bortåt 800 millioner ton. Dessa malmer utmärka sig för sin höga 
järnhatt, 60 — 70 procent, men innehålla därjämte äfven apatit, ett af kalk 
och fosforsyra bestående mineral, som länge omöjliggjorde malmens använd
ning. Äfven det något östligare belägna Svappavara hyser betydliga malm
massor, och likaså ett par andra malmfält i samma trakt. Vid Rotivara i 
Kvickjock finnes en ofantlig malmmassa, som emellertid i likhet med Tabergs- 
malmen i Jönköpings län är titanhaltig och därför oanvändbar. Äfven på 
andra malmer har Norrbottens län stor rikedom, exempelvis kopparmalmer 
vid Nautanen och Likavara samt silfvermalm i Nasafjäll.

Äfven i afseende på de lösa jordarternas beskaffenhet och utbredning 
öfverensstämmer Norrbottens län i stort sedt med Västerbottens. Den för 
jordbruket så viktiga högsta marina gränsen ligger i Norrbotten på lägre 
nivå, nämligen blott 200—230 meter öfver den nuvarande hafsytan, men 
likväl har de marina lerornas region inom detta län större bredd, något som 
förklaras af dessa landsdelars mera flacka topografi och långsammare affal- 
lande åt kusten. Detta har gjort, att landvinningen här blifvit större än 
t. ex. i mellersta Norrland, där större och mindre bergmassiv ända framemot 
den nuvarande kusten resa sig öfver den marina gränsen. Norrbottens län
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Tab. 200. Folkökningen i Norrbottens län från 1810 till 1910.1

Åren
Folk

mängd vid 
periodens 

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt-
nings-

resultat.

Däraf

Inrikes. Utrikes.

1810.................. 34,161
1811/20 .... 38,771 + 4,610 5,088 — 478 — 478 __
1821/30 .... 45,764 +■ 6,993 7 385 — 392 — 392 __
1831/40 .... 48.922 + 3,158 5,211 — 2,053 — 2,053 __
1841/50 .... 58,330 + 9,408 8,959 + 449 + 449 __ . !
1851/60 .... 68,505 + 10,175 10,662 — 487 — 301 — 186
1861/70 .... 76,057 + 7,552 9,052 -- - 1,500 — 102 — 1,398
1871/80 .... 90,761 •f 14,704 14,795 — 91 + 1,174 — 1,265
1881 90 .... 104,783 + 14,022 15,443 — 1,421 + 1,202 — 2,623
1891/00 .... 134,769 + 29 986 20,696 + 9,290 + .10,102 — 812
1901/10 .... 161,132 + 26,363 30,931 — 4,568 + 1,969 - 6,537

Särskildt :
1901/05 .... 150,220 + 15,451 15,033 + 418 + 2,985 — 2,567
1906/10 .... 161,132 + 10,912 15,898 — 4,986 — 1,016 — 3,970

delar med Västerbottens bristen på kalkbergarter ocb därigenom äfven bris
tande kalkhalt i de lösa jordarterna. Däremot synes en jämförelsevis hög 
fosforsyrehalt i allmänhet vara utmärkande för de lösa jordslagen i Norr
botten, härrörande från de där allmänt förekommande apatitrika bergarterna.

Att angifva hur stor procent af länets areal som upptages af torfmar- 
ker' & v knappast möjligt; emellertid torde siffran bli minst lika hög som 
motsvarande för Västerbottens län. Det är kufvudsakligen i moränregionen 
nedanför de stora sjöarna, som dessa myrmarker utbreda sig äfven i den 
betydelse af ordet, att deras areal fortfarande är stadd i ökning. Försump- 
ningsprocesser af skogsmarken spela nämligen en synnerligen viktig roll för 
Norrbottens skogar, hvilkas ytvidd härigenom säkerligen reduceras med flera 
kvadratkilometer för hvarje år. I jämförelse med den skada, som härigenom, 
vållas, är den nytta myrmarkerna medföra mycket obetydlig. Sin största använd
ning ha de såsom slåttermarker och användas blott i mindre grad såsom odlings- 
jord. Visserligen kan torfven i och för sig vara godartad, men svårigheterna 
i afseende på dränering och kalkning äro mångenstädes alltför stora. Härtill 
kommer det i dessa trakter ogynnsamma klimatet.

I sistnämnda afseende erbjuder Norrbotten stora likheter med Väster
botten, alltså en högst betydande skillnad mellan kusttrakterna och de inre, 
högre belägna och från hafvet mera aflägsna delarna. På grund af det 
nordligare läget är det dock i Norrbotten hårdare än i motsvarande trakter 
af det södra grannlänet, och i Norrbottens läns nordligaste del kan jordbruket, 
sägas ha upphört af klimatiska orsaker äfven pä en jämförelsevis ringa höjd 
öfver hafsytan.

Folkmängden i det nuvarande Norrbottens län kan för år 1750 beräk
nas till något mer än 16,000 personer.1 2 År 1810 hade den, inom länets nu
varande gränser, hunnit till 34,000 personer, och år 1910 till 161,000.

1 Länets gränser äro här uniflerade, såsom i Bilaga V, Tab. 68, och talen förete
därför smärre afvikelser mot t. ex. samma bilagas Tab. 30 och 31 eller tabellen sid. 213 
här ofvan. — 2 Norrbottens län bildades år 1810. Genom fredsslutet med Ryssland aftraddes 
det område öster om Torne- och Muonio älfvar, som hörde till nuv. Norrbottens län (ehuru-- 
väl delvis till finskt stift, nämligen Åbo), Folkmängden i detta område, här fråndragen,.
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Tab. 201. Folkmängden i Norrbottens läns socknar och städer 
åren 1805—1010?

Socknar och städer. 
(Efter unifierade gränser).

År 1805. År 1840. År 1865. År 1880. År 1900. År 1910.

Jordbrukssocknar.
Piteå landsförsamling 5’5Z4 7,869 11.255 13,682 17,951 19,640
Älfsby.......................... 627 1,083 2,085 2,915 4,995 5,810
Arvidsjaur................. 668 1,210 2,243 3,164 5,220 6,349
Arjeplog...................... 669 945 1,249 1,352 2,325 2,849
Edefors................. .... 642 853 1.508 1,853 2,4 5 2,569
Jockmock.................. 1,294 1.567 2.030 2,522 4.372 5,416
Kåneå.......................... 2,497 3,910 5,619 7,135 7,777 8.137
Öfver-Kalix .... L327 1.930 3,281 4,217 5,539 6,013
Karl Gustaf .... 1,308 1,531 2,293 2,244 2,403 2,536
Öfver-Torneå ... i,5°° 1,727 2,543 2,942 3,406 3,683
Hietaniemi................. 1,162 1,443 1,826 1,998 1,968 2,150
Korpilombolo .... 462 643 1.046 1,415 1,990 2,005
Pajala.......................... 1,156 1.880 3,224 3,903 5,919 6,412
Karesuando................. 434 771 1,357 1,293 1,266 1,198

Summa 19,270 27,362 41,559 50,635 67,546 74,767

Öfriga socknar samt städerna.
Neder-Luleå .... 4-839 6,432 8,622 10,105 12,166 12,278
Öfver-Luleå................. 2.261 3,008 5-3r4 6,533 10,555 13,961
Neder-Kalix .... 3,497 4,961 7,378 9 419 12.946 15,365
Neder-Torueå .... 1,093 i,533 2,115 2,347 3,056 3,972
Gällivare...................... 1,272 1,612 2,622 3,253 11,745 16,245
Juckasjärvi................. 953 1,250 1.772 1,973 3.048 11,530
Luleå stad................. 947 1,139 1,779 3,120 9,484 8,959
Piteå stad ...... 899 1,172 1,655 2,337 2,655 2,632
Haparanda stad . . . 323 453 876 1,039 1,568 1,423

Summa 16,084 21,560 32,133 40,126 67,223 86,365

Hela länet 35,354 48,922 78.692 90,761 104,769 161,182

Däraf:
Norrbotten.................. 30,064 41,567 62.419 77,204 106,793 117,545
Lapplandsdelen . . . 5,290 7,355 11,273 13,557 27,976 43,587

I likhet med det öfriga Norrland företer Norrbottens län af gammalt en 
mycket stark folkökning, kvilken här nådde sin höjdpunkt under tidrymden 
mellan 1890 och 1905. Under de senaste åren har tillväxten varit betydligt 
svagare, och i den tidigare inflyttningens ställe har nu trädt en öfverskjutande 
utflyttning. Närmare data härom meddelas i tabellen å föregående sida.

Under hela århundradet mellan 1810 och 1910 har födelseöfverskottet i 
Norrbottens län uppgått till 128,222 individer. Folkökningen har utgjort 
126,971, hvilka båda tal ju nästan sammanfalla. Äfveri här kan alltså 
ntet inflyttningsöfverskott konstateras för seklet såsom helhet. Och femårs

perioden 1906/10 företer ett afgjordt öfverskott af utflyttning, ej blott till 
främmande länder utan äfveri till orter inom Sverige.

Endast tidrymden mellan 1890 och 1905 utmärkes af öfverskjutande 
inflyttning i Norrbottens län, — i allt med ett belopp at 9,708 personer.
upptogs år 1805 till 11.017 personer och är för år 1750 beräknad till 5,500. År 1837 
tillökades Norrbottens län ined Arvidsjaur och Arjeplog, från Västerbottens län, men 
år 1869 lades det från Arvidsjaur utbrutna Malå tillbaka till det sydligare länet. — 8 Medie
valstil utmärker kalkylerade siffror.
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Tab. 202. Befolkningrörelsen inom Norrbottens låns olika delar, åren 1901/10.

Socknar m. m.
Folkmängd. Under åren 1901/10. Omflyttningsresultat.1

1900. 1910. Lefv.
födde. Döde. Öfver

skott. 1816/90. 1891/00. 1901/10.

Pite.l................ 17,951 19,640 6,627 3,261 3,366 1,602 326 1,677
Alfsby................ 4,995 5,810 2,172 887 1,285 99 213 470
Arvidsjaur . . . 5,220 6,349 2.084 727 1,357 42 54 228
Arjeplog .... 2.325 2,849 922 296 626 214 131 102
Neder-Luleå . . 12,166 12,278 3,921 1,978 1,943 I 34 1.831
Öfver-Luleåf . . 12,970 16,530 5,347 1,961 3.386 \ 1,237 174
Jockmoek . . . 4,372 5,416 2.046 803 1,243 70 458 199
Råneå................ 7,777 8,137 2.711 1,351 1,360 1,106 499 1.000
Neder-Kalix . . 12,946 15,365 5,202 2,403 2,799 668 111 380
Öiver-Kalix . . 5,539 6,013 1,910 840 1,070 650 319 596
Neder-Torneä . . 3,056 3,972 1,341 763 578 59 127 338
Karl Gustaf . . 2,403 2,536 860 596 264 641 119 131
Öfver Torneå . . 3,406 3,683 1,245 697 548 1.040 224 271
Hietauiemi . . . 1.968 2,150 697 392 305 657 219 123
Korpilombolo3 1,990 2,005 787 496 291 94 85 276
Pa j ala................ 5,919 6,412 2,429 1.280 1.149 349 30 656
Gällivare .... 11,745 16.245 6.665 2.345 4,320 625 5,509 180
Juckasjärvi. . . 3,048 11,530 3,895 1.145 2,750 552 225 5,732
Karesuando. . . 1,266 1.198 291 257 34 246 203 102
Städerna .... 13,707 13.014 4,324 2,067 2,257 3,679 3,155 2,950

Hela länet 134,769 161,132 55,476 24,545 30,931 5,227 9,290 4,568

Den inrikes omflyttningen visar ett plus ända från 1870 till 1905, — i allt 
15,463 personer, eller i genomsnitt några hundratal om året.

Man finner äfven här bekräftelse på, huru mycket Norrlands förmåga att 
upptaga folköfverskottet från Sydsverige blifvit öfverskattad. Och i våra da
gar är denna förmåga helt försvunnen öfverallt, — i samtliga de norrländska 
länen utan något undantag.

Folkmängden inom Norrbottens läns olika socknar och städer vid några 
karaktäristiska tidpunkter angifves af tabellen å föregående sida.

Liksom för öfriga län ha vi sökt göra en åtskillnad mellan »jordbruks- 
socknar» och öfriga orter (se sid. 212), kvilken dock i Norrland, med dess 
stora socknar, är vanskligare än annars och äfven af mindre intresse. Äfven 
för många af »jordbrukssocknarna» är ju skogshandteringen en synnerligen 
gifvande inkomstkälla, —• någon gång till och med den viktigaste af alla.

Folkmängdssummoriia för liela länet äro inom hvardera gruppen föl
jande:

Jordbruks- Öfriga socknar Hela
socknar. samt städerna. länet.

År 1805 .......................... 19,270 16,084 35,354
» 1865 .......................... 41,559 32,133 73,692
. 1880 .......................... 50,635 40,126 90,761
» 1910 .......................... 74,767 86,365 161,132

Under tidrymden mellan 1805 och 1865 var alltså folkökningen i Norr 
bottens läns jordbrukssockuar 116 procent och i öfriga orter 100 procent. 
Motsvarande medeltal för hela Norrland voro resp. 111 och 97 procent.

1 Fetstil i dessa koll. utmärker öfverskott af inflyttning, brödstilen äter öfver-
skott af utflyttning. — 2 Med Edefors. —• ‘ Omflyttningsresultatet för åren 1816/60
är endast beräknadt och saknar sj älfständigt värde.
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Tab. 203. Emigration och immigration i Norrbottens lån, åren 1851/1910.1
1

Aren
Medel-
folk

mängd.

Emigranter. Immigranter.
Netto-
utvan
dring.1 2

Till 
utonr- 

europ. 1.

Till
enrop.
länder.

Summa.
Från 

utom- 
europ. 1.

Från
europ.

länder.
Summa.

1851/60 . . . 63,739 2 184 186 186
1861/70 . . . 73,227 278 1.120 1,398 1,398
1871/80 . . . 83,378 1,054 686 1.740 57 418 475 1,265
1881/90 . . . 96,715 2,712 588 3,300 251 426 677 2,623
1891/00 . . . 116,847 1,676 602 2,278 546 920 1,466 812
1901/10 . . . 149,109 7,773 584 8.357 762 1,058 1,820 6,537

Norrbottens tal voro alltså fullt medelmåttiga, från Norrlandssynpunkt. Mel
lan 1880 och 1910 var tillväxten i länets jordbrubssocknar 48, och i öfriga 
orter 115 procent. De norrländska medeltalen voro nu resp. 34 och 74 pro
cent. Under denna mansålder, tagen i sin helhet, har alltså Norrbottens 
folkökning varit betydligt öfver de nordsvenska genomsnittstalen.

I tabellen å föregående sida läinnas några detaljer angående omflyttningsresul- 
tatet för hvar och en af länets socknar. För samtliga de hundra åren från 1810 
till 1910 har Gällivare haft ett inflyttningsöfversbott af något öfver 6,000 
personer, och Juckasjärvi ett sådant af något mindre än 6,000, — i bägge 
fallen naturligtvis egentligen under senaste tider. Äfven ett par andra sock
nar ha inflyttningsöfverskott för seklet i dess helhet, nämligen Jockmock och 
Neder-Torneå, men hela vinsten stannar vid några hundratal personer.

I länets städer har inflyttningen öfverskjutit med vid pass 4,000 perso
ner, trots att årtiondet 1901/10 har ett minus af nästan lika stort belopp. 
Här konstateras Luleås tillbakagång under senaste tid. I Piteå och Haparanda 
ha framstegen alltid varit obetydliga.

Emigrationen från Norrbottens län var förr alltid betydligt lägre än 
för riket i dess helhet. Först under det nya seklet har härutinnan inträdt 
en förändring. Närmare data meddelas i tabellerna å denna och nästföljande sida. 
I allt har under de senaste sextio åren emigranternas antal uppgått till 17,259. 
Häraf gingo 12,879 till Förenta Staterna, 2,187 till Norge och 1,384 till 
Finland eller Ryssland. Immigranternas antal är kändt endast för de senaste 
fyrtio åren och uppgår till 4,438; af dem kommo 1,603 från Förenta Sta
terna, 554 från Norge och 2,218 från Finland eller Ryssland. Inflyttningen 
från Finland är alltså i regeln större än utflyttningen dit.

Inom länets olika socknar har utvandringen varit betydligt växlande och 
företett stora skiftningar äfven från det ena årtiondet till det andra. Förhållandet 
framträder ganska skarpt i tabellen å nästa sida, hvilken dock icke kan fullt för
stås utan en närmare kännedom om dessa vidsträckta bygders speciella ekonomi 
och historia. Ett allmänt uppmärksammadt fäll var den stora emigrationen från 
Kiruna år 1910, — i allt ej mindre än nära 500 personer. Såsom bekant 
voro skälen härtill mera af social art än af ekonomisk.

Näringsverksamheten. Af Norrbottens läns befolkning år 1900 häm
tade 31 procent sin utkomst af industri, handel och samfärdsel; motsvarande 
riksmedeltal var 39 à 40 procent. Af jordbruket och dess binäringar lif-

1 Jfr Bilaga Y, sid. 95*. — 2 För åren 1851/70 är nettoutvandringen ansedd 
ungefärligen sammanfalla med den nppgifna bruttoutvandringen, jfr anm. sid. 228.

33—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 204. Emigranternas antal från livarge socken och stad i Norrbottens
län, åren 1881/1910.

Socknar och städer. 1881/90. 1891/00. 1901/10. Socknar. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Luleå......................
Piteå......................
Haparanda ....

Piteå landsförs. . .
Älfsby......................
Arvidsjaur ....
Arjeplog.................
Neder-Luleå . . . 
Öfver-Luleå1 . . . 
Jockmock ....
Råneå......................
Neder-Kalix . . .

219
49

120

190
17
4

20
527
329

16
384
312

186
10
86

80
14
5

22
280
179

25
204
245

497
95
81

1,054
123

6
40

1,011
917

78
786
744

Öfver-Kalix . . . 
Neder-Torneå . . . 
Karl Gustaf . . . 
Öfver-Torneå . . . 
Hietaniemi .... 
Korpilombolo . . .
Paj ala......................
Gällivare..................
Juckasjärvi . . . 
Karesuando ....

Hela länet

11
117.
104
262
219

52
163

33
61
91

5
124

84
212
158

16
103
80
14

146

74
145

99
280

78
36

161
961

1,040
51

3,300 2,27S 8,357

närde sig i Norrbottens län nära 65 procent af folkmängden. Ar 1840 upp
gick denna siffra till 89 procent.

Af länets areal upptager den odlade jorden endast 0'3 8 procent. Läge, 
jordmån och klimat i förening hafva åstadkommit detta resultat. Fördelningen 
af åkerjorden öfverensstämmer helt och hållet med Västerbottens län, d. v. s. 
socknarna nedanför marina gränsen ha den relatift största åkerarealen, och 
de trakter, som ligga på det inre moränområdet, blott en ytterst ringa ytvidd 
odlad mark. Till den förra gruppen höra Piteå, Råneå, Neder- och Öfver- 
Luleå, Neder- och Öfver-Torneå samt Neder-Ivalix, Karl Gustafs och Hieta- 
niemi socknar. Åkerarealen inom denna grupp varierar mellan 1 och 41/* 
procent af hela ytvidden. Öfriga länets socknar nå upp till högst V2 procent. 
De socknar, som till största delen utgöras af fjälltrakter, äro Juckasjärvi och 
Karesuando, med resp. 0'02 och O'oi / aker. I stordt sedt synes här, liksom 
i Västerbotten, af kastning en vara högst där akerarealen är relatift störst, 
alltså i de under marina gränsen liggande socknarna. Högst uppgifves Öfver- 
Torneå stå, särskildt i afseende på den naturliga ängen; antagligen är detta 
en följd af den rikliga tillförsel af fosforsyrerikt slam Iran de apatithaltiga 
bergarterna, som Torne älf ombesörjer. Fjälltrakternas jordbruk är det svagaste 
i hela vårt land.

Liksom i det öfriga Norrland är potatisens afkastning pr hektar .äfven 
här högre än riksmedeltalet. Äfven foderväxterna gifva en jämförelsevis god 
skörd i Norrbotten, hvilket torde i första rummet bero^ på jordens egna 
mycket goda förutsättningar flerstädes i detta fall. Torneadalen är berömd 
för sina frodiga ängar; jfr här ofvan.

I förhållande till folkmängden är naturligtvis landtbruksproduktionen 
mycket obetydlig. I fråga om mjölken kan detta icke synas vara med nöd
vändighet påkalladt, men äfven af denna vara frambringas endast 333 kg. 
pr inb., mot 549 kg. i medeltal för hela riket. Nehofvet af mjölk anslas i 
vårt land till ungefär 445 kg. pr inb.; Norrbottens läns produktion skulle 
alltså icke medgifva ens en konsumtion till sedvanlig omfattning, än mindre 
någon export (genom smör- eller ostberedning).

Brukningsdelarnas medelstorlek uppgår till ej fullt 4 hektar åker och 
inemot 20 hektar äng på hvarje. Motsvarande medeltal för hela riket äro

1 Med Edefors.
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Tab. 20a. Några ekonomiska hufvuddata för Norrbottens län.1

Yrkesfördelning Norr
bottens

län.

Hela Arealens fördelning, Norr
bottens

län.
Hela

är 1900 (och 1840). riket. produktion m. m. riket.

Antal inb. pr kvkm. . 1-6 13-4 Af arealen land:

Folkm. lefvande af: Odlad jord® .... 
Naturlig äng, % . . .

0- 38
1- 85

8-90
3-26

Jordbrak, % .................. 64 09 53-67 Skogbärande mark, % . 29-49 52-16
Industry %.................. 23-27 28-89 Annan mark, % . . . 68-28 35-68
Handel o. samf., % . . 7-84 10-60
Allm. tjänst m. m., % . 4-20 6-84 Produktion pr inb. 

Hvete ock råg, kg. . . 3 144
Inom industrien: Annan spannmål, kg. 86 317

Sågverks-, %.................
Bergverks-, %.................

10-67 3-68 Potatis, kg......................... 109 284
4'57 4'00 Mjöllc, kg......................... 333 549

Byggnads-, %.................. 259 659
Väfnads- o. beklädnads-.^ 2'37 6-18 Produktion pr hektar.
Metallförädlings-, % . . 153 4-08 Spannmål, dt................... 9-27 14-48
Näringsmedels-, % . . . 1-07 233 Potatis, dt.........................

A insådda vallar, dt.
113-23 97'65

Ind. för litt. o. konst, % 0'38 0‘73 38-60 38-70
Kemisk-teknisk, % . . . 0'09 1-30 » naturlig äng, dt. . . 14-50 15-70

År 1840: Mjölkprod. pr ko, kg. . 1,443 1,891
Jordbruk, %..................
Industri, °i..................

89-30
4-00

80-90
8-54 På 100 kvkm.:

Handel o. samf., % . . 1-20 2-21 Landsvägar, kilom. 2-20 13-90
Allm. tjänst m. m., % . 5-50 8-35 Järnvägar, kilom. . . 0-60 2-98

10 hektar åkerjord och 4 hektar äng. Angående huru många af jordbru
karna, som äro arrendatorer, saknas uppgifter för flere kommuner, hvarför 
någon sammanfattning ej kan. göras för länet i dess helhet.

De stora kala fjällvidderna orsaka, att länets skogsareal är relatift 
ringa, nämligen blott 29 /, alltså betydligt mindre än exempelvis i norra Skåne, 
eller Kristianstads län. De bägge nordligaste fjällsocknarna ha t. o. m. blott 9 % 
skogsmark. Länets väldiga areal vållar dock, att god timmertillgång finnes 
för kusttrakternas sågverk. Dessa äro som vanligt grupperade med hänsyn 
till älfvarnas mynningar. Till Pite älf höra Storfors, Munksund m. fl. verk i Pite 
socken, till Lule älf Karlsvik och Stensborg, och till Kalix älf Karlsborg och 
Nyborg. På grund af att Norrbottens skogar äro starkt försumpade och 
vanvårdade, är det virke de lämna mindre värdefullt än exempelvis det som 
Yästernorrlands län producerar. Trämassetillverkningen inom detta län är 
relatift obetydlig.

Af länets bergverk är naturligtvis järnmalmsbrytningen vid de stora 
malmbergen ojämförligt viktigast. Efter flera misslyckade försök att med 
andra transportmedel än järnväg föra malmen ut i marknaden har exporten 
af malm från Gällivare och Kiruna tagit fart, sedan järnvägen Gällivare— 
Luleå blef färdig år 1887 och Kiruna—Narvik år 1903. På grund af sin 
fosforhalt (apatiten) kan den mesta malmen tillgodogöras blott genom den 
basiska bessemerprocessen och exporteras därför. Exporten sker öfver nämnda, 
hamnstäder, hufvudsakligen via Rotterdam till järnverk i Westfalen. Som bekant, 
har dock grufdriften i och för sig framkallat länets näst Luleå största befolk- 
ningskoncentrationer, Malmberget och Kiruna. I äldre tider fanns i Noriv

1 Jfr sid. 220.
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bottens kusttrakter ett stort antal järnverk, som hämtade sin malm från 
mellersta Sverige; dessa äro nu nedlagda. Det enda nutida järnbruket af 
betydenhet är Karlsviks stora järnförädlingsverk nära Luleå.

Tack vare fjälltrakternas rikliga nederbörd, den högsta i hela vårt land, 
har länet mycket god tillgång på vattenkraft, särskildt i Lule älf med dess 
berömda fall Stora Sjöfallet, Porjus och Harsprånget. Af dessa håller som 
bekant Porjusfallet för närvarande på att utbyggas med en kraftstation, i 
första rummet för elektrifiering af järnvägarna och grufdriften. Äfven i 
kustlandet finnas väldiga, ännu oanvända krafttillgångar, t. ex. Edeforsen i 
Lule älf och Storforsen i Pite älf.

I förhållande till länets oerhörda areal är både vägarnas och. järnvågarnas 
längd betydligt mindre än i alla öfriga svenska län. Bland mera bebyggda 
trakter, som ännu sakna järnväg, torde främst märkas mellersta och ofre 
Tornedalen. Nyligen har dock riksdagen, såsom bekant, beslutit norra stam
banans fortsättande till Matarengi i Öfver-Torneå socken.

Länets städer. För hundra år sedan ägde Luleå blott 900 inb.; nu 
har det med förstäderna inemot 11,000. Men under det sista årtiondet har 
folkmängden gått tillbaka, och utsikterna för framtiden äro mörka. För så 
vidt ej Luleå kan blifva en fabriksstad ; därom måste all dess sträfvan kon
centreras. — Piteå har, liksom alla de norrländska kuststäderna, en stor trä- 
varuutförsel, men denna affärsrörelse har stagnerat, liksom stadens näringslif 
i öfrigt och liksom äfven dess folkmängd. — Haparandas ekonomiska bety
delse är ringa, och framstegen äro obetydliga.

I Emigrationsutredningens Bilaga XVII äro offentliggjorda uttalanden i 
ämnet af länets Hushållningssällskap, jägmästarne i Pärlälfvens och Arjeplogs 
revir, kronolänsmännen i Neder-Luleå och Öfver-Torneå samt provinsiallä- 
karne i Piteå, Arjeplog ocli Vittangi.1

Hushållningssällskapet skrifver bland annat: »Emigrationen ifrån länets 
olika socknar har haft mycket olika omfattning. Under det att t. ex. ifrån 
Arvidsjaurs socken under loppet af 25 år endast emigrerat 4 personer, näm
ligen 3 män och 1 kvinna, har ifrån den lilla Neder-Torneå socken (med 
mindre än 5,000 invånare) under tjuguårsperiodeu 1887—1907 emigrerat 258 
personer, oafsedt dem som lämnat landet utan utflyttningsbetyg. Öfver hufvud 
taget synes emigrationen hafva varit störst i den från jordbrukssynpunkt 
gynnsammaste delen af länet, nämligen Tornedalen. Men äfven härifrån är 
det i allmänhet icka hemmansägare, som emigrerat, men däremot många 
hemmansägaresöner och hemmansägaredöttrar, förutom inhysingar och lösa 
arbetare.

Detta står visserligen i ett visst ganska intimt samband med hemmans- 
klyfningarnas fortskridande inom länet, men i regel icke på det sättet, att 
hemmansdelarna genom fortsatta klyfningar redan skulle hafva blifvit så små, 
att de ej tillåta en fortsatt delning och därför nödga flertalet af barnen att 
lämna fädernetorfvan och söka sin utkomst på annat håll. Visserligen hafva 
hemmanen i vissa socknar, särskildt i vissa lappmarkssocknar, så liten inägo- 
jord, att en delning af denna skulle göra, att de nya ägarne icke blefvo be- 
sutna, men tar man hänsyn till hemmansarealerna öfver hufvud taget och 
särskildt till hemmanens tillgångar till odlingsmark, kan man säga, att de 
flesta hemman hafva nog stora arealer odlingsbar mark, för att de, under 
förutsättning af att odlingsmarken blef uppodlad, väl skulle tåla en ganska

1 Jfr sid. 224 här ofvan.
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långt drifven hemmansklyfning. I särdeles hög grad gäller detta om Torne- 
dalen, hvarifrån emigrationen är lifligast och där obenägenheten emot hem- 
mansklyfningar och ägostyckningar också är störst.

Denna obenägenhet emot hemmansklyfningarna är en af de kraftigast 
bidragande orsakerna till emigrationen af hemmansägaresöner och hemmans
ägaredöttrar. I allmänhet vill en hemmansägare ej under sin lifstid afsöndra 
någon del af sitt hemman till sina söner; och då han dör eller ej längre 
orkar sköta om detsamma, öfverlämnas hemmanet vänligen till den äldste 
sonen emot en jämförelsevis låg lösesumma, till fördelning bland de öfriga 
syskonen. Redan innan detta inträffar, hafva de söner, som icke äga utsikt 
att få öfvertaga hemmanet eller någon del af detsamma, ofta lämnat fäderne
hemmet för att på annat håll söka sin utkomst. Många af dessa emigrera.

Såsom en allmän regel gäller därför, att endast de, som icke i hem
bygden kunna skaffa sig eget jordbruk, emigrera, och att ytterst få af de 
mindre hemmansägarne och småbrukarne lämna landet. Så meddelas ifrån 
Arvidsjaur, Gällivare och Tärendö, att inga hemmansägare emigrerat, ifrån 
Muonionälusta, att »i mannaminne har ingen hemmansägare emigrerat till 
Amerika», ifrån Jockmoek, att under tiden 1863—1907 endast en hemmans
ägare emigrerat, och ifrån flertalet af de öfriga socknarna, att det är mycket 
sällsynt, att någon hemmansägare emigrerat till Amerika.

Af detta förhållande framgår, dels af hvilken storartad betydelse egna- 
hemsfrågan här kan blifva såsom ett medel emot emigrationen ifrån detta län, 
och dels att emigrationens storlek inom de olika områdena är endast indirekt 
beroende af konjunkturerna på det egentliga jordbrukets område.

Emot detta sista omdöme synes visserligen strida det sakförhållandet, att 
emigrationen varit störst under de år, som följt efter de stora missväxtåren. 
Så meddelas ifrån Jockmocks socken, att året efter missväxtåret 1902 emigre
rade det största antalet personer (18 st. utaf 40 under hela perioden 1868— 
1907). Liknande var förhållandet i Korpilombolo kapellförsamling. Men då 
denna emigration icke utgår ifrån den jordbrukande befolkningen, utan ifrån 
den egendomslösa befolkningen, så kan den ej förklaras såsom beroende af 
annat än den arbetsbrist och de dåliga konjunkturer, som i allmänhet åtfölia 
ett missväxtår.

Den obenägenhet mot hemmansklyfningar, som inom större delen af länet 
gör sig gällande, beror visserligen till stor del på gamla fördomar, inom 
Tornedalen också på de svårigheter som förorsakas af befolkningens obekant
skap med riksspråket, men äfven i icke oväsentlig grad på de med dessa 
förrättningar förenade dryga kostnaderna. Det skulle därför vara ett viktigt 
steg till motverkande af emigrationen ifrån denna del af landet, om kostna
derna för landtmäteriförrättningarna kunde på ett eller annat sätt nedbringas.

De biförtjänster, som å, de olika orterna stå de mindre jordbrukarne till 
buds, och dessa biförtjänsters allmänna förändringar under de sista 40 åren, 
hafva likaledes utöfvat ett mera märkbart inflytande på emigrationen endast 
i den mån som de inverkat på den icke jordägande befolkningens tillfälle 
att inom landet erhålla sin utkomst. Dessa biförtjänster hafva under de sista 
årtiondena undergått ganska stora förändringar. Jakt och fiske, som för fyrtio 
år sedan utgjorde mycket viktiga biförtjänster för de mindre hemmansägarna, 
äro numera af liten betydelse, om man undantar ripjakten i de öfversta lapp- 
markssocknarna på gränsen mot Norge. I de s. k. sjöbyarna vid kusten be- 
drifves visserligen ännu fiske, men i allmänhet har det visat sig, att ju mera den 
jordbrukande befolkningen lämnat detta näringsfång å sido och slagit sig på att 
i stället arbeta på sitt jordbruk, desto bättre reder den sig i ekonomiskt 
afseende. Laxfisket i de större floderna, som förut varit en mycket gifvande
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inkomstkälla, har under de sista tio åren lämnat dålig afkomst. I många fall 
har afkastningen knappt betalat arbetet med fiskebragdernas utsättande. Inom 
lappmarkerna är fisket däremot på många ställen af betydelse för befolk
ningens dagliga föda.

Kolning och tjärbränning, som förut voro af stor betydelse såsom bi
näringar till jordbruket, hafva på sista tiden gått allt mer och mer tillbaka. 
Genom anläggningen af järnverket vid Karlsvik invid Luleå har dock kol- 
ningen tagit något litet uppsving på sista tiden. Det mesta kolet erhåller 
detta verk dock ifrån koladt affall ifrån sågverken vid kusten.

Inkomsterna af skogs- och timmerarbeten variera mycket efter olika 
konjunkturer på trävarumarknaden. Under de goda trävarulconjunkturernas 
tid voro dessa förtjänster mycket höga, men förde då med sig den olägen
heten, att många hemmansägare allt för mycket drogos bort ifrån sitt jord
bruk, hvartill kom, att de goda inkomsterna och vistelsen utom hemmet 
framskapade en del ökade lefnadsbebof, som det, sedan de goda tiderna tagit 
slut, blef svårt att fylla med det försummade jordbrukets afkastning. I stort 
sedt hafva dessa skogsarbeten långt ifrån hemmen därför varit ägnade att 
tillbakasätta jordbruken och därmed också dessas förmåga att lämna sina 
innehafvare en skälig afkastning. I de nedre socknarna har befolkningen 
ochså ganska allmänt kommit till insikt om det föga ekonomiska uti dessa 
arbeten och i stället börjat ägna större uppmärksamhet åt arbetena vid 
hemmet. Särdeles timraerflottningarna hafva visat sig utgöra ett svårt hinder 
för jordbrukets framåtskridande. Ifrån Tornedalen klagas på många håll öfver 
svårigheterna att under den för jordbruket brådaste tiden kunna^få någon 
arbetshjälp, då alla arbetare äro sysselsatta med timmerflottning. Många hem
mansägare föranledas äfven genom detta arbete att alldeles försumma sitt jordbruk.

De inkomster, som arbetare och en del mindre hemmansägare haft vid 
sågverken vid kusten, hafva däremot varit stadda i ett sakta men säkert 
stigande. Också har det visat sig, att emigrationen varit större i de kust
socknar, t. ex. Råneå, där ingen sågverksindustri finnes förlagd, än i de kust
socknar som ägt sådan industri. De goda arbetstillfällen, som på sista tiden 
erbjudit sig vid de lappländska gruffälten, hafva i hög grad bidragit till att 
minska emigrationen från Norrbottens län. Ifrån vissa socknar har en stark 
utflyttning af arbetsfolk ägt rum, fast den icke fört längre än till Kiruna och 
Malmberget, Järnvägsanläggningarna inom länet hafva äfven i viss mån ut- 
öfvat sitt inflytande på de biförtjänster, som stå länets jordbrukare till buds. 
Så hafva inom de delar af länet, där järnvägen framdragit«, den sedan äldre 
tider förekommande lasskörningen af varor upphört eller ändrat riktning. 
Numera förekomma dessa varutransporter hufvudsakligen upp efter Torneälf- 
ven, dit järnvägen ännu ej nått, samt ifrån norra stambanan och riksgräns- 
banan upp till lappmarkssocknarnas kyrkoplatser.

Inom Norrbottens län finnas helt få torp i egentlig mening. Inom vissa 
socknar, såsom Arjeplog, Jockmock, Gällivare och Juckasjärvi socknar samt 
Muonionalusta kapell, hvarken finnas eller hafva funnits några andra torp
lägenheter än de på sista tiden å kronoparkerna upplåtna s. k. kronotorpen. 
I de socknar, där torp finnas, är deras antal ytterst ringa. Detta står i 
samband med norrbottensböndernas förut framhållna obenägenhet att lämna 
ifrån sig någon del af sitt hemman, äfven om detta är så stort att sådant 
utan någon olägenhet kunde ske. I ifrågavarande fall förorsakas denna obe
nägenhet att upplåta torpställen å utmarkerna ofta af vederbörandes fruktan 
för att den långt från byn bosatta torparen skall kunna göra skada på skogen. 
Därför lämnar vederbörande hemmansägare hellre tillstånd till att inom 
själfva byn uppföra en backstuga.
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Baekstugusittareklassen är också ganska talrik inom Norrbottens län, isyn
nerhet inom Tornedalen. Då dessas existensmöjligheter på de flesta ställen 
.äro synnerligen begränsade, äro de tvungna att söka sig bort till sadana 
trakter, som kunna erbjuda de bästa arbetsförtjänsterna. Backstugusittarnes 
antal minskas därför i de flesta socknarna, i det att de dels emigrera, dels 
utflytta till industrisamhällena inom länet, särskildt till Kiruna och Malm
berget.»

I »Då jordbruket inom Norrbotten i främsta rummet måste baseras pa 
fodevväxtodling, kreatursskötsel och mjölkhushållning, sa äro mjölk och mejeri
produkter norrbottensbondens viktigaste afsättningsprodukter. Ordnandet af 
särskildt mjölkförsäljningen upp till de stora lappländska grufsamhällena har 
därför varit en fråga af stor vikt för de landtbrukare, som ligga så nära 
Luleå—Riksgräns-banan, att de kunnat deltaga i dessa leveranser. Frågan 
synes emellertid nu kunna lyckligast lösas genom sammanslutning emellan de 
levererande lahdtmännen å ena sidan och emellan konsumenterna å den andra 
sidan, och de båda sammanslutningarnas direkta affärsförbindelse med hvar
andra med undvikande af alla mellanhänder.»

Jägmästaren Gustaf Tjäder i Arjeplog skrifver: »Skogshushållningen å 
.hemman inom reviret (Arjeplogs socken) regleras jämlikt bland andra be
stämmelser i Kungl. förordningen den 26 januari 1894 ang. hushållningen 
med allmänna skogarna i riket, enligt hvilken, som bekant, lappmarkshem- 
manen innehafvas med inskränkt dispositionsrätt till skogen. Detta stadgande 
kan — bland andra — utan egentlig öfverdrift sägas hafva räddat de lapp
ländska privatskogarna, och hade medfört än större välsignelse, därest lapp
markens bofasta befolkning icke i så stor utsträckning som skett afhändt sig 
nyttjanderätten till skogen på de stora arealer, som vid afvittringen anslogos 
åt hemmanen. Till följd af detta obetänksamma tillvägagående, tillika med 
den i aflägsna skogsbygder vanliga okunnigheten i jordbruk, har befolkning
ens ekonomi kommit på så svaga fotter, att folkets lefnadsstandard — jag 
talar nu speciellt om Arjeplogs socken —■ under klena skördeår kommer gan
ska nära det som i bättre lottade landskap betecknas med ordet nöd. Den 
-enda skörd som kan påräknas är gräs. Att korn eller råg mognar^ hör till
sällsyntheterna. I hvarje fall äro de åkerarealer som besås så små att de,
.äfven om säden mognade, icke mäkta gifva hemmanet den för året till hus- 
behof erforderliga kvantiteten. Det är alltså på ladugården man har att lita. 
Till följd af den nyss påpekade okunnigheten i jordbruk blifva emellertid 
foderförhållandena klena — äfven under goda år — då man så godt som 
ingenstädes kommer sig för att lägga an på fleråriga vallar, skötta pa för
nuftigt sätt, utan stöder hela sin ladugårdsskötsel på mer eller mindre magra 
starrängar (myrar i skogen) och på det å de afröjda backarne invid garden 
själfväxande, tunna och korta gräset. Då jag till det nämnda lägger odling
af potatis — livilken i många fall är slut redan fram på våren, — har jag
i korthet uppdragit konturerna af det för Arjeplogs socken typiska jord
bruket.

Under sådana förhållanden skulle naturligtvis råda ständig nöd, om icke 
den goda tillgången på utmärkt fisk i de stora och många vattendragen funnes. 
Men kontanta penningar fordras också. Dessa anskaffas hufvudsakligen genom 
-arbete i skogen, antingen med virkesdrifning åt något bolag, som köpt större 
virkesposter på kronoskogsauktion, eller genom afverkning och försäljning (på 
flottleden) af från kronans skog inköpta vindfällen och torra träd. Det senare 
slaget af skogsarbete var under de allra sista åren af 1890-talet mycket lö
nande, emedan arbetslöner och virkespriser voro höga och tillgången på vind
fällen — efter ett par ödeläggande stormar — riklig. Sedermera har nämnda
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arbetsförtjänst blifvit tämligen klen. Äfven betalas drifningen af bolagens 
v.irkesposter ganska klent. Utom nu nämnda arbeten förtjänar virkesflottningen 
att nämnas. Andra arbeten kan arjeplogsbon i allmänhet icke utföra.

Att nämna någon siffra för den årliga medelförtjänsten är svär, då den 
växlar rätt betydligt, men 600 à 700 kronor för år torde med säkerhet kunna 
angifvas som maximum. Häraf skola lifsförnödenheter köpas och onera utgöras. 
Och ofta nog måste hö köpas vid den 17 mil och längre bort belägna järn
vägen för att uppehålla lifvet på de svältfödda korna, tills den sent inträdande 
sommaren kommer. Existensen är sålunda den allra torftigaste — i allmän
het — och skuldsättning regel. Trots dessa öfver hufvud taget svåra existens
villkor är utvandringen från Arjeplogs socken synnerligen obetydlig.»

Jägmästaren i Pärlälfvens revir, Nils K. Berlin. »I Lycksele och Jock- 
mocks socknar synes emigrationen i synnerhet under sista åren tagit starkare 
fart. Ännu i midten af 1890-talet hörde man mera sällan att någon utvan
drade till Amerika; de personer, som då lämnade sitt hem, stannade i all
mänhet inom landet, sökande arbetsförtjänst i Gällivare, Kiruna och dylika 
hastigt uppblomstrande samhällen. En vanlig skogsarbetare nöjde sig då med 
en dagpenning af 2'öo kronor, och arbetsförtjänst fanns tillräckligt genom 
pågående laga skiften, skogsuppskattningar och relativt stora afverkningar från 
såväl kronoskogar som hemman. Med den orkanlika storm, som hösten 
1897 härjade norra Sveriges skogar, ingick en ny tid. De otroliga massor 
vindfällen, som uppkommit, skulle så fort som möjligt tillgodogöras, och be
talade bolagen under dessa drifningar hög dagspenning, 5 à 6 kronor. Där
jämte lyckades en stor del, kanske den största, att genom egna köp från 
kronoskogar tjäna betydande kapital, och skapades därigenom ett öfverdåd i 
lefnadssätt, soin lappmarksbon förut var okunnig om. Emellertid räckte där
igenom förtjänsten ej så länge, och snart var den lätt intjänta förmögenheten sin 
kos. Att nu nödgas återgå till det ursprungliga, högst enkla lefnadssättetr 
hade sig ej så lätt, och mången föredrog att utvandra. — Arbetsförtjänsterna 
under vintern i skogarna äro allt för små. Genom den stora konkurrensen 
bolagen emellan vid virkesauktioner får spekulanten bjuda så stora stubbören 
för virket, att utdrifningen ej kan skäligt betalas. Inom Jockmock är det 
sällsynt att en timmerkörare på vårsidan har något öfverskott, och ofta nog 
har ersättningen för huggning och körning ej uppgått till det belopp, som 
provianteringen för häst och två man kostat. Att då efter en lång vinters 
trägna arbete se sig stå i skuld hos bolaget, kan ej verka uppmuntrande, utan 
föredrar en och annan att i främmande land söka bättre lycka.»

Kronolänsmannen Gust. A. Eckhéll i Neder-Luleå. »De större hemmans- 
ägarne, det vill säga sådana som besitta egendomar om 7s mantal i skatt 
och därutöfver, de senare högst få till antalet, kunna alltid sägas hafva sin 
utkomst af jordbruket utan biförtjänster. De jordbrukare åter, som hafva 
V16 mantal i skatt och icke äro skuldsatta, kunna äfven enbart existera af 
jordens afkastning, men sådana däremot, som hafva sistnämnda skattetal be- 
lastadt af gäld, och ännu mindre hemman, måste för sin utkomst alltid an
lita biförtjänster. Då nu inom socknen hemmanen i senare tider mer och 
mer sönderdelats, är antalet så kallade större bönder, det vill säga på 1/s- 
mantal och därutöfver i skatt och äfven skuldfria sådana på 1/ie mantal, helt 
litet i förhållande till öfriga, eller de så kallade mindre hemmansägarne; 
hvarför, betraktadt i sin helhet, kan sägas, att allmogen icke har tillräcklig
utkomst af jordbruket, utan nog behöfver anlita biförtjänster. Dessa senare- 
beredas då i regel på så sätt, att husbonden eller hans vuxna söner, mången 
gång tillsammans, hufvudsakligast vår, sommar och höst, å sågverken eller
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andra arbetsplatser söka sig tillfälligt arbete på längre eller kortare tid, 
hvilket doek vanligtvis afbrytes under den del af sommaren, då slåttern och 
skörden pågå. Att bristande arbetskrafter här äro ett direkt hinder för jord
brukets förkofran kan väl icke sägas, ty ännu saknas visst icke armar, men 
hvad som däremot måste betraktas såsom en hämsko på jordbrukets utveck
ling är, att arbetsförtjänsterna inom industrien numera äro så höga, att denna 
drager allt löst folk till sig. Följden är också den, att jordbrukaren i stort 
sedt är hänvisad till egen och familjens kraft för sitt jordbruks skötande. 
Med samma äro vi inne på förhållandet mellan husbönder och tjänstehjon, 
där dessa senare äro till finnandes. Såsom ofvan är nämndt, förekommer i 
regel ovanligt liten lejd tjänstepersonal hos jordbrukarne. För att härom 
gifva ett talande vittnesbörd torde vara nog att nämna, att inom mitt distrikt 
väl icke finnes mer än högst 100 drängar. Antalet pigor är ju betydligt 
större, men i otaliga fall söker man äfven reda sig utan sådana — allt för 
att undgå de ovanligt höga lönerna, hvartill sällar sig svårigheten att erhålla 
tjänstefolk, — antingen så att husmodern då själf utför det kvinnliga arbetet 
inom hemmet eller gör det med tillhjälp af någon dotter, som velat stanna 
kvar inom familjen, hvilket sistnämnda förhållande dock numera håller på 
att mera höra till undantagen, sedan allmogens döttrar — där de icke emi
grera, som i stor utsträckning sker — mer och mer, därest de icke gifta 
sig, vilja ägna sig åt andra yrken än jordbrukarens, hvilket, enligt den rå
dande tidsandan, anses alltför simpelt.

• Afsättningen af ortens produkter försiggår på sådant sätt, att säljarena 
hafva full valuta för desamma. Ladugårdens främsta produkt, mjölken, af- 
sättes vanligen dels till Luleå stad och Boden, dels till mejerier inom socknen, 
och dels, och detta är det mesta, järnvägsledes upp till grufsamhällena. För 
öfriga jordbruksalster finnes äfven god afsättning, företrädesvis åt sistnämnda 
håll. För allt erhålles fullgod betalning, hvilket också gjort, att jordbruket 
de senare åren i väsentlig grad gått framåt genom nyodlingar, som ledt till 
ökning af ladugårdsbesättningarna. Genom så kallade landtmannaföreningar 
och kooperativa handelsföreningar på olika platser inom socknen är väl sörj dt 
för att inköpet af jordbrukarens förnödenheter kan ske till billigaste pris. 
Den ekonomiska ställningen inom mitt distrikt, i hvad den beträffar jord
brukarne, är således för närvarande bättre än någonsin, och äfven arbets
klassen har icke skälig orsak att klaga öfver dåliga förtjänster, åtminstone 
sommartiden, men taflan har ändå sina stora och mörka fläckar, och dessa 
utgöras af den alltjämt sig ökande utvandringen. De väsentligaste anlednin
garna härtill äro de långa värnpliktsöfningarna, de höga skatterna, som sär- 
skildt hårdt trycka den arbetande klassen, i Amerika förutvarande anhörigas 
och bekantas lockande skildringar om det förlofvade landet, den socialistiska 
fosterlandsfientliga agitationen och det därmed sammanhängande klasshatet 
samt icke minst svårigheten för den mindre bemedlade att här i riket, utan 
alltför många och kostsamma formaliteter, åtkomma en egen torfva att bruka. 
Inom socknen äro skatterna ytterst betungande. Bland annat drabbas inkomst
ägare, således äfven arbetare, af en tyngande vägskatt. Allt sammanlagdt 
gör, att en arbetare med till exempel 1,000 kronors årsförtjänst har att i 
utskylder betala omkring 14% på inkomsten. Angående svårigheten för den 
obemedlade att här i riket komma i åtnjutande af ett eget hem måste jag 
framhålla, att min erfarenhet gifvit vid handen, att för många och alltför om
ständliga föreskrifter och därmed jämväl sammanhängande utgifter i fråga om 
egnahemslånen gjort att dessa, som skulle vara en enkel och lätt åtkomlig 
hjälp för behöfvande, i stället äro mycket svåråtkomliga och därmed har också 
afsikten med desamma väsentligen blifvit om intet. Såsom det nu är, har
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väl ingen långifvare så stora och många anspråk som det fordras för er
hållande af nyssnämnda lån. Ett fel synes mig äfven vara, att personer 
under 25 år eller öfver 50 år icke kunna få dylika lån.*

Härefter följande uttalanden om värnplikten m. m. refereras i den all
männa framställningen i det följande.

Kronolänsman M. Ström i Öfver-Torneå. »Under min trettioåriga 
praktik som länsman i Tornedalen har jag iakttagit, att emigrationen år för 
år tilltagit. Från början var det de goda arbetslönerna och det ständiga 
arbetstillfället året om i Amerika, som utgjorde lockbetet. Småningom halva 
ock tillkommit tvingande orsaker i hemorten, såsom svårigheten till jordför- 
värf, höjda utskylder och bristande kommunikationer. Hos den lösa befolk
ningen, till hvilken jag äfven vill räkna backstugusittare och torparé, finnes 
ännu sträfvan att förvärfvä jord, men det är endast i högst sällsynta fall som 
tillfälle till förvärf af sådan kan här beredas. Dels voro bönderna obenägna 
att stycka sin jord redan innan den nyare lagstiftningen försvårade sådan 
styckning, dels kunna penningar ej uppbringas till inköp af dem, som önska 
sig en egen torfva. Det torde tämligen säkert kunna förutspås, att ägostyck
ning, hvarom befolkningen förut ägde en högst knapphändig kännedom, nu, 
sedan den ej kan erhållas utan Konungens Befallningshafvandes tillstånd, icke 
kommer att införas af den i hög grad konservativa Tornedalsbonden, hvilken 
behärskas af en nedärfd tro på att han själf äger att efter behag förfoga 
öfver sitt hemman. Hemmansklyfning förekommer sparsamt, beroende på de 
oerhördt dyra skifteskostnaderna. Därför är det också mycket vanligt, att 
två personer, som äga hvar sin hälft af hemmanet, anställa sämjodelning å 
inägörna, hvaraf följer att de icke våga anställa nyodlingar, af fruktan för 
att dessa vid ett eventuellt skifte skola frångå dem, utan de bruka den gamla 
jorden, och odlingsmöjligheterna ligga för fäfot. Då afsöndringar förekomma, 
utgöras de i regeln af de sämre och mindre värdefulla jordebitar, som bon
den anser sig utan afsaknad kunna afvära. De förhoppningar, som egna- 
hemslånerörelsen väckte, hafva visat sig fullkomligt illusoriska. De många 
svårigheterna att, efter en oskälig tidsutdräkt, bekomma ett sådant lån, af- 
skräcka låntagaren. Omkostnaderna för lagfarter och stamhemmanens frigö
rande från inteckningar äro för stora. Den moraliska borgen egnahemsnämn
den fordrar är icke mången villig att underskrifva, och lånesökanden har 
svårt att fatta de många formerna samt föredrager att utvandra.

Bönderna skulle nog af sitt jordbruk hafva tillräcklig utkomst utan bi
förtjänsters anlitande, om jordbruket gått framåt i samma mån som anspråken 
på detta lifvets goda, och om arbetskraft funnes att tillgå för skäligt pris. 
För omkring tjugu år sedan förekom i äfven de största bondgårdar »lagad 
mat», såsom kött eller fisk, endast på söndagen, eller hos en eller annan 
ibland två gånger i veckan, under det att veckans öfriga dagar utspisningen 
utgjordes af kornbröd, salt strömming och surmjölk. Kornmjölet och sur
mjölken alstrades af hemmanet, och allt smör, som producerades, såldes. In
köpen inskränktes till ett par fjärdingar strömming, kaffe, socker och tobak, 
hvartill pengar litiges af smöret, som äfven lämnade tillgångar till inköp af 
de få klädespersedlar, hvilka ej tillverkades i hemmet af ullen från egna får. 
Nu fordras lagad mat en gång om dagen, och lyxen i kläder har stigit, men 
afkastningen af hemmanet icke så. Biförtjänster äro således nödvändiga. 
Sådana äro skogskörslor under vintern och flottningsarbete från våren till sena 
hösten. Detta sistnämnda, som, till följd af att lösflottning icke är i gräns- 
älfven tillåten, ofta uttänjes från april öfver hela sommaren till midten af okto
ber, drager ej allenast ortens arbetskrafter från jordbruket utan samlar äfven 
flera hundra man från Finlands sydligare trakter, hvilka förstå att hålla dags-
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verksprisen uppe, så att jordbruket icke förmår bära dem, äfven om arbetare 
stode att få. Bonden är för sådd och bärgning af sin skörd hänvisad nästan 
uteslutande till sig själf, hustrun och de minderåriga barnen. De större 
barnen, som ej rest till Amerika, söka i allmänhet ofvannämnda arbets
förtjänster, som de oftast behålla för égen räkning. Möjligheten att under 
stora försakelser fortfarande existera på hemmanen beror därför till stor del 
på den myckenhet så kallad själfväxaude äng, som här finnes. Dessa ängar 
tarfva ingen skötsel, äro tätvuxna och i hög grad gräsgifvande samt själffallet 
lättbärgade.

Kommunikationernas bristfällighet och tunga äro beaktansvärda. Lands
vägar hafva under de sista åren fullbordats i distriktets hela längdriktning 
men till betydliga kostnader för distriktet. Vägskatten uppgår för detta år 
(1907) till 1*45, och för nästa år till 1'25 pr vägfyrk. Befolkningen i ett 
flertal byar är dock hänvisad till vintern för att framkomma med häst, och 
för sommaren till sina gångstigar. En följd häraf är att ortens hufvudpro- 
dukt, smöret, måste i skogsbyarna samlas under hela sommaren, för att på 
vinterföret framföras och afyttras. Den dryga transportkostnaden för de till 
jordbrukets uppdrifvande erforderliga förnödenheter och redshaper verkar ock 
hämmande på utvecklingen.»

Provinsialläkaren i Piteå distrikt, d:r Sigfrid Collin. »Emigranterna 
härifrån utgöras till allra största delen af ungt ogift folk ur den tjänande 
klassen, och då det ju ingår i deras medvetande, att ett sträfsamt lif väntar 
dem i det främmande landet, är tyvärr följden häraf den, att det till på 
köpet endast är friskt och kraftigt folk, som vågar ge sig i väg. Då spar
samhet just ej ligger för norrlänningen och han ofta nog ej heller arbetar 
mer än hvad han är nödd och tvungen till, blir naturligtvis här hemma of
tast ingenting till öfvers. De allra fattigaste äro också de som på grund af 
lättja eller af fysisk eller psykisk svaghet ej vilja eller kunna uträtta nå
got ordentligt arbete, men sådana ser man aldrig emigrera. — Någon all
mänt utbredd svårare fattigdom kan man just ej påstå förefinnas, åtminstone 
ej i kustlandet, men någon förmögenhet finnes ej heller, utan har befolkningen 
det så, att den kan skäligen draga sig fram. Då arbetet i skogarna och vid 
sågverken under de senare åren minskats, har detta haft till följd en allmän 
ekonomisk försämring samt en påtaglig ökning af emigrationen, och fastän ju 
visserligen på senare åren alltmera arbete nedlagts på jordbrukets upphjäl
pande, så kan naturligtvis detta på grund af klimatiska förhållanden aldrig 
härstädes uppnå samma betydelse som söderut, utan är det ej besynnerligt, 
om hos mången vid jämförelse häraf misströstan tager öfverhand samt lusten 
uppstår att på andra, af naturen mera gynnade platser försöka samma 
arbete.»

Provinsialläkaren i Vittangi distrikt, d:r Alfr. Söderlind. »Distriktet om
fattar Juckasjärvi socken med undantag af Kiruna gruf- och stationssamhälle, 
som bildar eget extra provinsialläkaredistrikt, samt Karesuando socken. Folk
mängden utgjorde vid senaste årsskiftet 4,290 personer (år 1906). Af dessa 
uppgår antalet lappar till cirka 1,500 personer. Den öfriga befolkningen 
är så godt som uteslutande af finsk härkomst och talar finska språket. Från 
denna glest befolkade bygd har emigrationen aldrig varit stor. De få ut- 
vandrarne hafva tillhört allmogeklassen, och några hafva utgjorts af hemmans
ägare. De som haft familj hafva lämnat denna hemma och under bortovaron 
så godt sig göra låtit försett den med penningar. Hufvudorsaken til! emi
grationen har varit den klena ekonomiska ställningen. Och denna åter kan 
anses hafva sin grund i åkerbrukets låga ståndpunkt och sättet för ladugårds-
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skötselns bedrifvande. Mot en hög uppdrifning af jordbruket ställer klimatet 
svårigheter; men det kunde dock vara bättre, och blir ock så i en framtid. 
Först nu pågå, eller äro nyligen afslutade, skiften af byajordarna. Innan 
dessa kommit till stånd, kan intet nämnvärdt jordbruk bedrifvas. Tyvärr äro 
dessa skiften förenade med så stora kostnader, att mången hemmansägare ser 
sig ur stånd att gälda dem och måste gå ifrån sitt hemman. Till all lycka 
hafva dock trävarubolagen ej lyckats förvärfva något större antal hemman 
inom detta distrikt.

Som åkerbruket står lågt, måste befolkningen lägga an på ladugårds- 
skötseln. Den köttföda, som förekommer, är dock ej så mycket nötkreaturs- 
kött utan renkött. Fodret till kreatursbesättningarna måste för det mesta 
tagas från myrarna, som en del ligga på mycket stora afstånd från byarna 
och hvilkas bärgande är förenadt med stor möda och risk för hälsan samt 
kräfver mycket arbete i förhållande till den afkastning de lämna. Som höet 
måste lämnas kvar på stället tills vinterföre blir, händer det ofta, att renar 
och älgar anställa stor skada på detsamma. Kommer våren sent, så att 
kreaturen måste länge utfodras inne, uppstår i regel foderbrist.

För att skaffa penningar till skatter och inköp af lifsförnödenheter dels 
afverkas skog och dels sökes arbete i Kiruna och Malmberget; det senare 
äfven af bönderna själfva under de tider de kunna vistas borta från hemmen. 
Därjämte kan under en del år befolkningen på vissa trakter skaffa sig be
tydliga inkomster på ripjakt. Tack vare det goda skatteobjekt socknen äger 
i Kiruna grufvor äro kommunalskatterna i Juckasjärvi nu ej vidare be
tungande. Inom Karesuando socken äro de mycket dryga. Hvad som drager 
de största skatterna inom de nordliga, glest befolkade socknarna, med deras i 
genomsnitt svagt ekonomiskt situerade befolkning, äro fattigvårdstungan och 
vägunderhållet.

De hygieniska förhållandena äro ej de bästa. Bostäderna äro dåligt 
byggda och kalla, så att vintertiden husets hela personal brukar bo i pörtet, 
det största och trefligaste rummet i en bondgård. Härigenom uppstår lätt 
öfverbefolkning och osundhet samt befordras spridningen af smittosamma sjuk
domar. Sålunda har tuberkulosen en ganska stor utbredning.

Bland missbruken intaga den omåttliga tobaksrökningen och kaffedrick- 
ningen främsta rummet. Bruket af kaffe kan dock enligt min egen erfarenhet 
ej undvaras, åtminstone ännu så länge, tills något bättre satts i dess ställe. 
Under de långa färderna i skogarna och på vattendragen är det alldeles 
nödvändigt att förtära något, som verkar stimulerande på organismen. Hvad 
som måste väcka förvåning är, att det kopiösa förtärandet af kaffe ej verkar 
mera skadligt än livad det verkligen gör på befolkningen här.»
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Sammanfattningar.

Meningen här är icke att göra någon fullständig sammanfattning af de i 
det föregående lämnade länsöfversikterna, hvilket knappast torde vara behöfligt 
vid si,dan af de allmänna framställningarna i detta betänkande äfvensom den 
tabellariska behandlingen i Inledningen till länsöfversikterna,. sid. 209—238 
här ofvan. Men det visar sig ofta nog att flera till hvarandra gränsande län 
förete så stora likheter med hänsyn till utvecklingens gång, att intrycket 
af denna skärpes om man aflägsnar de tillfälligheter, som alltid vidlåda 
smärre områdens förhållanden, hvilket sker genom sammanläggning af talen för 
de läns som bilda en mot de andra afgränsad grupp. Detta är hvad som 
utförts i Tabellerna 206—210 i det följande.

För det allmänna föreställningssättet stå i många hänseenden Mälarelänen, 
de Småländska länen, Skåne och Norrland såsom hufvudregioner, med hvar 
sin särskilda karaktäristik; från omflyttningens synpunkt visa sig också de tre 
länen omkring Vänern, Älfsborgs, Skaraborgs och Värmlands, bilda en ganska 
väl begränsad grupp för sig. Åt en hvar af dessa grupper är ägnad en 
tabell i det följande, utvisande folkmängden och folkökningen från år 1750 
och till 1910. Att härvid ön Öland för bekvämlighetens skull fått följa med 
Småland, utgör i sak knappast någon olägenhet. Däremot ha vi ansett 
nödvändigt att från Mälarelänen afskilja de. åtta förstadssocknarna utanför 
Stockholm, — dock endast för den tid, som förflutit efter år 1850. Angående 
öfriga, smärre observanda, får hänvisas till anmärkningarna till Tab. 211 och 
217. — Åt innehållet i nu förevarande tabeller må ägnas följande kort
fattade kommentarier.

A) Mälarelänen (Tab. 206). Den utomordentligt långsamma folk
ökningen i denna del af vårt land före 1860-talet, hvilken delvis berodde af 
ringa äktenskaplig fruktsamhet men framför allt af de ovanligt höga döds- 
siffrorna, visar sig vid sammanställningen i Tab. 206 icke i lika hög grad 
utmärka tjuguårsperioden 1751/70. Den räknar alltså egentligen sin begynnelse 
från den tid som följer närmast efter sistnämnda år. Återgången till en 
starkare folkökning skedde under 1860-talet. Tidrymden för Mälarebygdens 
långsamma tillväxt (1770—1860) kommer härigenom att ganska nära samman
falla med tidrymden för Stockholms ofta berörda åttioåriga stagnation (1760— 
1840). Det faller sig helt naturligt att mellan dessa båda företeelser antaga 
ett nära sammanhang. Stockholms starka utveckling före 1760 utöfvade tyd- 
ligen ett lifgifvande inflytande äfven på den omgifvande bygden; Stockholms 
därefter följande stagnation innebar stagnation af Mälarebygdens förnämsta 
kundkrets och alltså också af dess afsättning, och då den industriella och kom
mersiella företagsamheten dog bort i Stockholm, är det knappast att undra 
öfver, att den försvann äfven från de små Mälarestäderna. Å andra sidan: när 
Stockholm under 1840- och 1850-talen vaknade till nytt ekonomiskt lif, följde 
så småningom ett uppvaknande öfver hela Mälarebygden. Detta synes oss 
otvifvelaktigt vara en förklaringsgrund till, att Mälarelänen på 1860-talet 
gingo så godt som fria för emigrationen. Och att dessa trakter allt framgent
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Tab. 206. Folkökningen i Målarelänen (Stockholms, Uppsala, Söderman
lands och Västmanlands län) från 1750 till 1910-1

Aren

Folkmängd
vid

periodens
slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1750 ..................
1751/70». . . .

303,831
333,907 + 15,038 21,968 — 6,930 — 6,930

1771/95». . . . 346.464 + 5.023 --- -
1796/10». . . . 360,548 + 9,389 10,103 - 714 - 714 —

1811/20 .... 364,358 + 3,810 9,309 — 5,499 — 5,499 —

1821/30 .... 382,865 + 18.507 21,938 — 3,431 — 3,431 —

1831/40 .... 402,385 + 19,520 21.382 — 1,862 — 1,862 —

1841/50, a. . . 420,096 + 17,711 23,676 — 5,965 — 5,965 —
1841/50, b. . . 
1851/60 ....

413.941
435572 + 21,631 24.758 — 8,127 — 2,931 196

1861/70 .... 471,930 + 36,358 38,832 — 2,474 — 276 — 2,198
1871/80 .... 519,639 + 47,709 49,542 — 1,833 + 2,074 — 3,907
1881/90 .... 549,457 + 29,818 58,019 — 28.201 — 15,209 — 12,992
1891/00 .... 582.408 + 32,951 59.580 26,629 — 20,429 — 6,200
1901/10 .... 622,192 + 39,784 59,390 — 19,606 — 13,482 6,124

hört och höra till våra jämförelsevis mest emigrationsfria, beror säkerligen också 
i någon mån på, att Stockholms utveckling, en gång väl begynd, i stort sedt 
ej sedermera har afstaimat.

Att det nya, kraftigare ekonomiska lifvet i Mälareprovinserna yttrar sig 
inom befolkningsstatistiken i främsta rummet genom en sänkning af de» 
abnormt höga dödligheten och en höjning af födelseöfverskottet, är icke att 
undra på, ty förändringen yttrade sig i första rummet på samma sätt i — 
Stockholm själft. Redan förut är också påpekadt, att när Skånes jordbruk 
nyskapades genom enskiftet och i sammanhang härmed de skånska städerna, 
tidigare än de uppsvenska började förete en ekonomisk blomstring, så yttrade 
sig äfven detta uti en stark förbättring af dödlighetsförhållandena, jämfördt 
med hvad som då för tiden var fallet i det öfriga Sverige. Det förhåller sig 
tydligen alltid på det sättet, att ekonomisk efterblifvenhet, bristande samhälls- 
anda och slapp förvaltning beledsagas också af hög dödlighet. Nyvaknad före
tagsamhet, större medborgerlig solidaritet och en vaksam och energisk förvalt
ning, såväl från statens som kommunernas sida, föra ovillkorligen med sig en 
förbättring också af det allmänna hälsotillståndet. Där ej särskilda hinder- 
möta, föra de till en höjning äfven af giftermåls- och födelsefrekvensen, och 
äfven häraf skönjas tydliga spår i Stockholm under 1850- till 1880-talen och 
i Mälareprovinserna under 1860- och 1870-talen, —så mycket än tidens hela 
riktning går emot en höjning åtminstone af äktenskapsfrekvensen.

Under de senaste åren, sedan födelseöfverskottet nått en i det närmaste 
normal höjd i Mälarelänen, har äfven denna bygd fått mera känning af emi
grationen och äfven af utflyttningen till inhemska orter. Dock har ännu 
icke någondera förlusten blifvit jämförlig med hvad fallet är inom flertalet 
öfriga delar af vårt land. Sin högsta folkökning nådde Mälarelänen emellertid 
under 1870-talet; sedan dess har den varit något lägre. Äfven åren 1901/10

1 Till och med raden 1841/50, a afses de fyra länen i deras helhet; ä raden
1841/50, b och de följande äro uteslutna de åtta socknar, som inrymma Stockholms- 
förstäder (se sid. 240). — 2 Talen för folkökning etc. utgöra ej summor för hela. 
perioden, utan medeltal pr årtionde.
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hann den dock i det närmaste till 40,000 personer, medan den under det för 
vart land i allmänhet så gynnsamma 1850-talet uppgick endast till 22,000.

Undersöker man, huru folkökningen i Mälarelänen fördelat sig på »jord- 
brukssocknar» och på öfriga socknar samt städerna, blifver resultatet följande. 
Vi medtaga nu äfven Stockholms förstadskommuner. Folkmängden utgjorde:

I jordbruks
socknarna.

I förstads- 
kommunerna 
vid Sthlm.

I öfriga sock
nar och 

städerna.
Summa.

År 1805 .
> 1865 .
» 1880 .
>. 1910 .

. . 259,411 

. . 309,408 

. . 334,757 

. . 323,183

4.669
7,991

13,376
69,648

102,727
148,941
184,882
299,009

366,807
466,340
533,015
691,840

Mellan 1880 och 1910 har alltså folkmängden i jordbrukssocknarna 
gått tillbaka från 335,000 till 323,000, i öfriga socknar och städerna där- 

' emot ökats från 198,000 till 369,000. Dessa siffror erfordra inga kom
mentarier.

Den renässans, om hvilken man tryggt kan tala för Mälareprovinsernas 
del under det senast gångna halfseklet, har yttrat sig kraftigast i Västman
lands län, som efter hand blifvit en af våra viktigare industribygder. Minst 
framträdande är den i Uppsala län. I Södermanland ha förhållandena i fråga 
om den naturliga folkökningen aldrig varit fullt så ogynnsamma som i de 
öfriga länen; i ersättning har utflyttningen här alltid varit större.

B) I Småland (Tab. 207) befinnes födelseöfverskottet redan vid vår 
befolkningsstatistiks begynnelse vara högt, och torde väl ha så varit också 
långt dessförinnan. Det gick tillbaka under den gustavianska tiden, såsom 
annars i Sverige, men ökades därefter starkt och stod synnerligen högt under 
de båda mansåldrarna 1815—1880. Under inflytande af emigration och annan 
utflyttning äfvensom sänkt giftermålsfrekvens har födelseöfverskottet sedan ånyo 
gått tillbaka. Under årtiondet 1871/80 uppgick det till 82,000 individer, åren 
1901/10 däremot endast till 55,000.

Smålands karga jord har aldrig kunnat gifva det uppväxande släktet 
full bärgning; alltid har en större eller mindre del däraf fått söka sin utkomst på 
främmande håll. Under århundradet mellan 1750 och 1850 synes denna 
utflyttning ha hållit sig ganska jämn, växlande i vanliga fall mellan 500 och 
1,000 personer om året. En ej ringa del häraf gick till Stockholm. Under 
1850-talet steg förlusten till 2,000 personer om året, alltså till 20,000 per
soner sammanlagdt. Årtiondet 1881/90 företedde här, såsom öfverallt i södra 
Sverige, höjdpunkten; nu förlorade den småländska jorden genom utflyttning 
ej mindre än 94,000 personer. Öfriga decennier af det sista halfseklet förete 
eu förlust växlande mellan 42,000 och 56,000. Det senast gångna årtiondets 
siffra är 44,000; då födelseöfverskottet nu sjunkit till 55,000, blir tydligen 
ej mycket öfver för folkökningen.

Före 1850-talet gick så godt som hela förlusten till inrikes orter. Så 
inbröt den stora emigrationen. Vid sidan af denna ökades utflyttningen också 
till orter inom Sverige. Denna inhemska förlust, som under århundradet 
mellan 1750 och 1850 uppgått till vid pass 700 personer om året, bar under 
tidrymden 1851/1910 uppgått till omkring 2,000 pr år, en följd kanske till 
ej ringa del af de förbättrade samfärdsmedlen. Maximum, 3,000 personer om 
året, nåddes äfven här under 1880-talet.

Förlusten till främmande länder har i allt under de senaste sextio åren 
uppgifvits till 179,000 människor, alltså vid pass 3,000 personer årligen. Hela
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Tab. 207. Folkökningen i Småland med Öland, från 1750 till 1910.

Åren
Folkmängd 

, vid
periodens

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1750 ................
1751/701. . . .

265,766
308,905 -t- 21,570 27,779 — 6,209 — 6,209

1771/951. . . . 328,742 4- 7.935 _
1796/101. . . . 347,605 + 12,575 20,086 — 7,511 — 7,511 _
1811/20 .... 367,825 + 20,220 30,402 — 10,182 — 10.182 _ .
1821/30 .... 412,425 + 44,600 49,736 — 5,136 — 5.136 _
1831/40 .... 457,035 + 44,610 52.005 — 7,395 — 7,395 __
1841/50 .... 502.761 + 45,726 55.111 — 9,385 — 9,385 _
1851/60 .... 544,735 + 41,974 62,293 — 20,319 — 15,996 — 4,323
1861/70 .... 572,092 + 27,357 75,384 .— 48,027 — 19,168 - 28,859
1871/80 .... 611.405 + 39,313 81,764 — 42,451 - 18,923 — 23,528
1881/90 .... 587,631 — 23,774 69,771 — 93,545 — 29.651 — 63,894
1891/00 .... 589,785 + 2.154 57,772 — 55,618 — 24.766 — 30,852
1901/10 .... 600,548 + 10,763 55,030 — 44.267 — 16,827 — 27,440

förlusten, till in- och utrikes orter, under de sextio åren har öfverskridit 
300,000, en större siffra än folkmängden till och med i det största af de tre 
län, som upptaga det småländska landskapet. Inräknas ett par generationer 
af de utflyttades afkomlingar, kan man tryggt påstå, att i våra dagar finnas 
flera smålänningar utanför Småland än innanför detsamma.

Folkökningen i Småland var vid midten af 1700-talet ungefär medel
måttig, trots utflyttningen. Den sjönk starkt under tidrymden mellan 1770 
och 1810, till och med något mera än inom Sverige i allmänhet. Ilalfseklet 
mellan 1815 och 1865 däremot är en egendomlig period i Smålands historia; 
då ökade sig dess folkmängd från 350,000 till 580,000 personer. Möjligheten 
härtill gafs af den starka nyodling och ökade hemmansklyfning, som utmärker 
denna tidrymd i hela södra Sverige; men vid sidan häraf uppväxte nu 
också ett städse ökadt antal torp, statstugor och backstugor, hvilkas be
folkning i många hänseenden hade skäl att om möjligt söka sig en bättre 
tillvaro. Denna talrika befolkning var det, som sedan i främsta rummet 
rekryterade den småländska emigrationen. Och i den dag som är, är Små
lands folkmängd ej nämnvärdt större än hvad den var år 1865, alltså för snart 
ett halft århundrade tillbaka. I Kronobergs och Kalmar län är den till och 
med något mindre än då, — särskildt på Öland 25 % mindre.

Bättre än i de båda andra länen har folkökningen kunnat vidmakthållas 
i Jönköpings län. Orsaken är den samma som öfverallt i vårt land, där någon 
tillväxt äger rum i våra dagar: industrien. I industriell utveckling står 
Jönköpings län, såsom bekant, betydligt framom det öfriga Småland.

Önskar någon en bekräftelse i siffror på industriens företräde i detta 
fall, yinnes den till öfverflöd af efterföljande tal. Folkmängden i Småland 
med Öland utgjorde:

I jordbruks- I öfriga socknar „ 
socknarna. samt städerna. anima.

Ar 1805 ...................  261,766 82,079 343,845
S 1865 .................... 427,480 152,427 579,907

» 1880 ...................  432,892 178,513 611.405
» 1910 ...................  361,289 239,259 600,548

1 Talen för folkökning etc. äro ej summor för hela perioden, utan medeltal pr 
årtionde.
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Mellan 1880 och 1910 har alltså folkmängden i jordbrukssocknarna 
minskats från 433,000 personer till 361,000, i öfriga socknar och städerna 
•däremot ökats från 179,000 till 239,000.

0) Skåne (Tab. 208). Kedan i det föregående är påpekadt, att vårt 
sydligaste landskap icke vid midten af 1700-talet spelade samma stora roll 
inom Sveriges näringslif som i våra dagar, och att vid den tiden det skånska 
jordbruket stod lågt, till och med i jämförelse med flera andra delar af 
vårt eget land. I samband härmed var också välmågan i Skåne vid den tiden 
ganska ringa; dödstalet var högt, och utflyttningarna öfverstego inflyttningen. 
Den stora vändningen i Skånes ekonomiska lif åstadkoms af enskiftets genom
förande. Denna vändning betecknas inom befolkningsstatistiken af sjunkande 
dödssiffror, starkt stegradt födelseöfverskott, minskad utflyttning och hög folk
ökning. Eget är nu, att allt detta gjorde sig gällande inom stadssamhällena ej 
mindre än på landsbygden. Det skånska jordbrukets reformering bildar epok 
äfven i de skånska städernas historia. Minst ett par årtionden tidigare än 
i det öfre Sverige förmärkas i Skånes städer otvetydiga yttringar af det mo
derna ekonomiska lifvets genombrott.

Kedan det olyckliga årtiondet mellan 1800 och 1810 drabbade Skåne 
mindre hårdt än det öfriga landet, ett vittnesbörd om att här fanns en starkare 
motståndskraft än annars mot de ogynnsamma yttre förhållandena. Under hela 
tidrymden mellan 1800 och 1850 ökades Skånes folkmängd synnérligen kraftigt, 
i allt från 277,000 till 443,000 personer. Maximum betecknas af årtiondet 
1841/50, med en tillväxt af ej mindre än 55,000 personer. Tydligen var 
det vid denna tid ej ensamt på jordbrukets utveckling framstegen byggdes, 
äfven stadsmannanäringarnas uppblomstring var nu kommen i gång.

Tidrymden mellan 1850 och 1890 betecknar i det hela en reaktion. 
Att denna inträdde redan under 1850-talet är egendomligt och vittnar förmod
ligen om specifikt skånska förhållanden, om hvilka vi för närvarande ej ha 
någon närmare kännedom. Redan under 1850-talet begynner utflyttningen 
stiga ganska starkt i Skåne och växer sedan oupphörligt till 1880-talet, som 
här, såsom annars, betecknar maximum. Under detta årtionde förlorade 
Skåne 45,000 personer genom emigrationen och 8,000 genom utflyttning till 
inhemska orter; folkökningen stannade vid den synnerligen låga siffran af 
11,000 personer, endast femtedelen mot under 1840-talet. Såsom helhet 
taget var Skåne under de tjugu åren 1850—1870 ej underlågset det öfriga 
Sverige i fråga om folkökning, men till och med detta sista inträffade under 
1870- och 1880-talen, då Skåne gick rent af tillbaka i relativ betydenhet 
gentemot Sverige i öfrigt, — ett förhållande utan motstycke sedan 1750-talet. 
Förklaringen till dessa ogynnsamma förhållanden ligger för årtiondet 1881 90 
helt naturligt i den stora europeiska jordbrukskrisen; för de föregående årtion
dena äro orsakerna svårare att finna. Troligen hade dock här, såsom i det 
öfriga Sydsverige, bristerna och ensidigheten inom det förra halfseklets starka 
utveckling ledt till en viss öfverbefolkning inom jordbruksdistrikten. Härtill 
kom, att »frihandelssystemets» genomförande, vid början af 1860-talet, öfver- 
allt i vårt land inom kort medförde allvarliga svårigheter. Sveriges folk var 
ännu icke ekonomiskt vuxet att upptaga kampen med de stora makterna på 
världsmarknaden, — ja, ej ens med våra smärre grannar.

Under 1890-talet vända sig förhållandena till det bättre inom Malmöhus 
län, och under det nya seklet efter hand i någon mån äfven i Kristianstads 
län. Årtiondet 1891/1900 förökade Skånes folkmängd igen med 38,000 per
soner, och åren 1901/10 med 57,000. Bägge dessa decennier utmärkas af, 
att inflyttningen från inhemska orter var större än utflyttningen. Däremot var

34—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 208. Folkökningen i Skåne, från 1750 till 1910.

Aren

Folkmängd
vid

periodens
slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

skott. resultat. Inrikes. Utrikes.

1750 .... 
1751/701 . . .

194,414
220,877 + 13,232 17,864 — 4,632 — 4,632

1771/95' . . . 250,040 + 11,665 —
1796/10' . . . 276,631 + 17,727 18,034 - 307 — 307 •---
1811.20 . . . 311.431 + 34,800 32,516 + 2,284 + 2.284 —
1821/30 . . . 350,605 4- 39,174 39,635 — 461 — 461 —
1831'40 . . . 387,681 + 37,076 39,018 — 1,942 — 1,942 —
1841/50 . . . 442,858 + 55,177 55,578 — 401 — 401 —
1851/60 . . . 493.903 + 51.045 60,887 — 9,842 — 7,676 — 2,166
1861/70 . . . 537,877 + 43,974 63,652 — 19,678 4 153 — 19,831
1871/80 . . . 579,825 + 41,948 67,860 — 25,912 — 5.675 — 20,237
1881/90 . . . 590,508 + 10,683 63,807 — 52,624 - 7,581 — 45,043
1891/00 . . . 628,470 + 37,962 55,502 — 17,540 + 1,258 — 18,798

! 1901/10 . . . 685,521 + 57.051 70.762 — 13,711 4 1,613 — 15,324

emigrationen, om än minskad, fortfarande ganska stark; den bortryckte i allt 
under de tjngn åren vid pass 34,000 människor, — bär, såsom annars, efter 
afdrag af immigrationen.

Att för Skånes näringslif gynnsammare tider upprunnit efter 1890 får 
väl i första rummet tillskrifyas de lysande konjunkturerna under större delen 
af denna tid på världsmarknaden. Af speciellt skånska förhållanden bör 
främst erinras om skapandet af den stora sockerindustrien, och man får i 
fråga om denna icke glömma den tribut, som det öfriga Sverige här, på grund 
af skattelagstiftningen, betalar »vårt rikaste landskap». Af öfriga bidragande 
omständigheter må erinras om, att det skånska jordbrukets omläggning efter 
de nyare fordringarna nu är fullbordad; äfven i öfrigt börjar Sverige i allmän
het och kanske Skåne i synnerhet att så småningom växa in i sin roll af med
spelare inom den stora världsekonomien. Till trots för allt detta är det ett 
onekligt svaghetsbevis, att det af naturen så gynnade Skåne allt framgent 
måste hvarje år låta 1,000 à 2,000 personer af sin befolkning flytta bort 
för att söka sin bärgning på främmande håll. Detta visar, huru jämförelse
vis svag den ekonomiska utvecklingen dock är i Sverige, till och med där de 
yttre villkoren äro som allra gynnsammast.

Yi ha i nu förevarande framställning så godt som bortsett ifrån de 
många och stora olikheterna under senare tider (ej förr) med afseende å 
utvecklingens styrka i Malmöhus län och Kristianstads. De båda länen äro 
ju behandlade hvar för sig i det föregående. Och för öfrigt^har man ju också 
full rätt att betrakta Skåne såsom en ekonomisk enhet. Åtminstone är det 
icke länsgränsen, som här skiljer mellan de olika regioner, hvaraf landskapet 
från ekonomisk synpunkt må anses vara sammansatt.

Trots alla framsteg inom det skånska jordbruket råder en rent af för
vånande öfverensstämmelse mellan Skåne och det öfriga Sydsverige i fråga om 
folkökningen, eller rättare sagdt folkminskningen under senare tider inom 
jordbruksbygderna, vid sidan af den starka tillväxten inom industriorter och 
städer. Inom hvardera gruppen för sig utgjorde Skånes folkmängd:

1 Talen för folkökning etc. äro ej summor för hela perioden, utan medeltal pr 
årtionde.
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I jordbruks- 
socknarna.

I öfriga socknar 
samt städerna. Summa.

År 1805 . . . . . . 206,389 64,149 270,538
» 1865 . . . . . . 376,088 151.287 527,375
> 1880 . . . . . . 382,780 197,045 579,825
» 1910 . . . . . . 342,840 342,681 685,521

Mellan 1880 och 1910 gick alltså folkmängden i de skånska jordbruts- 
socknarna tillbaka från 383,000 personer till 343,000. Minskningen uppgår 
till fulla 10 procent. Motsvarande genomsnittssiffra för mellersta och södra 
Sveriges samtliga jordbrukssocknar är en minskning af 12 procent. Det visar 
sig alltså, att det skånska jordbruket ej äger större förmåga än det svenska i 
allmänhet att gifva en växande befolkning dess uppehälle. Detta faktum är 
icke tillräckligt uppmärksammadt af våra socialpolitiska och ekonomiska re
formatorer. Till och med i Skåne är det industriens och handelns, med 
andra ord stadsmannanäringarnas utveckling, som oundgängligen erfordras 
för att en svensk landsända skall kunna skaffa tillräcklig utkomst åt sin be
folkning. Tillämpningen på emigrationsfrågan gifver sig själf.

D) Vänerlänen (Tab. 209). Ehuru för det allmänna medvetandet de 
tre län, som omfatta Vänern, eller llfsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, 
knappast stå såsom en enhet, visa de i fråga om emigrationsförhållandena, 
eller snarare: omflyttningen i allmänhet, så mycken öfverensstämmelse, att 
det otvifvelaktigt är en fördel att i detta hänseende behandla dem gemensamt. 
I det stora hela erinra de i mycket om Småland; dock är den större utflytt
ningen en något yngre företeelse i Vänerlänen. En gång häfdvunnen har den 
emellertid här snarast visat sig ännu envisare än i Småland och åstadkommit 
en ännu något kraftigare folkminskning.

Afven dessa län afbördade sig ett visst folköfverskott redan under 1700- 
talet, men relatift var dock utflyttningen åtskilligt mindre än från Småland. 
Under tidrymden 1811/1850 minskades den ytterligare och var öfver hufvud 
under dessa fyra årtionden ganska obetydlig. Så mycket svårare har den varit, 
sedan dess. Öfvergången betecknas af årtiondet 1851/60, med en nettoförlust 
af 19,000 personer. De följande decennierna bilda regelbundna trappsteg, upp 
till 1880-talet och ned därifrån; 1880-talet bildar såsoni vanligt topp-punkten. 
Under detta årtionde förlorade de tre Vänerlänen genom utflyttning den 
oerhörda människomängden af 128,000 personer. Å ömse sidor härom stå 1870- 
och 1890-talen, hvardera med en förlust af omkring 70,000 personer; å ömse 
sidor därutanför stå årtiondena 1861/70 och 1901/10, med en förlust af omkring 
50,000 personer hvardera. De nu senast gångna båda decennierna förete alltså 
en betydlig förbättring, och äfven är det senaste årtiondet gynnsammare än 
sin närmaste föregångare.

Födelseöfverskottet var före 1880-talet högt i dessa trakter, i all synner
het under tidrymden 1820—1870. Absolut taget nåddes maximum under 
1870-talet, då den naturliga folkökningen omfattade ej mindre än 102,000 
individer. Sedan dess har här, liksom i Småland, följt en betydlig tillbakagång, 
och årtiondet 1901/10 stannar vid ett födelseöfverskott af endast 62,000. 
Relatift till folkmängden är detta åtskilligt mindre än det borde vara enligt 
riksproportionen. Den starka naturliga folkökningen i de tre Vänerlänen till
hör alltså nu en förgången,tid. Orsakerna äro desamma som i Småland: om
fattande utflyttning inom de prokreationsdugliga åldrarna samt en ytterligare 
sänkning af giftermålsfrekvensen, hvilken här för öfrigt aldrig varit" hög.

Under hela århundradet mellan 1810 och 1910 uppgick födelseöfver- 
skottet i dessa tre län till 758,111 individer, men folkökningen utgjorde en-
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Tab. 209. Folkökningen i Vänerlänen (Älfsborgs, Skaraborgs och Vår in
lands län), från 1750 till 1910.

Aren

Folkmängd
vid

periodens
slut.

Folk- Födelse-
öfver-

Omflytt
nings-

Däraf

owning. skott. resultat. Inrikes Utrikes.

1750 .... 
1751/701. . .

307,260
355,789 + 24,265 28,558 Ipff 4.293 - 4,293

1771/951. . . 413,180 + 22.956 —
1796.101. . . 426,005 +• 8,550 13,039 1» 4,489 — 4,489 —
1811/20 . . . 466,811 + 40.806 40.400 + 406 + 406 ---
1821/30 . . . 537.872 + 71,061 72,117 — 1,056 — 1,056 —
1831/40 . . . 595,112 + 57,240 60,103 — 2,863 - 2.863 —
1841/50 . . . 667,804 4- 72,692 77,080 — 4,388 — 4,388 —
1851/60 . . . 738,815 + 71,011 89,920 — 18.909 — 16.518 — 2.391
1861,70 . . . 783,485 + 44,670 97.135 — 52,465 — 26,913 25.552
1871/80 . . . 815,644 + 32.159 101.625 69,466 — 43,203 — 26,263
1881 90 . . . 775,919 — 39,725 88,710 —128,435 — 49,252 — 79,183
1891/00 . . . 774,867 — 1,052 69,195 — 70,247 — 32.552 —,37,695
1901/10 . . . 789,111 + 14,244 61,826 — 47,582 - 14,097 — 33,485

dast 363,106. Förlusten genom utflyttning uppgår alltså till den oerhörda 
siffran af vid pass 395,000 personer. Af dem falla ej fullt 8,000 på de 
fyrtio åren mellan 1810 och 1850. Under denna tid var utflyttningen 
i Vänerlänen tydligen en så godt som okänd sak, eller utgjordes endast af 
periodisk frånvaro på arbetsförtjänst, icke af stadigvarande bosättning utom 
hemorten.

Af förlusten under de sextio åren mellan 1850 och 1910, i allt vid pass
387.000 personer, komma 205,000 på förlusten till främmande länder och
182.000 på utflyttningen till inhemska orter. Såsom vanligt är den först
nämnda siffran något för låg, den andra således något för hög. Förlusten 
till inhemska orter har minskats betydligt under det senast gångna årtiondet, 
säkerligen till en del emedan arbetstillfällen ej mer stå så rikligen till buds 
som förr i Norrland. Häruti har naturligtvis legat en indirekt anledning till 
ökning i stället af emigrationen.

Den starka folkökningen i Vänerlänen under det halfva århundradet 
mellan 1815 och 1865, i allt från 443,000 till 776,000 personer, hvilade, 
liksom i Småland, i hufvudsak på jordbruket. Af industri fanns endast den 
gamla väfnadsslöjden i Älfsborgs län samt gruf- och bruksrörelsen i Värm
land; ingendera gjorde några kraftigare framsteg, kvantitatift taget. Nästan 
allt berodde alltså på jordbruket, och här, såsom annars i södra Sverige, 
drefs ock ett storartadt nyodlingsarbete ; därtill fortgingo hemmansklyfning 
och andra jordstyckningar i ganska stor skala. Men till en betydande del innebar 
dock den starka folkökningen en uppkomst och tillväxt af landtbruksbefolkningens 
»underklasser»: torpare, statare, backstuguhjon. Af denna företeelse har lic. A. 
Brusewitz lämnat en typisk skildring i redogörelsen för sina undersökningar 
på södra Dal (Emigrationsutredningens Bilaga VIII). Såsom också därstädes 
visas, innebär senare tiders emigration och öfriga utflyttning, att dessa »under
klasser» till stor del försvunnit igen. Härigenom förklaras den ovedersägliga 
höjningen af den allmänna välmågan i dessa trakter, ett förhållande, hvarvid 
man endast måste beklaga, att det för sin tillkomst skulle kräfva en dylik

1 Talen för folkökning etc. äro icke summor för hela perioden, utan medeltal pr 
årtionde.
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Tab. 210. Folkökningen i Norrland, från 1750 till 1910}

Åren
Folkmängd

vid
periodens

slut.

Folk
ökning.

Födelse-
öfver-
skott.

Omflytt
nings-

resultat.

Däraf

Inrikes. Utrikes.

1750 .... 141,276
1751/701 *. . . 170,886 + 14,805 16,697 — 1,892 — 1,892 _
1771/95*. . . 219,097 + 19,284 __
1796/10*. . . 245,793 + 17,797 18,525 — 728 — 728 _
1811/20 . . . 273,735 + 27,942 29,562 — 1,620 ---- 1,620 _.
1821/30 . . . 317,749 + 44,014 43,343 + 671 671 _
1831/40 . . . 345,883 + 28,134 32,725 — 4,591 — 4,591 _
184150 . . . 399,050 + 53.167 51.880 + 1.287 + 1,287 _
1851/60 . . . 465,374 + 66,324 61,662 + 4,662 + 6,279 — 1,617
1861/70 . . . 520,293 + 54,919 58,214 — 3,295 .+ 7,218 — 10,513
1871/80 . . . 628,742 + 108,449 91,408 + 17,041 + 22.871 — 5,830
1881/90 . . . 743,709 + 114,967 116,299 — 1,332 + 21.390 — 22,722
1891/00 . . . 860,256 + 116,547 125,542 — 8,995 + 10,513 — 19,508
1901/10 . . . 944,919 + 84,663 143,176 — 58,513 — 19,644 — 3ö,8ö9

affolkning. En lifskraftigare industri, en lämpligare jordfördelning, en bättre: 
skötsel af jordbruket och en bättre ordnad afsättning af dess produkter 
skulle ha ledt till enahanda resultat på ett för vårt land mindre kraft- 
förödande sätt.

Folkmängdens fördelning mellan jordbruksbygder och industribygder såväl 
för äldre som för nyare tider är följande. Folkmängden utgjorde:

År
»
»

3>

1805
1865
1880
1910

I jordbruks- 
socknarna.

I öfriga socknar 
samt städerna. Summa.

. . 347,394 87.325 434,719

. . 604.260 171,540 775,800
. . 613,493 202,151 815,644
. . 491,243 297,868 789,111

Från 1880 till 1910 har alltså jordbruks socknarnas folkmängd minskats 
från 613,000 till 491,000 personer, men folkmängden i öfriga socknar och 
städerna ökats från '202,000 till 298,000. Folkmängden i dess helhet är 
ännu i våra dagar åtskilligt lägre än hvad den var för en mansålder sedan, 
— endast 789,000 nu, mot 816,000 då.

Af de tre här behandlade länen har Skaraborgs län utan tvifvel drab
bats hårdast af utflyttningens och folkminskningens följder. Orsaken är att 
detta län såsom bekant är en af våra allra industrifattigaste bygder, hvarför- 
utom äfven jordbruket här — och för öfrigt i alla dessa län — får betrak
tas såsom ganska efterblifvet.

E) Norrland. Tabellen här ofvan visar utvecklingens gång sedan 1750 i de 
fem norrländska länen. Sedan dess har Norrlands folkmängd vuxit från 141,000 
personer till 945,000. Tillväxten har hela tiden varit högre än för riket i 
allmänhet, om än i ganska växlande grad. De senaste åren har Norrlands 
folkökning sjunkit, så att den numera endast obetydligt öfverstiger riksmedeltalet.

Räknadt för det senast gångna århundradet, från 1810 till 1910, har 
Norrlands folkmängd vuxit från 245,793 till 944,919, eller med 699,126

1 Talen för folkökning etc. äro ej summor för liela perioden, utan medeltal pr
årtionde. — 3 De år 1809 afträdda områdena äro här fråndragna: jfr anm. 4 till ta-
bellen å nästa sida.
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Tab. 211. Folkmängd, och födelseöfverskott länsvis, åren 1750—1810.

Län

(år 1750).

Folkmängd vid slutet af åren.1 Födelseöfverskott.5

1750. 1770. 1795. 1810. 1751/70. 1796/00. 1801/10.

Stockholms stad . 60,018 70,902 75,191 65,474 * 15,208 * 2,822 *11,962
Stockholms län . 90,612 98,705 92,776 97,462 11.144 2,686 * 1.740
Uppsala .... 63,240 71,012 78,413 81,060 9.637 2,819 954
Södermanlands 78,708 86,615 94,424 99,473 13,488 4,181 4,550
Östergötlands . . 127,226 141,003 155.012 164,488 17,719 4,015 6,121
Jönköpings . . . 104,888 116,430 113,328 117,239 19,464 3.706 4,981
Kronobergs . . . 66,439 76,380 85,767 89,806 14,607 3,741 4,883
Kalmar .... 94.489 116,095 129,647 140,660 21,487 5,895 6,923
Gottlands .... 24,282 27,807 30,012 32,868 4,371 962 1,639
Blekinge .... 46,39-3 54,492 59,993 69,749 8,427 3,037 2.803
Kristianstads . . 89,969 102,877 113,264 121,097 15,804 3,929 5,887
Malmöhus . . . 104,445 118,000 136,776 155,534 19,923 6,268 10,967
Hallands .... 57,707 65.785 69,668 74,174 8,206 2,700 3,118
Göteborgs o. Boh. 75,795 89,724 110,563 117,553 10,845 5,798 * 1,048
Älfsborgs .... 114,264 129,125 148.144 152,783 18,549 6.205 1,692
Skaraborgs . . . 
Örebro2 ....

96.656 113,733 134,939 136,848 18,567 2,387 1,580
171,340 197,931 224,684 232.711 33,879 8,925 4,677

Västmanlands . . 71,276 77,575 80,851 82,553 9,667 2,114 * 410
Kopparbergs . . . 96,210 110,997 119,088 119,126 17,365 4,004 1,397
Gäfleborgs3 . . . 109,186 131,766 158,357 179,129 23,553 7,702 10,393
Väster- o. Norrb.4 82,140 39,131 60,740 66,664 9.842 3,937 5,756

Hela riket4 1,775,178 2,036,074 2,271,637 2,396,351 291,336 82,189 63,161

personer. Födelseöfverskottet har under samma tid uppgått till 753,811. 
För hvarje tjagnårsperiod för sig af de hundra åren hafva födelseöfverskott och 
folkökning i de fem norrländska länen utgjort:

Födelse- Folk- Omflyttnings
öfverskott. ökning. resultat.

Åren 1811/1830 . . . . . 72.905 71,956 — 949
. 1831/1850 . . . . . 84.605 81.301 — 3,304
» 1851.1870 . . . . . 119,876 121.243 + 1,367
V 1871; 1890 . . . . . 207,707 223,416 + 15,709
« 1891/1910 . . . . . 268,718 201,208 — 67,510

Endast mellan 1870 och 1880 förekom ett nämnvärdt inflyttningsöfber- 
skott i Norrland. Mellan 1880 och 1910 öfvervägde utflyttningen, och detta 
med ej mindre än 6,9,000 personer.

1 Folkmängden i länen år 1810 är reducerad att afse 1900 års gränser.—- Örebro 
■och Värmlands län. Värmlands län ägde 130,097 inb. år 1795 och 136,384 år 1810: 
födelseöfverskottet ntgjorde 6,239 åren 1796/1800 och 1,456 åren 1801/10. I Tab. 55
är Värmlands läns folkmängd beräknad till 96,340 år 1750 och till 112,931 år 1770, 
och af det gemensamma födelseöfverskottet åren 1751/70 ha i rnndt tal 20,000 räknats 
till Värmlands län. 3 Gäfleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. — 4 För 
vinnande af större jämförlighet äro här de år 1809 afträdda områdena öfverallt
frånräknade, hvarvid 1750 års folkmängd antagits till 5,500, 1770 års till 6,500 
och 1795 års till 9,500 samt födelseöfverskottet antagits = 10 procent af summan 
för Väster- och Norrbottens län..—.6 Födelseöfverskottet 1801/10 är minskadt (ntom för
Stockholms stad) med ungefärligt beräknade tal för krigsårens oredovisade dödsfall;
däremot har en dylik korrektion ej ansetts kunna länsvis göras för perioden 1751/70, 
hvars summa därför här är något högre än i Tab. 1; jfr ock föregående anm. För 
åren 1774-1795 finnas uppgifter om de föddes och aflidnes antal endast för stiften.

* Siffran betecknar mortalitetsöfverslcott.
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Afses endast den inrikes omflyttningen, mottog Norrland öfverskott af 
inflyttning under samtliga de sex årtiondena mellan 1840 och 1900, tiden 
för sågverksindustriens uppkomst och första blomstring samt för skapandet af 
den norrbottniska grufindustrien. Hela vinsten under dessa sextio år uppgick 
till 69,557, eller något mer än ett tusental människor om året. Under det 
nya seklet har Norrland däremot aflåtit folk afven till inrikes orter — i 
.allt ej mindre än 20,000 människor.

Till främmande länder har Norrland under de senaste sextio åren för
lorat i rundt tal 100,000 människor, utöfver antalet af immigranterna. I 
motsats till förhållandena i mellersta och södra Sverige, där maximiförlusten 
tillhör 1880-talet, har Norrlands förlust varit störst under de senast gångna 
åren, ett förhållande, som icke lofvar godt för framtiden.

F) De län, hvilka ej inrymts i närmast föregående tabeller, förete afvi- 
kelser, som ej låta dem lämpligen sammanföras med grannlänen. Sålunda utgör 
"Östergötland en tydlig öfvergång mellan Mälareprovinserna och Småland, 
Örebro län mellan Mälareprovinserna och Värmland, och Kopparbergs län 
mellan det centrala Sverige och Norrland. Siffror för de här uteslutna länen 
återfinnas för tidrymden mellan 1810 och 1910 i de särskilda länsöfversikterna 
i det föregående. För att gifva den, som så önskar, tillfälle att göra hvilka 
kombinationer som helst, meddelas i tabellen å föregående sida de absoluta 
talen också för tidrymden 1750—1810. Då dessa tal delvis äro något osäkra, ha 
vi såväl i det föregående som här föredragit att sammanslå 1750- och 1760- 
talen med hvarandra samt, i förutgående tabeller, femårsperioden 1796/1800 
med årtiondet 1801/10. Siffror för hvarje period för sig kunna beräknas med 
ledning af Tab. 217, sid. 590.

Sistnämnda tabell har införts för att komplettera länsöfversikterna i Tab. 
211—216. Man får på detta sätt en fullständig öfversikt af de kända siff
rorna för födde och aflidne i hvarje län alltsedan vår befolkningsstatistiks be
gynnelse. En sådan sammanställning har ej förr blifvit gjord och må därför 
försvara sin plats här. Talen för äldre tider äro hämtade ur Statistisk Tid
skrift; de förete här och hvar (liksom delvis äfven för senare tider) smärre 
afvikelser från de kodifierade rikssummorna. För åren 1811/40 afses länen 
■enligt 1900 års gränser (dock blott på grund af approximativa beräkningar 
för de öfverflyttade områdena). För åren 1751—1900 ingå i Norrbottens 
län de år 1809 afträdda landsdelarna. De aflidnes antal åren 1801/10 är 
approximatift korrigeradt, jfr anm. 5 å föregående sida. Däremot hafva talen 
för åren 1751/70 ej undergått motsvarande korrektion, af det skäl att förlus
terna i kriget då kanske drabbade endast vissa landsdelar (de utkommenderade 
regementena). Jfr nyssnämnda anmärkning samt Tab. 1, sid. 54.
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Tillägg,stabeller till
[Jfr vidare sid.

Tab. 212. Folkmängden i hära-

Härader m. m. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

j Stockholms stad2 . . 72,652 72,989 75,569 80,621 84,161 93,070 113.063

Stockholms län.
Långhundra .... 4,924 4,816 4,704 4,914 5,114 5,090 5,147
Ärlinghundra .... 5,322 5,265 4.911 5,069 5,357 5,357 5,599
Seminghundra .... 3,908 3,760 3,586 3,984 4,032 4,095 4,251
Vallentuna.................. 3,939 3,438 3,324 3,422 3.740 3,891 4,113
Frösåker...................... 10,125 9,719 10,054 10,657 11,219 11,978 12.343
Närdinghundra . . . 6,365 6,230 6,417 7,071 7,320 7.411 7,586
Väddö och Häfverö 3,974 3,887 3,930 4,268 4,488 4,959 5.366
Lvhundra...................... 4,225 4,115 4,175 4,545 4,779 4,833 5.196
Sjuhundra .................. 3,227 3,241 3,287 3,632 3,850 4,038 4,133
Bro och Vätö .... 2,967 2,897 3,057 3,137 3,262 3,377 3,599
Frötuna och Länna 5,229 5,204 5,039 5,186 5,878 6,007 5,946
Färentnna...................... 4.612 4,566 4.460 4,859 5,092 5,368' 5,287
Sollentuna...................... 3,270 3,419 3,513 3,779 3.954 3.943 4,279
Danderyd. ..... 3,983 3,824 3,848 4,104 4.443 4.382 4,507
Åker............................... 3,760 3,772 3,703 3,772 4,046 4,362 4,611
Y ärm dö3...................... 4,326 4,283 4.367 4.899 5,365 6.016 6,475
Sotholm ...................... 9,724 9,616 9,956 10,631 11,307 11,399 11,752
Svartlösa...................... 6.101 6,266 6,374 6,767 7,178 7,655 8,820
Öknebo........................... 4,833 4,595 4,658 4,940 5,149 5,603 6,381
Städerna8 ...................... 4,563 4,442 4,341 4,454 4,706 4.879 5,674 1

Hela länet 99,377 97,345 97,704 104,090 110,279 114,643 121,065

Uppsala län. I
Håbo............................... 4,095 4,146 4,057 4,154 4,244 4,274 4,342 i
Bro................................... 2,572 2,400 2,307 2,321 2,499 2,423 2,521 :
Trögd . ...................... 8,375 8,206 7,748 7,720 8,036 8,104 8,194
Äsunda.......................... 6,035 5,450 5.564 5,408 5,687 5.762 5,567
Lagunda ...................... 4,609 4,532 4,450 4,438 4.573 4,645 4,590
Hagunda...................... 4,584 4,440 4,582 4,489 4,605 4.878 5,133
Ulleråker...................... 3.137 2,899 3,060 3,125 3,083 3,256 3.301
Bälinge........................... 4,121 3,874 3,871 3,851 3,747 3,768 3,915
Vaksala ...................... 2,906 2,784 2,746 2,790 2,891 2,824 2,986
Rasbo.......................... 3,628 3,398 3,419 3,553 3,707 3,693 3,722
Norunda...................... 5.137 4,920 4,898 5,000 5,095 5,211 5,269
Örbyhus...................... 12,845 12,162 12,589 13,088 13,493 14,121 14,602
Oland ........................... 15,909 15,043 15,109 15,893 16,946 17,811 18,144
Städerna ...................... 6.071 5,683 5,652 5,745 6,512 8,365 10,012

Hela länet 84,024 79,937 80,052 81,575 85,118 89,135 92,298

1 Siffrorna äro för alla åren reducerade till 1900 års gränser (med odelade socknar inom 
icke varit möjlig, angifvas här i noterna; se t. ex. not 2 och 3 här närmast efter. Folk- 
i länsbeskrifningarna, i det föregående; jfr vidare Bilaga Y, sid. 401.* Folkmängdssiffror 
grunda sig endast å ungefärliga beräkningar, om hvilka se Bilaga V, sid. 398.* — 2 Djur- 
1800 räknad till staden. Folkmängdssiffran för Stockholm år 1865 är för hög (korrigeradt 
personers folkmängd från Vaxholms stad till Värmdö skeppslag; siffrorna för äldre âr afse de
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länsöfversikterna.
229 här ofvan.]

der m. m. åren 1805—1910.1

År 1865. Ar 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Härader m. m.

134,177 136,016 168,775 246,454 300,624 324,488 842,828 Stockholms stad.2

Stockholms län.
5,247 5,361 5,526 5,557 5,269 5,211 5,019 Länghnndra.
5,996 6,259 6,508 6.386 6,177 G,247 6,447 Årlinghundra.
4,353 4,728 5,061 4,958 4,629 1,413 4,326 Seminghundra.
4,359 4,513 4,922 4,819 4,560 4,579 5,414 Vallentuna.

12,697 13,197 13,879 13,648 13,802 13,789 13,889 Frösåker.
7,750 8.147 8.741 8,895 8,920 8,858 8.951 Närdinghundra.
5,746 5,943 6,593 6,913 7,410 7,799 8,034 Väddö och Häfverö.
5,615 5,525 5,527 5,425 5.382 5,142 5,060 Lyhundra.
4,216 4,263 4,404 4,693 4,671 4,815 5,062 Sjuhundra.
3,785 3.875 4,261 4,357 4,690 4,850 4,930 Bro och Vätö.
6,279 6.620 7,232 7,675 7,755 7,621 8,064 Frötuna och Länna.
5,429 5,640 6,087 6,357 6,702 6,789 7,166 Färentuna.
4,681 4.907 6,040 7,164 9,559 14,806 22,240 Sollentuna.
5,029 4,988 6,838 7,011 13.461 18,591 28,661 Fanderyd.
4,694 5,044 5,600 5,7U8 5,823 5,986 6,162 Åker.
6.787. 6,663 7,685 8,233 8,719 8,847 10,822 Värmdö.3

12,561 13,017 13,728 13,092 12.874 13,173 14.590 Sotholm.
9,451 9,374 12,769 13,899 19,582 25,490 36,474 Svartlösa.
6,682 6,650 6,861 7,045 7,470 7,559 8,640 Ökncbo.
6,285 6,530 8,759 10,880 15,397 17,763 19,230 Städerna.3

127,642 131,241 147,021 152,715 172,852 192,328 229,181 Hela länet.

Uppsala län.
4,627 4,712 4,675 4,964 4.598 4,594 4,609 Häbo.
2,743 2,761 3,056 2,914 2,892 2,937 2,992 Bro.
8,622 8,695 8.885 8,798 8,415 8,150 8,157 Trögd.
5,779 5,956 6,165 6.248 6,026 5,647 5.445 Åsunda.
4,586 4,690 4,829 4,692 4,579 4,228 4,332 Lagunda.
4,976 4,982 5,191 4,923 4,827 4,689 4,679 Hagunda.
3,461 3,515 3,467 3,610 3,573 3,885 4,394 Ulleräker.
3,992 4.106 4,230 4,074 3,839 3,671 3,785 Bälinge.
3,206 3,302 3,286 3,297 3.044 3,154 3,531 Yaksala.
3,720 3,930 3,947 3,792 3,624 3,519 3.549 Rasbo.
5,513 5.695 5,998 6,205 5,857 5,921 5.925 Norunda.

15,040 15,713 19,096 22,038 25,390 26,288 25,845 Örbyhus.
18,320 19.064 19,893 20,744 20,143 19,909 19,831 Oland.
11.941 13.318 18,220 24,800 27,056 29,018 31,097 Städerna,

96,526 100,439 110,938 121,099 123,863 125,610 128,171 Hela länet.

hvarje härad, utom beträffande länsdelar); se härom sid. 232. De fall, dä en dylik reduktion 
mängden inom hvar je stad för sig för åren 1805, 1840, 1865, 1880, 1900 och 1910 meddelas 
satta med medievalstil, hvilket egentligen förekommer inom Västerbottens och Norrbottens län, 
gårdens landsförsamling, för hvilken siffror saknas för äldre tider, är liar från och med är 
år 1870). — 3 Ar 1909 öfvferflyttades i de officiella tabellerna ett område med vid pass 1,000 
gamla gränserna.
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader m. m. År 1805. År 1815. År 1820. !
!
År 1830. År 1840. År 1850. År 1860. i

Södermanlands län.
J

Jönåker .......................... 11,324 11,377 11,591 12,696 13,067 13,952 14,871
Rönö............................... 10,178 9,886 10.133 10.664 11,307 11,535 11,692 ;
Hölebo.......................... 4,731 4,819 5.050 5,161 5,468 5,789 5,800 :
Daga............................... 5.840 5,835 5.900 6,076 6,376 6,518 6,510
Oppunda ...................... 21,802 22,459 22,913 24,796 26,335 27.741 29,611
Villåttinge.................. 7,594 7,704 7.895 ' 8,875 9,336 9,701 10,137
Väster-Rekarne1 . . . 6,507 6,614 6,608 6,994 7,725 8,155 8,327 1
Öster-Rekarne1 . . . 10,394 10,302 10,395 11,288 11,327 11,762 12,301
Åker............................... 7,134 6,910 6,874 7,113 7.451 7,464 7,472
Selebo.......................... 6,682 6.458 6,373 6,488 6.991 6.794 7,083
Städerna1...................... 6,575 7,246 7,572 8,197 9,558 10,722 12,933

Hela länet 98,761 99,610 101,304 108,348 114,941 120,133 126,737

Östergötlands län.

Kinda ........ 13,215 13,956 14,670 15,912 17,690 18,271 18,848 I
Ydre............................... 7,412 7,644 7,737 8,271 8,794 9,199 9,554
Vifolka.......................... 7,124 6.967 7.444 8,273 9,109 9.499 10,144 ;
Valkebo.......................... 6,151 6,261 6,573 7.355 7.741 8,032 8,454 ;
Gullberg...................... 5,005 4,983 5,169 5,545 5,992 6.662 7,332
Åkerbo........................... 3,767 3,795 3,778 3,690 3,906 3,927 4,032
Bankekind.................. 8,786 8,549 8,979 9,805 10,880 11,597 13,174
Hanekind2.................. 7.662 7,783 8,155 8,921 9,451 9,772 10,225
Hammarkind .... 12,906 12,929 13.597 14,480 16,203 17,023 17,947
Skärkind ....................... 4,512 4,498 4,713 4,973 5,387 5,483 5,909
Finspånga län .... 14.824 14,915 15,817 17,897 19.450 21.109 28,486
Björkekind .... 4,262 4,265 4,556 4,394 4,809 4.981 5,278
Östkind . ....................... 5,196 5,361 5.572 5,693 6,163 6,561 6,751
Losing.......................... 4,087 4,227 4,258 4.555 4,672 5.097 5.177
Brå bo............................... 3.573 3,563 3.790 3,924 4,337 5,009 5,391
Memming...................... 2,757 2,821 2,926 3.010 OjOöÖ 3,400 3,589
Lysing.......................... 8.285 8,025 8.835 9,896 10,606 11,059 11,805
Göstring...................... 10,263 10.217 10,700 11,810 12,634 13,499 13,738
Aska2.......................... 6.978 7,268 7.744 9,207 10,252 11,159 12,905
Dai..................................... 3,543 3,562 3,742 4,048 4.413 4,636 5,032
Boberg........................... 6.523 6,603 7,007 8,040 8.538 8,956 9,341
Städerna2...................... 15,548 15,501 16,622 17,710 22,015 27,368 32,728

Hela länet 162,37!) 163,693 172,384 187,40!) 206,400 222,29!) 240,840

Jönköpings län. -

Tveta3.......................... 12,048 11,915 12,157 13,813 14,655 15,650 15,604
Yista............................... 5,921 6.253 6,459 7.168 7.748 8.257 8,148
Mo................................... 5,529 5,524 5,658 6,622 7,454 8.180 8.076
Norra Vedbo .... 12,970 12,921 13,235 14,537 15,620 16,586 16,820
Södra Vedbo .... 10,315 10,306 10.779 12.006 13,176 13.804 14,005
Östra härad.................. 17,015 17,070 17,371 19,831 21,723 23,288 24,021
Västra härad .... 18,087 18,022 19,079 21.649 24,275 26.869 28,139
Östbo............................... 14,445 14,137 14,397 16,166 17,503 i 19,415 20,844
Västbo........................... 16.557 16,539 17.281 19,629 21,444 22,961 24,980
Städerna 3...................... 4,556 5,054 5,312 6,292 7,177 ; 8,776 10,530

Hela länet 117,443 117,741 121.728 137,713 150,775 163,786 171,167

1 Fors är räknadt till Väster-Rekarne, och Kloster till Öster-Rekarne. — 2 Motala är 
Ljungarum äro räknade till Tveta härad.
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härader m. rn. åren 1805—1910.

År 1865. ir 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910.
■:

Härader m. m.

15,693 16,081 17,280 17,181 17,639 18,068 18,543
Södermanlands län.
Jönåker.

12,309 12,606 13,156 12,957 12,172 11,699 11.980 Röno.
6,070 6,273 6,484 6,539 6,186 6,049 6,310 Hölebo.
6,964 7,278 8,056 8,420 8,567 8,690 8,917 Daga.

31,279 32,018 34.073 34,246 34,820 35,151 36.540 Oppunda.
10,474 10,688 11,811 11,866 12.107 12,661 13,941 Villåttinge.

8,924 9,129 9,646 12.307 16,708 17,284 18,713 Väster-Rekarne.1
13,153 13,438 14.450 15.003 16,811 17,145 18.785 Öster-Rekarne!

7,705 7,718 7,841 7,764 7,997 7,815 7,779 Åker.
7,461 7,537 7,587 7,134 7,302 7,150 7,222 Selebo.

13,911 13,381 16,828 21,574 27,119 27,964 29,838 Städerna.1

133,943 136,147 147,212 154,991 167,428 169,576 178,568 Hela länet.

19,709 19.440 20,735 18,466 18,358 18,553 18,626

Östergötlands län.

Kinda.
9,926 9.350 9,638 8,924 8,602 8,335 8,365 Ydre.

10,428 10,500 11,054 10,864 11,674 11,949 12,631 Vifolka.
8,477 8,458 8,760 7,973 7,702 7,613 7,687 Yalkebo.
7,693 7,408 7,206 6,293 6,066 6,117 6,178 Gullberg.

.4,187 4,126 4,074 3,703 3,378 3,288 3.267 Åkerbo.
13,785 13.854 12,506 11,133 10,945 11.166 11,564 Bankekind.
10,398 10,374 10,702 10,063 9,969 10,416 11,437 Hanekind.2
18.635 18,837 19,296 17,683 16,731 16,905 17,253 Hammarkind.

6,016 6,193 6,366 6,105 5,662 5,414 5.170 Skärkind.
25,177 26,114 27,717 26,686 26,959 26,643 25,752 Finspånga län.

5,422 5,481 5.535 5,014 4,627 4,555 4,515 Björkekind.
6,928 6,955 7,061 6,412 6,241 6,407 6,429 Östkind.
5,194 5,385 5,759 6,453 6,961 7,598 7.848 Losing.
5,797 5.902 8,051 10,666 12,661 18,392 13,765 Brâbo.
3,676 3,712 4,320 4,406 5,369 6,150 6,620 Hemming.

12,364 11,892 11,411 10,383 9,749 9,705 9,859 Lysing.
14,021 13.782 14,432 13,838 14,287 14,160 14,099 Göstring.
13,674 14,105 15,013 14,863 16,170 16,303 16,225 Aska.2

5,323 5,044 4.916 4,589 4,500 4,595 4,609 Dal.
9,499 9,460 9,222 8.626 8,691 8,653 8,786 Boberg.

36,860 38,095 43,213 53,492 64,147 69,504 73,494 Städerna.2

253,189 254,467 266,987 266,635 279,449 287,421 294,179 Hela länet.

17,175 17.075 19,997 22,492 26,479 28,054 31,307
Jönköpings län.

Tveta.3
8,742 8,530 8,569 7,798 7,652 7.559 7,475 Vista.
8,688 8,642 9.109 7,918 7.360 7,330 7,276 Mo.

17,382 16,363 17,233 16,791 17.611 18.159 19,058 Norra Vedbo.
14.697 13.545 14.674 14,231 14,120 14,221 14,794 Södra Vedbo.
25,303 23.539 23,899 22,310 23,013 22,671 22.595 Östra härad.
30,329 29.437 31,707 30,167 29,441 28,227 27,583 Västra härad.
21,889 21.559 22,429 20,955 21,491 22,595 23,230 Östbo.
26,477 26.698 28,266 26,879 27.718 28,398 29,480 Västbo.
13,128 14,455 20,391 24,069 28,151 28,963 31,656 Städerna.8

183,810 179,848 196,274 193,610 203,036 206,177 214,454 Hela länet.

hela tiden räknadt såsom stad; S:t Lars är räknadt till Hanekinds härad. — 8 Huskvarna och



540 BMIG RATION SUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader m. m. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Kronobergs län.
Konga.......................... 17,967 18,133 19,258 21,691 24,216 27,451 30,417
Upp vidinge.................. 14,589 14,747 15.412 16,962 18,972 21,333 23,214
Kinnevald...................... 9,325 9,440 10,126 11,686 13,171 14,881 16.868
Norrvidinge.................. 6,890 7,099 6,863 7.532 8.081 8,937 9,385
Allbo............................... 16,925 17,429 18,227 20,932 23,488 25,739 28,410
Sunnerbo...................... 21.922 22,747 23,827 26,972 30,306 34,733 39,605
Staden .......................... 1,188 1,394 1.522 2,0/2 2,34 2 2,665 3.229

Hela länet 88,808 90,989 95,235 107,847 120,576 135,739 151,128

Kalmar län.
Norra T just.................. 14,565 14,519 15.523 16,783 18,277 19,784 21,582
Södra Tjust.................. 12,836 12,753 13,692 14,836 16,494 17,735 19,158
Sevede ........................... 9,693 10,369 10.948 12.145 13.662 14,896 15,668
Tunalän...................... 7,853 8,288 8,913 10,023 11,196 12,256 13,029
A speland...................... 9,485 9,265 9,646 10,813 12,180 13,342 13,856
Handbörd ...... 10,606 10,581 11,422 12.254 13,720 15,580 16,882
Norra Möre . . . . . 9,526 9,922 10,347 11.298 12,882 13,750 14,684
Stranda1...................... 7.030 7,300 7,880 8,562 9.901 11,523 13,034
Södra Möre.................. 24,803 25,573 27,125 30,789 33,923 36,970 41,450
Åkerbo........................... 4,425 4,715 5,273 5,868 6,659 7,364 8,098
Runsten...................... 4,067 4,142 4,359 4,665 5,108 5,373 5,687
Slättbo1 ....... 3.195 3,431 3,722 3,929 4,078 4,217 4,717
Möckleby...................... 2,856 2,913 3,122 3,428 3,595 3,8o2 4,312
Algutsrum.................. 4,597 4,688 4,866 5,475 6.069 6,290 6,601
Gräsgård ...................... 3,586 3,935 4,182 4,696 4,986 5,521 5,703
Städerna 1...................... 8.473 9,458 9,842 11,301 12.954 14,833 17,979

Hela länet 137,598 141,852 150,862 166,865 185.684 203,236 222,440

Gottlands län.
Endre.......................... 1,033 1,037 1.092 1.172 1,274 1,258 1,407
Dede............................... 941 1,052 1,110 1,130 1.246 1,329 1,461
Bro................................... 1,158 1,134 1,245 1,312 1,339 1,479 1,652
Bäl................................... 979 933 988 1,096 1,156 1,148 1,176
Lnmmelunda .... 1,131 1,171 1,246 1.424 1,544 1,841 2.340
Forsa ........ 2,438 2,482 2,741 3,096 3,534 3,913 4,411
Rute............................... 1,452 1,457 1,547 1,719 1,991 2,178 2,663
Lina...................... .... . 1.077 1,057 1,156 1,199 1,301 1,343 1,484
Halla............................... 1,822 1,722 1,871 1,995 2,070 2.190 2,499
Kräklinge...................... 1,504 1,566 1.648 1,906 2,190 2,468 2,750
Stenkumla.................. 1,269 1,293 1.404 1,588 1,638 1,828 2,113
Banda........................... 2,116 2,134 2,171 2,487 2.559 2,835 3,115
Hej de............................... 1,999 1,924 2,093 2,361 2,449 2,569 2,762
Hoburg ....... 1,316 1,395 1,530 1,655 1,778 1,894 2,163
Grötlinge...................... 1,609 1,616 1.767 1,892 2,026 2,168 2,223
Hemse........................... 1,146 1,469 1,520 1,575 1,682 1.722 1.910
Hablinge...................... 1,696 1,704 1,758 1,912 1,985 2,054 2,090
Fardhem...................... 1,238 1,205 1,287 1,368 1,372 1,436 1,668
Burs............................... 2.030 2,090 2,233 2,469 2,571 2,705 3,008
Garde............................... 1,322 1,326 1,390 1,540 1,713 1,712 1,799
Staden ........................... 3,712 3,613 3,767 4,058 4,157 4,502 5,443

Hela länet 32.9S8 33,380 35,564 38,954 41,575 44,572 50,137

1 Oskarshamn och Borgholm äro hela tiden räknade såsom städer. År 1898 utvidgades- 
siffrorna för äldre tider afse de gamla gränserna.
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härader rn. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Härader m. m.

32,426 31,832 33,835 32,144 30,745 30,272 30,923
Kronobergs län.

Konga.
24,197 23,172 24,180 23,677 25,525 25,913 26,088 Uppvidinge.
18,032 17,639 18,712 17,739 16,800 16,134 15,699 Kinneva.ld.
9,900 9,572 9,843 9,074 8,727 8,488 8,283 Norrvidinge.

31,089 30.668 33,604 31,221 30.040 29,822 29,662 Allbo.
42,272 41,109 43.355 40,374 39,922 39,109 38.990 Sunnerbo.

3,463 3,737 4,935 6.606 7 365 7,817 8.311 Staden.

161,379 157,729 108,464 1(10,885 150,424 157,555 157,965 Hela länet.

22,312 22,242 22,748 20.864 19,512 19,100 18,920
Kalmar län.

Norra Tjust.
20,241 20.919 22,252 21,164 20.903 20,497 19,679 Södra Tjust.
16,467 15,236 16,224 15,046 14,831 14,660 14,832 Sevede.
13,587 13,668 13.525 12,764 12,271 11.955 11.725 T analän.
14,315 13,225 13,562 12,656 13.040 13,807 13,832 Aspeland.
17,425 16.871 17.391 16,237 16,114 16,443 16.456 Handlörd.
15,643 15,850 16,030 14.511 13,539 13.140 12,842 Norra Möre.
13,768 13,769 14,516 14,449 14,600 14,795 14,707 Stranda.1
44,583 45,427 47.796 45,134 42,101 40,993 40,278 Södra Möre.

8,484 8,376 8,923 8,525 7,822 7,318 6,976 Åkerbo.
6,195 6,251 6,123 5.269 4.5'*2 4,336 4,134 Runsten.
5,036 5,076 4,920 4.156 3,648 3,506 3.686 Slättbo.1
4,555 4.590 4,460 3,749 3,318 3,062 2.948 Möckleby.
6,873 6,875 7,084 5,900 5.070 4,977 5,096 Algatsrum.
5,766 5.813 5.640 5,380 5.032 4,687 4.701. Gräsgård.

19,479 20,332 25.473 27.382 31,232 34,100 37.317 Städerna.1

234,713 234,520 246,067 233,186 227,625 226,876 2*28,129 Hela länet.

1,471 1,578 1,512 1,331 1,436 1.493 1,644
(toillands län.

Endre.
1,425 1,436 1.474 1,375 1.638 1,591 1,739 Dede.
1,753 1,739 1.782 1.703 1,843 1,854 1.934 Bro.
1,191 1,201 1,249 1.113 1,052 1,046 1,081 Bäl.
2,336 2,437 2,184 1,966 2,016 2.066 2 043 Lummelnnda.
4,864 4,939 4,81.0 4.365 4.567 4,610 4.649 Forsa.
2,794 2,826 2.793 2,676 2,571 2,585 2,741 Rate.
1.528 1.528 1,431 1.300 1,328 1.346 1 322 Lina.
2,698 2,759 2,834 2,7ol 2,909 2,911 2.955 Halla.
2.823 2.859 2,884 2,657 2.486 2,459 2,501 Kräklinge.
2,194 2.272 2,227 1,945 1,917 1,972 2,070 Stenkumia.
3,244 3,268 3,393 3,029 2,801 2,705 2.753 Banda.
2,942 3,004 3,156 2,966 2.870 2,871 2,909 Hej de.
2,303 2,279 2,243 2.174 2,138 2.034 2.070 Hoburg.
2,328 2,253 2.224 2,036 1.940 2.037 2,018 Grätlinge.
2,149 2,246 2,390 2.445 2,620 2,609 2,575 Hem se
2,146 2.195 2,085 1,989 1,*35 1,788 1.735 Hablinge.
1,826 1,835 1,880 1,657 1.694 1,722 1,797 Fardhem
3.202 3,321 3.357 3.069 2,964 2,880 2,908 Bnrs.
1,905 1,886 1.888 1,738 1,780 1,817 1.K12 Garde.
6.043 6.167 6 922 7.102 8,376 9,003 9961 Staden.

53,165 54,028 54,668 51.337 52,781 53,399 55,217 Hela länet.

Oskarshamn med ett område af cirka 800 personers folkmängd frän Döderhult (Stranda härad);
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader m. m. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Blekinge län.
Östra härad.................. 12,600 13,657 14,875 15.909 18,296 20,040 22.200
Medelstad1................. 15,964 16,838 18,679 19,969 22.473 25,622 28,588
Bräkne.......................... 10,429 11,056 12,399 13,898 15,787 17.992 19,170
Lister .......................... 12,688 13,984 16.071 18,199 19,987 22,261 24,082
Städerna1 ...................... 15.519 17,432 16,927 17,759 19,264 21,912 23,943

Hela länet 67,200 72,967 78,951 85,734 95,807 107,827 117,983

Kristianstads län.
Norra Åsbo.................. 13,774 14,308 14,910 16,987 18,401 20,537 23,560
Södra Åsbo.................. 6,024 6,686 6,916 8,312 9.240 11,069 12,937
Bjäre ............................... 9,544 10,115 10,340 10,965 12.048 14.167 15,548
Västra Göinge .... 17,649 18,305 19,063 21,577 24,420 27,793 31,080
Vil! and.......................... 15.237 16.883 17,162 18,945 20,821 22,847 24.073
Östra Göinge .... 14,453 15,088- 16,321 18,435 21,022 23,777 26,033
Gärd............................... 14,148 14,924 15,839 17,102 18.341 20.827 22,142
Albo............................... 7.162 7,522 8.012 8,465 9,087 10,183 11,241
Ingelstad...................... 13,053 13,378 14,788 16,460 18,588 22,192 24,809
Järrestad...................... 4,912 5,205 5,702 6,359 6,957 8,072 8,874
Städerna ...................... 4,274 4,327 5,327 6,500 6,660 8,115 8,804

Hela länet 120,280 125,741 184,380 150,107 185,585 189,579 209,101

Malmöhus län.
Oxie8............................... 8,981 10,513 11,503 13.397 15,318 17.076 17,876
Skytt8.......................... 8,543 9.540 10,086 11.674 13,396 15,203 15,973
Lnggude3 ...................... 19,885 22,215 23,006 25,786 28,206 32,269 37,299
Rönneberg...................... 6,858 7,764 8.326 9,482 9,825 10,844 11,934
Onsjö ............................... 10,706 12.298 ' 13,077 14,236 14,758 15,689 17,297
Harjager8...................... 7.004 8,007 8,787 10,145 10,920 11,902 12,699
Torna............................... 12,619 13,761 14,874 16,553 18,721 20,705 21,953
Bara............................... 9,610 10,720 11,623 13,252 14.618 16,077 16.897
Frosta.......................... 14,723 15,441 16,215 17,767 19,554 22,551 25,984
Färs............................... 12,885 13,896 14,396 15,900 17,672 20,640 23,060
Vemmenhög.................. 12,184 13,324 14,221 16,393 18,598 21,235 22,351
Lj units...................... .... 4,082 4,331 4,610 5,164 5,688 6,545 7,725
Herrestad...................... 4,529 4,970 5,259 5.715 6,142 6,876 7.299
Städerna4 ...................... 17,699 19,132 21,068 25,034 28,680 35,667 46,455

Hela länet 150,308 165,912 177,051 200,498 222,096 253,279 284,802

Hallands län.
Hök............................... 9,637 10,209 10,758 12,709 13.448 15,144 17,537
Halmstad...................... 8,142 8,220 8,307 8,973 9,929 10,911 12,502
Tönnersjö...................... 5,535 5,670 5,729 6,219 6,770 7,730 9,467
Arstad.......................... 6,653 6,967 7,322 8,024 8,420 9,076 10,398
Fanrås.......................... 9,675 9,941 10,255 10,854 11,707 13,479 15,317
Himle............................... 8,707 9,188 9,687 10,959 11,528 12,537 14,012
Viske............................... 4,590 4,915 5,100 5,814 6,331 6,939 7,782
Fjäre ............................... 15,944 17,012 17,763 19,455 20.425 22,247 23,214
Städerna ...................... 4,612 5,042 5,061 5,838 6,245 7,516 9,369

Hela länet 73,495 77,164 79,982 88,845 94,803 105,579 119,598

1 Ronneby är hela tiden räknadt såsom stad. År 1900 öfverfördes till staden från lands- 
deo gamla gränserna. — 8 Västra Sträflinge är räknadt till Oxie härad, och EslBf till Harjager; 
3 År 1905 Sfverflyttades en folkmängd om cirka 1,800 personer till Hälsingborg frän landsför-
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härader m. ni. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Härader m. m.

24,087 24,819 27,173 27,323 25,577 25,085 24.980
Blekinge län.

Östra härad.
30.732 30,760 33,459 34,858 33,735 33,665 33,438 Medelstad.1
20,269 20,697 22,506 23,241 24,684 24,836 24,784 Bräkne.
25,536 24,819 26,335 25,948 26,171 25,442 25,092 Lister.
24,933 25,064 28,108 31,232 36.135 39,727 41,065 Städerna.1

125,557 126,159 187,581 142,602 146,302 148,755 149,359 Hela länet.

24,797 25,059 26,312 25,592 24,932 25,244 26,931
Kristianstads län.

Norra Åsbo.
13,636 13,582 13,721 12,399 12.811 13,480 13,863 Södra Åsbo.
16.516 16,874 17,059 15,228 14,396 13,659 14,251 Bj äre.
33,147 32,701 34,864 33,797 33,333 33,545 35,178 Västra Göinge.
25,245 24.421 25.053 23,752 23,645 24,188 24,841 Villan d.
27,858 26,550 28,171 26,595 26,154 26,073 27.245 Östra Göinge.
23,212 22,597 22,343 22,497 22,638 22.564 23,049 Gärd.
11,545 11.776 12,242 11,827 11,083 10,889 10,675 Albo.
26,993 27,985 28,257 27,174 25,607 24,868 25,262 Ingelstad.

9,333 9,672 9,965 9,939 9,403 9.094 9,311 Järrestad.
9,610 10,361 12,157 13,581 15,164 16,500 17,701 Städerna.

221,892 221,578 230,144 222,381 219,166 220,104 228,307 Hela länet.

18,389 18,390 19,458 21,461 30,626 31,492 33,700
Malmöhus län.

Oxie.2
16,826 17.182 17,608 16,574 18,504 18,796 20.983 Skytt.2
40,030 40,644 44,278 46,555 53,188 63,513 55,041 Luggade.3
12,771 12,861 13,102 12,479 13,323 13,165 13,228 Rönneberg.
17,751 18,215 18,148 17,079 16,509 16.286 16,387 Onsjö.
13,364 14,086 15,102 14,617 16,642 17,434 18,628 Harjager.2
23,068 22,875 23,241 22,163 22,590 22,857 23,258 Torna.
17,162 17,219 18,205 18,958 20,912 21,326 21.888 Bara.
27,357 27,199 28,082 25,893 24,828 24,539 25,357 Frosta.
24,842 25,807 27,740 26,242 25,157 23,978 23,759 Färs.
23,488 24.084 24.534 23,082 22,179 22,048 22,440 Yemmenhög.

8,229 8,440 8,222 7,537 6.863 6.450 6,359 Ljunits.
7,795 7,976 7,909 7,624 7.604 7,688 7.578 Herrestad.

54,411 61,321 84.052 107,863 130,379 151,383 168,608 Städerna.4

305,483 316,299 349,681 368,127 409,304 430,955 457,214 Hela länet.

18,762 18,798 19,833 19,444 18,661 18,241 18,567
Hallands län.

Hök.
13,141 13,284 14,991 15,469 17,064 16,937 17,071 Halmstad.
10,098 9,929 10,068 9,908 11.020 11,415 13.098 Tönnersjö.
10.877 11,175 11,630 10,993 11,030 10,855 10,480 Årstad.
16,418 16,588 17,489 16,910 16,626 16,563 16,643 Faurås.
14,624 14,659 14,661 13,920 13,480 13,177 13,101 Himle.

8,271 8,071 7,936 7,314 6,927 6.582 6,360 Viske.
23,734 23,341 23,541 21,814 20,160 19,383 18,683 Fjäre.
10,158 11,403 15,182 20,334 26,720 30,295 33,221 Städerna.

126,083 127,248 135,831 136,108 141,688 143,448 147,224 Hela länet.

församligen (Medelstads härad) ett område med vid pass 1,200 inb.; siffrorna för äldre år afse 
Trälleborg är hela tiden räknadt till städerna (inom sina gamla gränser, äfven år 1910). — 
samlingen (Lnggude härad) ; talen för äldre år afse de gamla gränserna. — 4 Jfr anm. 2 och 3
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader m. m. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Göteborgs o. Bob. län.
Askim........................ 6,462 7,498 7,506 7,925 8,242 9,174 10,472
Östra Hising1 .... 1,550 1,694 1,906 1,879 1,947 2,069 2,354
Västra Hising .... 6,082 6,247 6,334 6,762 6,690 7,101 7,231
Säfvedal1 .................... 3,451 4,129 4,503 4,905 5,069 5,758 6,005
Inlands Södre .... 7,163 6.818 7,169 8,332 8,898 9,761 10,339
Inlands Nordre . . . 7,874 7,814 8,439 9.754 10,184 11.189 11,899
Inlands Fräkne . . . 3,858 4.154 4,335 5,195 5,362 5,862 6,200
Inlands Torpe .... 2,518 2,604 3,164 3,866 4,752 5,415 5,799
Orusts Östra................ 3,999 4,399 4,499 5,562 6,688 7,912 8,476
Orusts Västra .... 6,508 7,277 7,713 8,758 9,332 10,578 11,009
Tjörn ............................ 6,339 5,852 6,185 6,699 7,046 7,875 8,520
Lane............................ 6,518 6,941 8,050 9,390 9,876 11,027 11,703
Tunge........................ 4,815 5,035 5,623 6,596 7,172 7,825 7,858
Stångenäs1 ................ 4,446 4,428 4,703 5,411 6,101 6,833 7,433
Sörbygden...................... 2,938 2,860 3,255 3,962 4,486 5,239 6,093
Sotenäs ........................ 3,613 3,540 3,788 4,267 4,855 5,570 6,494
Vette............................ 4,672 4,879 5,092 6,572 7,542 8,551 9,662
Tanum........................ 4,662 4.595 5,172 6,079 6,788 7,926 9,048
Kville........................ 4,353 4,528 5,070 6,173 6.937 7,319 8,346
Bullaren.................... 2.306 2,292 2,606 3,297 3,696 4,589 5.113
Städerna1.................... 24,302 28,038 29,807 32,670 33,311 40,010 54,034

Hela länet 118,429 125,622 134,919 154,054 164,974 187,583 214,088

A1 f'sborgs län.
Flundre........................ 3,588 3,413 3,728 4,409 4,382 4,731 5,354
Väne............................ 8,303 8,243 8,726 9,998 11,090 12,677 13,693
Bjärke ........................ 3,566 3,489 3,866 4,490 4,848 5,262 5,307
Vätle............................ 4.795 4,987 5,308 6,182 6,946 7,565 7,828
Aie................................ 8,221 8,474 8,586 10,243 11,055 11,892 12,733
Kulling........................ 10,266 10,543 11,447 13,313 14,237 15,696 17,082
Ås................................ 8,247 8,223 8,362 9,255 10,167 11,588 12,465
Gäsene........................ 7,355 7,441 7.684 8,716 9,693 10,336 11,453
Kind............................ 19,758 20,160 21,217 24.287 25,504 29,086 30,593
JRedväg ........................ 8,543 8,727 8,952 9,884 10,985 11,731 12,009
Mark............................ 18,625 19,191 20,436 24,608 27,707 31.975 35,225
Veden........................ 4.681 4,672 5,088 5,872 6,228 7,032 7,530
Bollebygd.................... 3.376 3.505 3,658 4,388 4,851 5,418 5,932
Nordal........................ 5,180 6.677 6.555 7.177 8.352 9.341 10,480
Sundal........................ 9,005 9,260 9,978 12,181 13,766 15,813 18,282
Valbo............................ 7,307 7,120 7,819 9,739 10,653 12,560 14,353
Tössbo........................ 5,561 5,776 6,187 7,301 8,464 9,668 10,727
Vedbo ........................ 13.163 13.312 14,162 16,302 19,413 22,525 25,455
Städerna .................... 5.694 6,653 7,379 8,355 9,046 9,972 11,733

Hela länet 155,234 158,866 169,138 198,700 217,387 244,868 268,284

Skaraborgs län.
Hasselrör.................... 8,395 8,687 8,969 10,245 11,033 12,208 13,817
Hofva............................ 7,083 7,379 7,711 9,315 10,024 11,477 13,233
Binneberg .................... 7,238 7,502 7,826 8,683 9,281 9.738 10,938
Valla............................ 11,521 12,089 12,647 14,311 16,012 18,335 19.317
Kåkind........................ 10.407 11,340 11,808 13,643 14.843 16,127 17,553

1 Karl Johans församling är hela tiden räknad till Göteborg, men Lundby till Östra 
är något för hög (korrigeradt 1870).
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härader m. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År *1910. Härader ni. m.

11,549 11,926 14,094 14,499 14,808 16.285 18,499
Göteborgs o. Bob. län.
Askim.

2,798 3,163 4,919 7,196 10,358 12,799 14,808 Östra Hising.1
7,307 7.368 8.085 8,533 8,837 9,015 9,294 Västra Hising.
6,469 6,519 8,293 13,425 18,629 22,261 26,117 Säf vedal.1

10,333 9,950 9,712 9,357 8,608 8,300 8,006 Inlands Södre.
11.952 11,884 11,634 11,428 10,816 10,456 10,222 Inlands Nordre.
6,328 6,227 6,274 5,812 5,448 5,343 5,268 Inlands Fräkne.
5,853 5,747 5,366 5,126 5,015 5,096 5,217 Inlands Torpe.
8,658 8,670 8,621 8,134 7,613 7,295 6,924 Orusts Östra.

11.415 11.630 12,328 12,643 12,943 12,717 12,825 O rusts Västra.
8,783 8,756 9,328 10,050 10,270 9,994 9,821 Tj örn.

12,161 11,695 11,467 10,638 9.551 9,000 8,553 Lane.
7,823 7,523 7,383 7,152 7,084 7,405 7,353 Tunge.
7,706 7,841 8,370 9,539 12,241 13,151 14,497 Stångenäs.1
6,381 6,325 5,702 5,109 4,738 4,304 4,084 Sörbygden.
6,936 7,040 7,779 9,207 11,254 12,225 13.659 Sotenäs.

10,034 10,093 10,116 10,814 12,123 12,768 12,947 Vette.
9.590 9,722 9,457 9,036 9,030 9,047 8,982 Tan um.
8,416 8,478 8,446 8,143 8,030 7,867 7,669 Kville
5,247 5,317 5,146 4,666 4.147 3,881 3,641 Bullaren.

66,001 66,045 88.068 117,317 145,632 157,911 172,884 Städerna.1

231,740 231,919 260,588 297,821 837,175 357,120 081,270 Hela länet.

5,695 5,827 5,973 6,036 6,356 6,658 7,205

llfsborgs län.

Flundre.
14,418 15,360 16,618 17,249 19,751 20,464 23,703 Väne.

5,639 5,932 6,080 5,697 5,349 5,191 5,079 Bjärke.
8,163 8,101 8,223 8,476 8.601 8,745 8,798 Vätle.

13,162 13,095 12,821 12.322 12,604 12,785 12,922 Aie.
17,977 18,251 19,190 17,876 16,712 16,287 16,189 Hulling.
12,666 12,333 12,931 11,394 10,551 10,182 10,006 As.
11,984 11,662 12,079 10,946 10,181 9,852 9,700 Gäsene.
31,346 31,494 32,278 29,092 28,233 28,319 28.920 Hind.
12,388 11,998 12,382 11,054 10,569 10,261 9,948 B.edväg.
35,818 34,940 35,682 35,494 35,746 34.477 33,936 Mark.
8,025 8.186 8,713 8,634 8,643 8,769 9,139 Veden.
6,241 6,427 6,854 6,807 6,643 6,592 6,699 Bollebygd.

11,141 11,061 11,315 10,487 9,728 9,338 9,219 Nordal.
19,439 19,423 19,735 16,441 14,344 13,276 12,864 Sundal.
14,795 14,934 14,772 13,261 12,851 12,512 11,844 Valbo.
11,083 10,823 10,378 9,004 8,340 7,862 7,691 Tössbo.
25,924 25,680 25,743 24,533 24,048 23,640 23,151 Vedbo.
12,328 12,744 16,334 20,349 30,265 35,160 40,679 Städerna.

278,232 278,271 288,101 275,152 279,514 280,360 287,692 Hela länet.

14,919 14.980 15,111 13,981 13,265 12,884 12,812
Skaraborgs län.

Hasselrör.
14,259 14,504 14,771 13,635 13,021 12,578 12,710 Hofva.
11,718 12,004 12,068 11,053 10,125 9,610 9,549 Binneberg.
20,127 20,376 22,349 21,595 20.526 19,854 19,113 Valla.
18,666 18,820 19,650 18,963 18,115 17,739 17,954 Käkind.

Hisings härad, och Lysekil till Stångenäs härad. Folkmängden i städerna (Göteborg) år 1865

35—112201. Emîgrationsulredningen. Betänkande.
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader m. m. År lS05. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

7,738 7,674 7,954 8,627 9,221 10,135 11,213
9,280 9,062 9,672 10,560 11,039 11,864 13,009
9,195 9,195 9,523 11,004 11,789 12,314 13,121
1,854 1,712 1,788 2,078 2,096 2,155 2,555
1,795 1.864 1.966 2,195 2,419 2,541 2,797
9,867 10,025 10,535 11,797 12,775 14,042 15,666
4,356 4,486 4,537 4,984 5,497 6,160 6,713

Valle............................... 4,081 4,024 4,228 4,609 5.097 5,364 5,977
5,155 5,135 5,574 6,120 6,399 6,538 6,854
5414 6,059 6,277 7,325 7,685 8,625 9,592
5,392 6,811 5,961 7,320 8,082 9,144 10,681
3,806 3,614 4,108 4,315 4,848 5,466 6,494

Kinnefjärding .... 5^003 4,979 5,257 5,983 6.351 7,217 7.489
7,185 6,995 6,964 7,819 8,683 9,484 10,304
9,271 9,351 9,743 10,212 11,034 12.559 13,633

Städerna 1...................... 4,668 5.471 5,824 6,522 7,181 8.716 11.605

Hela länet 138,704 142,454 148,872 167,667 181,389 200,269 222,561

Värmlands län.
10,974 9,883 10,544 12,505 13,799 15,945 18,365
5,255 5,193 5,121 5,345 6,014 6,580 6,668
6,552 6,587 6,585 7,237 8,084 9,125 9,805
6,712 6,665 6,653 7.139 7,927 8,816 8,889

Kil................................... 9,860 9,977 10.473 11,864 13,166 14.607 16.162
3,414 3,631 3,682 4,307 5,032 6,043 6,453
6,677 7,274 7,556 8,114 8,947 9,440 9,763

* Gillberg.......................... 10,994 11,351 11,826 14,286 16,133 18,083 ln,209
9,284 9.612 9,793 10,647 12,065 13,500 14,814

12,653 12,309 13,169 16,217 18,500 20,899 23,635
16,728 16, "33 18,060 22,047 25,094 29,171 32,869

Fryksdals nedre . . . 
Fryksdals öfre .... 
Älfdals öfre..................

14,349 14,650 15,446 17,617 20,070 22,716 25,322
6,009 6,613 7,313 9,821 11,669 13,182 15,727
4,376 4,341 4,649 6.138 7,230 8,429 9,756

Ålfdals nedre .... 8,065 8,103 8,486 9,957 11.391 13,075 15,265
Nyed...............................
Städerna2 ......................

4,589 4,491 4,691 4,956 5,380 5,910 6,384
4,290 4,262 4,754 5,308 5,935 7,146 8,934

Hela länet 140,781 141,475 148,801 173,505 196,336 222,667 248,020

Örebro län.

9,249 9,399 9,800 11,465 12,279 12,901 13,913
Glanshammar .... 5,301 5,401 5,550 6,343 6,745 7,016 7,218

6,748 6,706 6,982 7,992 8,757 9,266 9,746
Sköllersta...................... 7 001 7,323 7,526 8,522 9,449 9,870 10,174

6,564 6,843 7,192 8,562 9,041 9,811 10,873
Hardemo ...................... 2,121 2,091 2,139 2,425 2,545 2,718 2,947

3,705 3,796 3,858 4,199 4,651 4,992 5,279
Edsberg ....... 8,000 7,927 8,321 9,530 10,527 11,786 13,202

6,648 6,473 6,600 7,482 7,901 8,547 9,208
Nora och Hjulsjö . . 7,710 7,094 7,518 8,737 9,270 10,376 11.281

6,507 6,204 6,399 7,453 7,931 9,492 10,763
Grythyttan och Hällef • 4,777 4,705 4,939 5,557 5,978 6,695 7,614
Nya Kopparberg . . . 4,173 3,973 4,286 5,430 5.596 6,531 7,312
Linde och Ramsberg3 8,272 7,557 7,788 9,067 10,084 11,542 12,672

1 Tidaholm är räknadt till Dimbo tingslag. — 2 Arvika är räknadt till Josse härad. -
hög. Densamma har rättats här i enlighet med en anteckning i 1810 års tabell.
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härader m. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Härader m. m.

11,349 11,570 12,304 11,802 11,350 11,237 10,969 Gudhem.
13,827 13,1)78 15,388 15,931 17,777 18,148 18,406 Dimbo.1
14,168 14,326 14.751 13,569 12.687 12,379 12,095 Slättäng.

2,729 2,809 2,864 2,445 2,428 2,413 2,372 Olleberg.
2,814 2.719 2,688 2,529 2,454 2,363 2,294 Frökind.

16,750 17,473 17,534 15,901 14,819 14,409 14,187 Skåning.
7,045 7,075 7,731 7,103 7,083 6,954 6,602 Vilske.
6,279 6,385 6,633 6,135 5,863 5,682 5,505 Valle.
7,234 7,686 8,063 7.450 7,051 6,659 6,525 Åse.

10,268 10.893 11,651 10,947 10,462 10,180 10,082 Viste.
11,620 12,245 13,125 12,419 12,210 12,085 11,938 Barne.
7,013 7,353 7,979 6,989 6.501 6,296 6.190 Laske.
7,949 8.198 8,420 8,095 7,630 7,324 7,286 Kinnefjärding.

11,822 11.788 12,536 11,590 11,846 11,832 11,944 Kinne.
14,178 14,603 14,830 13,959 12,568 11,922 12.054 Kålland.
12,868 14,154 17,843 20,631 23,288 26,772 30,747 Städerna.1

237,102 243,939 258,289 246,722 241,069 239,320 241,284 Hela länet.

Värmlands län.

19,172 19,780 20,724 19,382 18,164 18,168 18,898 Färnebo.
6,584 6,510 6,453 5,502 4,997 4,753 4,575 Ölme.

10.413 10,110 9,849 9,212 8,836 8,224 8,244 Visnum,
9,195 9,094 8,868 7,918 7,725 7,534 7.580 Väse.

16,892 17,464 18,305 17,302 16,982 16,908 17,722 Kil.
7,068 7,350 7.985 8,406 9,200 9,878 . 10,626 Karlstad.

10,147 10,329 10,888 10,690 11,196 11,168 11,147 Grums.
19,769 19.240 18,578 16,721 15,960 15,196 14,775 Gillberg.
15,493 15,299 15,137 13,186 12,288 12,493 12,518 Näs.
24,536 23,750 23,474 22,456 21,947 20,649 19.843 Nordmark.
34,398 34,332 34,722 32,190 32,275 32,343 33.084 Jösse.2
26,667 26,550 26,824 23,946 22,481 21,558 21,088 Fryksdals nedre.
16,702 15,655 15,645 14.334 14,098 13,438 13.047 Fryksdals öfre.
10,160 10,250 10,769 9,739 10,161 10,371 10,481 Älfdals öfre.
16,606 17,517 18,676 19,203 20,335 20,474 20,642 Älfdals nedre.
6,701 6,649 6.609 6,000 5,462 5,330 5,492 Nyed.
9,963 11,396 15,748 17,858 22,177 26.657 30,373 Städerna.2

260,466 201,275 269,254 254,045 254,284 255,142 260,135 Hela länet.

Örebro län.

14,884 14,694 14,502 13,562 13,574 14,014 15,685 Örebro.
7,362 7,622 7,715 7,730 7,665 7,735 7,443 Glanshammar.
9,884 10,028 10,341 10,585 11,075 11,048 10.725 Asker.

10,583 11,046 11,548 11,238 10,990 10,286 10,224 Sköllersta.
12,375 13,107 15,087 16,045 17,484 17,681 18,232 Kuinla.
3,158 3,011 3.084 3.098 3,159 3,038 2.914 Hardemo.
5.830 6,330 6,631 6,793 7,277 7,277 7,204 Grimsten.

14,072 14,351 14.618 13,510 13,477 13,534 13,419 Edsberg.
10,000 10.620 11,823 11,713 11,067 11,161 10,867 Sundbo.
12,403 12,847 14,182 13.040 12,615 12,426 11,787 Nora och Hjulsjö.
11,641 12,290 14,114 14,425 15,299 16,799 17,608 Karlskoga.

7,876 8,046 9,033 9,347 9,397 8,913 8,288 Grythyttan och Hällef.
7,599 7.688 9,211 9.701 11,180 11,399 11,551 Nya Kopparberg.

13,091 13,562 14,479 13,510 13,116 12,594 13,491 Linde och Ramsberg.3

Den officiella folkmängden för är 1805 är 10,361, hvilken siffra dock uppenbarligen är för
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Härader, tingslag 
m. hl.

År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Fellingsbro................ 6,452 6,412 6,468 7,487 7,977 8,652 9,068
Städerna.................... 5,483 5.209 5,457 6,414 6.719 8.008 10,785

Hela länet1 98,711 97,113 100,823 110,665 125,450 138,103 152,055

Västmanlands län.
Tuhundra.................... 4,030 4,001 4,013 4,046 4,043 4,046 4,188
Siende........................ 4,294 4.282 4,459 3,967 4,311 4,379 4,556
Ytter-Tjurbo .... 2,972 2,896 2,940 2,943 2,915 2,942 3,014
Snefringe.................... 9,963 10.184 10,163 10,229 10,738 11,315 12,082
Åkerbo........................ 12,289 12,290 12,532 13,505 13,795 14,462 15,110
Skinskatteberg .... 4,921 4,744 4,993 5,490 5,713 6,175 6,197
Norrbo........................ 5,509 5,609 5,728 5,763 6,035 6,376 6.358
Gamla Norberg . . . 5,967 5,465 5,732 6,553 6,813 7,465 8,093
Vagnsbro.................... 2,957 2,847 2.793 3.011 3,088 3,339 3,833
Torstuna.................... 4,172 3,816 3,895 3,892 3,867 3,834 4,001
Sim tuna.................... 8,006 7,723 7.727 7,648 7,834 7,980 8,640
Öfver-Tj urbo .... 5,410 5,357 5,368 5,293 5,375 5,619 5,922
Våla............................ 6,390 6,477 6,554 7,094 7,283 7,487 8,133
Städerna .................... 7,765 7,817 8,401 9,418 10,237 10,766 12,567

Hela länet 84,645 83,508 85,298 88,852 92,047 96,185 102,694

Kopparbergs län.
Kopparberg o. Aspeboda 2,184 2,097 2,234 2,199 2,233 2,515 3,063
Svärdsjö.................... 4,820 4,921 5,122 5,532 .5,640 6,346 6,930
Sundborn .................... 1,305 1,291 1,335 1,436 1,446 1,624 1,724
Vika............................ 1,594 1,572 1,620 1,629 1,590 1,707 2,008
Torsång........................ 983 959 975 1,003 997 999 1,044
Stora Tuna................ 10,457 10,109 10,110 10,887 10,301 11.388 12,020
Säter............................ 1,676 1,532 1,613 1,699 1,600 1.754 1,835
Stora Skedvi .... 3,217 3,104 3,230 3,319 3,362 3,646 3,677
Husby........................ 4,033 3,924 4,146 4,381 4,593 5,063 5.428
Hcdemora.................... 6,511 6,306 6,434 7,000 6,928 7,634 8,354
Folkare........................ 7,530 7,370 7,534 7,988 7,902 8,420 9,358
Gagnef........................ 5,252 4,700 4,755 5,307 5,598 6,345 6.989
Leksand .................... 13,805 13,678 13,799 14,730 15,142 16,144 17,620
Bättvik........................ 8.128 8,126 8,258 9,418 9,863 10,803 12,240
Mora............................ 9,528 8,977 9,573 10,678 10,954 11,831 12,759
Orsa............................ 3,311 3,316 3,304 3,691 3,798 4,074 4,624
Älfdal........................ 3,254 2,987 3,118 3,403 3,291 3,603 4,047
Särna och Idre . . . 628 677 711 795 848 983 1,162
Nås................................ 7,796 7.467 7,697 8,895 9.833 10,754 11,435
Malung........................ 7,226 6,935 7,058 8,266 8,830 9,909 11,449
Grangärde .................... 6,668 5,788 6,077 7.240 7,900 8,878 10,057
Norrbärke.................... 4,604 4,141 4,377 5,132 5,088 5,785 7,003
Söderbärke ................ 3,815 3,684 3,838 4,083 4,164 4.693 4.905
Städerna.................... 5,987 5,511 5,420 5,573 ' 5,720 6,041 6,612

Hela länet 124,812 119,172 122,338 134,284 137,621 150,939 166,343

(läileborgs län.
Hille och Valbo2 . . 4,427 4,788 5.047 5,543 5,973 7,020 7,843
Hedesunda................ 5,235 6,152 5,319 6,060 6,474 6,712 7,295
Ofvansjö.................... 9,318 8.844 9,034 10.400 11,268 12,707 14,430
Ockelbo........................ 5,060 5,274. 5,476 6,213 6,953 7.682 8,715
Alfta............................ 5,665 5,802 6,093 6,875 7,560 7,790 8,705

1 Den officiella länssumman för är 1805 är 100,800 (inom här använda gränser); jfr not
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härader m. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. Ar 1905. År 1910. Härader, tingslag 
m. m.

9,478 9,788 10.075 9,998 10,143 10,363 10,673 Fellingsbro.
12,925 13,215 16,531 18,960 27,406 31,819 36,910 Städerna.

163,161 168,245 182,974 183,255 194,924 200,087 207,021 Hela länet.1

Västmanlands län.

4,440 4,427 4,363 4,522 5,180 4,970 5,042 Tuhundra.
4,629 4,514 4,804 4.935 5,096 4,885 5,038 Siende.
3,189 3,161 3,333 3.348 3,267 3,045 3,106 Ytter-Tjnrbo.

12,718 13.617 15,487 15,839 17,187 17,412 17,949 Snefringe.
16,068 16,739 18,119 18,890 20,102 19,963 20,236 Åkerbo.

6,373 6,765 7,665 8,373 7,929 7,603 7,466 Skinskatteberg.
6,770 6,852 7,352 7,442 7,907 7,121 7,096 Norrbo.
8,274 9,188 11,494 13,476 14.985 14,998 15,774 Gamla Norberg.
4,137 4.358 4,803 4,947 4,784 4,492 4,222 Vagnsbro.
4,131 4,263 4,933 4.708 4,819 4,671 4,839 Torstnna.
9,210 9,655 11,007 11,331 11.408 10,961 11,246 Simtuna.
6,317 6,599 7,572 7,503 7,374 7,208 7,329 Öfver-Tjurbo.
8,314 8,374 9,190 9,229 9,730 9,655 9,647 Yäla.

13,709 14,831 17,722 22,204 28 503 3‘^,066 36,930 Städerna.

108,229 113,343 127,844 136,747 148,271 149,050 155,920 Hela länet.

Kopparbergs län.

3,421 3,324 3,847 4,701 5,894 6,155 7,077 Kopparberg o. Asp.
7,308 7,452 7,858 8,026 8,129 8,208 8,210 Svärdsjö.
1,850 1.920 2,123 2.235 2,443 2,338 2,303 Snndborn.
2,651 2,764 3,505 3,925 3,606 3,680 3.811 Vika.
1,105 1,108 1,244 1,315 1,321 1,273 1,441 Torsäng.

12,616 12,774 14.788 17,643 21,855 22.650 25,007 Stora Tuna.
1,848 1,877 1,799 1,915 1,689 1,724 1,855 Säter.
3,677 3,659 3,533 3,354 3,361 3,218 3,270 Stora Skedvi.
5,568 5,715 5,979 5,606 5,440 5,516 5,617 Husby.
8,681 8,299 8,537 7,937 8,229 8,196 7,808 Hedemora.

10,085 10.285 12,945 13.969 17,408 18,280 19,842 Folkare.
7,403 7,390 7,728 8,047 8.152 8,051 8,159 Gagnef.

18,459 18,477 18,779 18,918 19,016 18,929 19,198 Leksand.
12,614 12,526 13,121 13.721 14.179 14,039 14,208 Rättvik.
13,135 12,916 13,887 13,780 15,499 15,45ß 16,105 Mora.
4.677 4,616 4,683 5,524 6,841 7,396 7,799 Orsa.
4,041 3,964 4,112 4,039 4.893 4,914 5.156 Älfdal.
1,239 1,274 1,527 1,731 2,132 2,249 2,488 Särna och Idre.

11,797 11,892 12,979 13,263 13,889- 14,100 14,563 Näs.
12,056 12.000 12,783 12,568 12,955 13,037 13,143 Malung.
10.733 10,658 11,701 11.916 15,075 17,620 18,270 Grangärde.

7,457 7,451 7,570 7,467 8,295 8,386 8,158 Norrbärke.
6,152 5,327 5,852 5,701 5,380 5,140 5,002 Söderbärke.
7,215 7,855 9,223 10,148 12,027 13,491 15,383 Städerna.

174,788 175,523 190,133 197,449 217,708 223,893 233,873 Hela länet.

Gäfleborgs län.

7,938 7,973 8,995 11,024 16,303 16.832 17,693 Hille och Valbo.2
7,468 7,628 8,182 8,828 9,890 8,787 8,381- Hedesunda.

15,798 16,416 19,931 21,035 26.390 28,220 29,846 Ofvansjö.
9,188 9,157 10,480 11,292 12,937 13,414 13,887 Ockelbo.
9,043 8,957 9,738 10,334 11,448 11,711 12,166 Alfta.

3 å föregående sida. — 2 Bornims är räknadt till Valbo.
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Tab. 212. (Forts.) Folkmängden i

Tingslag m. m. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Bollnäs . ...................... 4,439 4,507 4,703 5.229 5,405 6,036 6,932
Hanebo.......................... 4,201 4,236 4.399 4.971 5,327 5,775 6,630
Norrala.......................... 6,006 6,242 6,381 7,186 7,774 8,262 9,732
Enånger.......................... 2,744 2,855 2,973 3,274 3,569 3,886 4,330
Forsa1.......................... 5,361 5,749 5,840 6,216 6,398 6,863 7,392
Bergsjö.......................... 5,942 6,562 6,981 8,082 8,522 9,256 10,208
Delsbo.......................... 5,896 6,148 6,521 7,251 7,665 8.193 8,633
Ljusdal .......................... 5,673 5,926 6,182 6,862 7,402 8,338 9,416
Arbrå............................... 2,349 2.549 2,722 3.043 3,136 3,377 3.692
Järfsö.......................... 3,430 3,610 3,788 4,142 4,328 4.793 ■ 5,303
Städerna1...................... 8,794 9,601 10,046 11,059 11,653 13,034 16,417

Hela länet 84,540 87,845 91,505 102,400 109,407 119,724 135,673

Västern o rrlan ds läu.
Selånger...................... 2,019 2,011 2,184 2,628 2,599 2,838 3,251
T ana............................... 3,621 3,939 4,154 4.848 5,347 6,058 6,996
Torp............................... 4.054 4,492 4,963 6,123 6,543 7,375 9,002
Njurunda ...................... 1,640 1,774 1,808 2,035 2,258 2,479 3,050
Skön............................... 2,131 2,191 2,309 2,328 2,686 3,244 4,338
Indal............................... 2,311 2,380 2,672 3,404 3,595 4,058 4,854
Ljustorp......................
Säbrå2 ..........................

2,736 2,882 3,110 3.569 3,711 4,369 5,055
3,980 4,323 4,464 5.106 5,216 5,789 6,524

Grudmundrå................. 2,270 2,480 2,525 2,786 3,353 3,626 3,991
Nora............................... 3,091 3,187 3,368 3,867 4,124 4.478 4,727
Boteå............................... 4,151 4,194 4,384 4,917 5,227 6,261 7.125
Sollefteå...................... 2,726 2,899 3,032 3,646 4,413 5,211 6,052
Resele.......................... 1,569 1,766 1,921 2,178 2.497 3,052 3,884
Ramsele.......................... 2,457 2,986 3,223 3.889 4,630 5.610 6,849
Nätra2.......................... 5,781 6,198 6,5o9 7,592 8,160 9,420 10,445
Nordingrå...................... 4,311 4,164 4,346 5,033 5,331 6,071 6,604
Själevad2...................... 3,155 3,108 3,368 4,391 4,759 5,571 6.489
Arnäs............................... 3,905 4,372 4,763 5,701 6,657 7.793 9,246
Städerna 2...................... 3.765 3,775 3,964 4,360 4,749 6.232 8,426

Hela länet 59,673 63,111 07,067 78,401 85,855 99,535 116,908

Jämtlands län.

Ragunda ...................... 2,522 2,952 3,254 3,803 4,240 5,069 6,707
Refsnnd............................ 1,948 2,223 2.292 2,688 2,857 3,102 3,708
Brunflo .......................... 2,152 2,364 2,436 2,707 2,792 3,051 3,410
Hackås och Näs . . . 1,139 1,244 1,264 1.345 1,454 1,496 1,819
Lit................................... 3,100 3,231 ■ 3,479 4,158 4,650 5,301 6,118
Hammerdal.................. 2,698 3,124 3.393 3,975 4,539 5,308 6,643
Rödön.......................... 2,111 2,205 2,300 2,643 2,919 3.174 3,407
Sunne .......................... 1,462 1,601 1,578 1,803 1,877 1.998 2,213
Oviken.......................... 1,794 2,026 2,127 2,241 2,306 2,458 2,582
Hallen.......................... 1,216 1,284 1,392 1.496 1,521 1.647 1.807
Undersåker................. 2,688 2,835 2,961 3,345 3,839 4,484 5,115
Offerdal.......................... 2,602 2,908 3.115 3,493 3,857 4,569 5,303
Sveg............................... 3,219 3,387 3.448 3,838 4,030 4,602 5,020
Hede............................... 1,741 1,842 1,943 2,330 2,586 3,065 3,256
Berg............................... 1,937 2.264 2,362 2,751 2,764 3,141 3,638
Staden .......................... 177 262 313 445 459 817 1,496

Hela länet 32,506 35,742 37,657 43,001 40,090 53,282 62,242

1 Ävik är räknadt till Forsa tingslag, och Bomhus till Valbo. — 2 Örnsköldsvik är hela
och 1894 och 1903 Örnsköldsvik med delar af Själevad; siffrorna för äldre âr afse de gamla
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härader m. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Tingslag m. m.

7,426 7,247 8,692 10,672 12,199 12.862 13,832 Bollnäs.
6.845 6,812 7,890 8,574 9,356 9,617 9,584 Hanebo.

10,294 10,531 13.445 16,410 18,860 19,650 19,782 Norrala.
4,509 4,620 5,485 5,851 6,364 6,378 6,209 Enånger.
7,586 7,577 9,658 12,230 12,477 13,054 13,236 Forsa.1

10,668 10,705 12,237 12,989 13,980 14,471 14.207 Bergsjö.
8,734 8,721 9,281 10,228 10,528 10,543 10.635 .Delsbo.

10.035 10,013 12.713 16.945 18,887 19,340 20,309 Ljusdal.
8,911 3,953 4,776 5,490 6,226 6,658 6,959 Arbrå.
5,380 5,387 6,066 6,641 7,121 7,342 7,503 Järfsö.

19,132 21,719 31,159 38,381 45,682 47,274 49,563 Städerna.1

143,955 147,416 178,728 206,924 238,048 246,153 258,792 Hela länet.

Västernorrland» län.

3,479 3,403 3,844 4,641 4,709 4,790 4,892 Selånger.
7,854 8,198 10,072 11,255 11,416 11,711 12,087 Tuna.
9,844 10,383 13,255 15,249 16,113 16,587 17,586 Torp.
3,246 3,578 5,547 7,382 8,292 8,232 8,883 Njurunda.
5,338 6,633 12,443 21,320 24,291 24,232 24,834 Skön.
5,177 5,289 5,963 6,524 6,598 6,686 6,772 Indal.
5,491 5,550 6,330 7,524 7,758 7,673 7,885 Ljustorp.
6,992 7,198 8,569 9.386 8,846 9,332 9,837 Säbrå.2
4,318 4,538 6,534 8,788 11.868 13,120 14,901 Gudmundrå.
4,937 5,118 5,990 7,617 8.755 9,505 9,910 Nora.
7,630 7.855 9,441 11,427 13,608 13,781 13.992 Boteå.
6,541 6,689 8,141 10,169 10.923 11,416 12,097 Sollefteå.
4,384 4,749 5,988 7,293 7,914 8,231 8.476 Resele.
7,824 8,748 11,169 13,531 14,988 15,564 16,362 Ramsele.

11,240 11,791 13,312 15,290 16,875 17,263 18.104 Nätra.2
6,787 6,731 7,087 7,290 7,691 7,711 7,635 Nordingrå.
7,219 7,516 8.786 10,735 11.412 11,918 11,846 Sj älevad.2
9.816 9,729 11,473 13,220 14,883 15,132 14,472 Arnäs.
9,478 10.952 15,273 20,170 25,371 27,989 29.941 Städerna.2

127,590 184,648 169,217 208,811 232,311 240,873 250,512 Hela länet.

Jämtlands län.

7,749 8,323 10,024 12,642 13,872 13,966 14,522 Ragunda.
4,214 4,510 5,599 7,257 8,135 8,554 9,173 Refsnnd.
3,543 3,811 4.333 5,088 5,738 6,405 6,786 Brunflo.
2.014 2,099 2,479 2,625 2,722 2,717 2,655 Haekås och Näs.
6,670 6,938 8,114 9.506 9,999 9,615 10,045 Lit.
7,334 7,968 9,810 11,911 13,306 14,188 14,987 Hamm erd al.
3,696 3,757 4,250 4,897 5,639 6,239 6,685 Rödön.
2,352 2,463 2,660 3.068 3,801 3,920 4,018 Snnne.
2,838 2,777 3,125 3,304 3.242 3,293 3,331 Oviken.
1,896 1,799 2,020 2,245 2,271 2,154 2,236 Hallen.
5,463 5,714 6,390 7,746 9,238 8,624 8.448 Undersåker.
5,491 5,526 6,179 7,376 7.793 7,752 7,696 Offerdal.
5,423 5,390 6,551 7,117 7,996 7,671 8,236 Sveg.
3,527 3.408 4,056 4.425 4,798 4,887 4.980 Hede.
3,957 4.213 5.048 5,749 5,975 6,953 6.053 Berg.
1,808 1,717 2,854 5,333 6,866 7,291 8,264 Staden.

67,975 70,413 83,492 100,289 111,391 113,229 118,115 Hela länet.

tiden räknadt såsom stad. År 1892 utvidgades Härnösand med en del af Säbrå (1.200 inb.), 
.gränserna. I fråga om Själevad (Björna s:n) samt Nätra (Annndsjö s:n) jfr ock not 1 sid. 552.
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Tal). 212. (Forts.) Folkmängden i

Socknar. År 1805. År 1815. År 1820. År 1830. År 1840. År 1850. År 1860.

Västerbottens län.
Nordmaling................ 2,402 2,508 2,632 3,242 3,591 4,337 5,289
Bjurholm1.................... 353 711 745 1,108 1,334 1,829 2,231
Umeå............................. 5,944 6,08Æ 6,388 7,858 7,217 8,629 10,229
Yännäs........................ O4O 655 688 849 1,787 2,278 2.746
Säfvar ........................ 855 876 92O 1,133 2,035 2,517 2,911
Degerfors.................... 1,057 1,360 1,480 1.899 2,066 2,782 3,426
Lycksele.................... 1,036 1,224 L351 1,781 2,264 2,863 3,672
Örträsk........................ I9O 23 I 255 337 428 54« 631
Stensele........................ 293 346 377 618 862 1,101 1.321
Tärna............................ 69 82 89 148 2O4 274 496
Sorsele........................ 420 494 533 775 974 1.218 1,437
Asele............................. 845 1,031 1,157 1,186 1,415 1,741 2,228
Fredrika4.................... 372 420 473 591 686 833 1,050
Vilhelmina................ 791 1.005 1.122 1,465 1,759 2.454 3,184
Dorotea........................ 358 477 556 697 884 1,156 1,556
Bygdeå6........................ 1,891 1,924 2,355 2,761 3,029 3,843 4,681
Nysätra........................ 1,678 1,784 1,910 2,144 2,321 2,731 3,058
Löfånger..................... 2,233 2,182 2.427 2,873 3.042 3,490 3.713
Burträsk.................... 2,579 2,614 2,821 3,452 3,986 4,910 5,766
Skellefteå8................ 4,506 4,889 5,582 7,«44 7,972 9,597 11,303
Byske............................ 1,832 1,930 2,220 2,860 3,240 3,9°« 4,595
Jörn............................. 39' 4->5 475 615 695 1,076 1,504
Norsjö........................ 415 45° 543 756 1,302 1,718 2,137
Malå............................ 224 261 276 337 406 505 680
Städerna2.................... 1,146 1,227 1.360 1,488 1,510 i,795 2,202

Hela länet 32,535 35,180 38,735 48,117 55,009 68,179 82,040

Norrbottens län.
Piteå............................ 5,524 5,591 6,061 7,368 7,869 9,114 10,451
Älfsby......................... 627 634 723 952 1,083 1,341 1,802
Arvidsj aur................ 668 779 825 1,007 1,210 1,505 2,026
Arjeplog.................... 669 747 804 870 945 1,074 1.207
Neder-Luleå................ 4,839 4,662 4,98.3 6,026 6,432 7,453 8,283
Öfv er-Luleå6................ 2,933 2,798 2,990 3,6i5 3,861 4,672 5,809
Jockmock ..... 1,294 1,300 1,378 1,337 1,567 1,885 1,905
Råneå........................ 2,497 2,594 2.769 3,268 3,910 4,643 5,487
Neder-Kalix................ 3,497 3,653 3,910 4,384 4,961 6,012 6,969
Öfver-Kalix................ L342 1,461 1,621 1,861 1,930 2,260 2,913
Neder-Torneå3 .... LC93 1,043 1,233 1,501 L533 1,879 1,995
Karl Gustaf................ 1,308 1,240 1,482 1,713 1,531 1,904 2,285
Öfver-Torneå .... L397 1,638 L597 1,964 1,727 2,011 2,368
Hietaniemi................ 1,162 1,167 1,300 1,487 1,443 1,724 1,796
Korpilombolo .... 462 494 545 669 643 799 962
Paj al a........................ 1,244 1,156 1,460 1,938 1,880 2.611 3,008
Gällivare ...... 1,272 1,122 1,116 1,318 1,612 1,870 2,443
Juckasjärvi................ 953 1,008 953 1,097 1,250 1,462 1,750
Karesuando................ 434 719 668 666 771 895 1,239
Städerna3.................... 2,169 1,852 2,353 2,723 2,764 3,216| 3,807

Hela länet 35,354 35,658 38,771 45,764 48,922 58,330 68,505

Hela riket4 2,422,039 2,465,066 2,584,690 2,88S,082 3,138,887 3,482,541 3,859,728[

1 Folkminskningen i Fredrika år 1865 beror på öfverförandet af några hemman till Björna,
derna. ■—■ 3 Haparanda är hela tiden räknadt såsom stad. — 4 Om rikssnmman år 1805, se sid.
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härader m. m. åren 1805—1910.

År 1865. År 1870. År 1880. År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Socknar.

5,762 6,006 7,051 8,021 9,726 10,026 10.172
Västerbottens län.

Nordmaling.
2,679 2,709 3,249 3,810 4.229 4,229 4,274 Bjnrholm.1

11,039 11,027 12,054 13,367 15,998 16,930 17,758 Umeå.
2,991 2.927 3,282 3,951 5,326 5,683 5,975 Vännäs.
8,107 3,248 3,560 3.810 3,710 3,683 3,794 Säfvar.
3,860 4,064 5,358 6,269 7.392 7,713 7,998 Degerfors.
4,141 4,512 5,040 5,855 7,106 7,438 7.971 Lycksele.

708 749 743 789 989 1,060 1.124 Örträsk.
1,425 1.499 1.906 2,339 2,929 3,303 3,576 Stensele.

601 668 921 1.029 1,190 1,341 1,482 Tärna.
1,577 1,590 1,949 2,493 2,933 3,189 3,410 Sorseie.
2,397 2,308 2,862 3,259 4,236 4,520 4,815 Åsele.

719 761 923 1,069 1.224 1,330 1,424 Fredrika.1
3,470 3,662 4,660 5,419 6,578 7,025 7.368 Vilhelmina.
1,652 1,739 2.213 2,455 3,210 3.579 3,853 Dorotea.
5,058 5,032 5,352 5,680 6,135 6,695 7,395 Bygdeå.6
3,079 2,903 3,070 3,309 3,412 3,398 3,474 Nysätra.
3,911 3,824 3,926 4,075 4,166 4,186 4,191 Löfånger.
6,310 6,106 6,766 7,635 8,260 8,633 8,986 Burträsk.

12,523 12,661 14,825 17,122 19,754 21,145 22,336 Skellefteå.2
5,°9° SA50 6,116 7,615 8.814 9,207 9,638 Byske.
1,715 2.000 2,403 2,996 3,805 4,176 4,409 Jörn.
2,365 2,516 3,268 4,113 4,930 5,232 5,717 Norsjö.

856 896 1,352 2,033 2,521 2,729 2,895 Malå.
2,612 3,142 3,695 4,389 5,162 6,396 7,301 Städerna.2

89,647 91,759 106,544 122,902 148,735 152,746 161,366 Hela länet.

11.255 11,638 13,682 15,535 17.951 19,201 19,640
Norrbottens län.

Piteå.
2,085 2.276 2,915 3,759 4,995 5,335 5,810 Älfsby.
2,243 2,473 3,164 4,040 5,220 5,906 6.349 Arvidsjaur.
1,249 1,234 1,352 1,771 2,325 2,584 2,849 Arjeplog.
8,622 8,702 10,105 10.727 12,166 12,696 12,278 Neder-Luleå.
6,822 7,230 8.386 9,540 12.970 14,529 16,530 Öfver-Luleå.5
2,030 1,983 2,522 3,256 4,372 5,220 5,416 Jockmock.
5,619 6,094 7,135 7,411 7,777 7,884 8,137 Råneå.
7,378 7,522 9,419 11,090 12.946 14,189 15,365 Neder-Kalix.
3,281 3.544 4,217 4,834 5,539 5,875 6.013 Öfver-Kalix.
2,115 2,033 2,347 2,520 3,056 3,566 3,972 Neder-Torneå.8
2,293 2,149 2,244 2,229 2,403 2,383 2,536 Karl Gustaf.
2,543 2,528 2,942 3,122 3,406 3,563 3,683 Öfver-Torneå.
1,826 1,837 1,998 1,946 1,968 2,120 2,150 Hietaniemi.
1,046 1,096 1,415 1,732 1,990 2,009 2,005 Korpilombolo.
3,224 3,233 3,903 4,690 5,919 6,193 6,412 Pajala.
2,622 2,691 3,253 4,279 11.745 14,678 16,245 Gällivare.
1,772 1,783 1,973 2,256 3,048 8,064 11,530 Juckasjärvi.
1,357 1,364 1,293 1,348 1,266 1,224 1,198 Karesuando.
4,310 4,647 6,496 8,698 13,707 13,001 13,014 Städerna.8

73,693 76,057 90,761 104,788 134,769 150,220 161,182 Hela länet.

4,114,141 4,168,525 4,565,668 4,784,981 5,136,441 5,294,885 5,522,403 Hela riket.

Bjurholms och Anundsjö socknar. — 2 Nuv. Skellefteå stad är hela tiden inräknad hland stä- 
215. — 5 Med Edefors, såsom öfverallt äfven i följande tabeller. — 6 Med Kobertsfors.
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Tab. 213. Antalet ] ef v ande födde i härader m. m. åren 1816 1900.1

Härader m. m.
1811

Summa.

,'40.
Pr år
tionde.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Stockholms stad . 65,438 26,175 28,781 35,258 44,704 49,231 68,491 71,984

Stockholms län.
Långhundra . . . 4,074 1,630 1.479 1.623 1,582 1.524 1.580 1,597
Ärlinghundra . . . 4,320 1,728 1,526 1,660 1,884 1,839 1,720 1.637
Seminghundra . . 3,126 1,250 1,205 1,286 1,411 1,545 1,415 1,450
Vallentuna .... 2,965 1,186 1,135 1.216 1,496 1,547 1,479 1,265
Frösåker................. 7,939 3,176 3,369 3,257 3,708 3,893 3,500 3,660
Närdinghundra . . 5,648 2,259 2,131 2.283 2,497 2,706 2,626 2,525
Väddö o. Häfverö . 3,029 1.212 1,194 1,345 1,582 1,828 1,568 1,604
Lyhundra .... 3,698 1,479 1,273 1,476 1,579 1,426 1,283 1,453
Sjuhundra .... 2,866 1,146 1.182 1,238 1,231 1.187 1,404 1,380
Bro och Yätö . . . 2.255 902 830 933 1,034 1.030 1,069 1,160
Frötuna o. Länna . 4,337 1,735 1,555 1,536 1.874 1.896 1.970 1,914
Färentuna .... 4,056 1,622 1,541 1,667 1.824 1,679 1,849 1,698
Sollentuna .... 3,046 1,218 1,111 1,407 1,657 1,864 2,239 2,481
Danderyd .... 3.158 1,263 1,097 1.197 1.513 1,974 2,208 2,518
Åker.......................... 2,939 1,176 1,283 1.390 1,573 1,677 1.605 1,515
Värmdö.................. 4,004 1,602 1,690 1.900 2,241 2,400 2,590 2,305
Sotholm................. 7,508 3,003 2,944 3,129 3,440 3,624 3,417 3,092
Svartlösa................. 5,073 2,029 2,199 2,587 3,058 3,532 4,506 4,479
Öknebo.................. 3,558 1,423 1,410 1.894 2,049 2,108 1,925 1,898
Städerna ................. 3,104 1,242 1,236 1,396 1,778 2,326 2,721 3,242

Hela länet 80,703 32,281 31,390 81,420 39,011 41,605 42,674 42,873

Uppsala län.
Håbo...................... 3,554 1,422 1,196 1,250 1,351 1.326 1,303 1,239
Bro.......................... 1.983 793 717 702 863 956 938 792
Trögd...................... 6.754 2,302 1,995 2,148 2,265 2,221 2,365 2,187
Asunda .................. 4,374 1,750 1,565 1.454 1,652 1,790 1,728 1,592
Lagunda ................. 3,524 1,410 1,322 1,310 1,305 1,349 1,344 1.279
Hagunda ..... 3,672 1,469 1,401 1,511 1,467 1,481 1,496 1,271
Ulleråker................. 2,207 883 868 915 981 980 862 876
Bälinge.................. 2,516 1,006 952 1,075 1,095 1,057 986 919
Vaksala.................. 2,141 856 760 935 1.034 945 977 836
Rasbo...................... 2.988 1,195 1,076 1.084 1,091 1,059 1,114 1,027
Norunda.................. 3,673 1,469 1,376 1,458 1,685 1,643 1.685 1,518
Orbyhus.................. 9,587 3,835 3,702 3,951 4,400 5,955 6,823 7.652
Oland...................... 12,256 4,902 4,775 5,219 5,637 5,528 5,629 5,464
Städerna ................. 4,263 1,705 2,058 2,685 3,738 4,326 6,479 5,792

Hela länet 62,492 24,997 23,763 25,697 28,564 30,616 33,729 32,444

1 Siffrorna äro för alla åren reducerade till 1900 års gränser, livarom so vidare 
sid. 239. Jfr ock anmälningarna under Tab. 212. Bikssummor för de föddes antal under 
här behandlade perioder meddelas sid. 237. För de norrländska länen meddelas antalet 
lefvande födde åren 1901/10 i länsöfversikterna i det föregående (under hvarje län för 
sig). Kelativa tal för födelsefrekvensen (årligen pr 1,000 inb.) meddelas för perioden 
1891/1900 i Bilaga Y. För öfriga perioder kunna de uträknas om först medelfolk- 
mängderna beräknas, hvilket med tillräcklig noggrannhet torde kunna ske på grund af 
de data, som meddelas i närmast föregående tabell.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 1816j1900.

Härader m. m.
1816

Summa.

’40.

Pr år
tionde.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Södermani. län.

Jönåker .................. 9,840 3,936 4,156 4,507 5.005 5,264 4,809 4,563
Rönö...................... 8,086 3,234 3.108 3,342 3,623 3,759 3,762 3,297
Hölebo...................... 3,770 1,508 1,548 1,641 1,679 1,774 1,914 1,625
Daga.......................... 4,129 1.652 1,614 1,657 2,015 2,165 2,285 2.186
Oppunda . .' . . . 19,854 7.942 8,298 9,004 9,816 9,999 9,691 8,747
Yillåttinge .... 6,875 2.750 2,773 2,960 3,097 3,216 3,209 3,106
Väster-Rekarne1 , 5,507 2,203 2,385 2,435 2,815 2,693 3.296 4.813
Öster-Rekarne1 . . 8,299 3,319 3,285 3,600 4,073 4,297 4,166 4,635
Åker.......................... 5,417 2,167 1,998 2.101 2,193 2,077 2,054 2,173
Selebo...................... 4,972 1,989 1,960 2,080 2,171 1,978 1,994 1,958
Städerna1 ... . 6,123 2,449 2,867 3,432 4,209 4,868 6,081 6,962

Hela länet 82,872 38,149 33,992 36,759 40,696 42,090 48,261 44,065

Östergötlands län.

Kinda ...................... 13,253 5,301 5,549 5,810 6,031 6,055 5,021 4,423
Ydre.......................... 6,145 2,458 2,607 3,022 3,043 2,801 2,484 2,254
Yifolka................. 6,865 2,746 2,772 3,061 3.213 3.277 3,046 2,874
Valkebo................. 5,666 2,266 2.363 2,696 2.614 2,522 2,236 1,874
Gullberg................. 4,605 1,842 2,015 2,266 2.253 2,135 1,618 1,414
Åkerbo..................... 3,194 1,278 1,109 1,225 1,224 1.131 974 847
Bankekind .... 8,409 3,364 3,469 4.188 4.472 3,576 2,797 2,670
Hanekind2 .... 7.479 2.992 2,811 3,187 3,217 2,982 2,793 2,550
Hammarkind . . . 12,359 4,944 5,002 5,280 5.465 5,108 4.293 3,713
Skärkind................. 4,120 1,648 1,584 1,739 1,709 1,723 1,677 1,415
Finspånga län . . 13,388 5,355 5,922 6,881 7.922 8,289 7.241 6,810

; Björkekind .... 3,684 1,474 1,406 1.593 1,587 1.592 1,361 1,197
Östkind................. 4,553 1.821 1,979 1.988 2.035 1,960 1.639 ■ 1.538
Losing...................... 3.722 1,489 1.537 1,611 1,684 1,709 1.777 1,914
Bråbo...................... 3,233 1,293 1,377 1,648 1,957 2,189 3,192 3,483
Memming .... 2,697 1.039 980 1.085 1.152 1,309 1,268 1,282

1 Lysing...................... 8.357 3,343 3,366 3,958 4,055 3,526 2,877 2,450
Göstring................. 9,041 3,616 3,716 4,092 4,307 4,295 4,082 3,926
Aska2 .................. 7,418 2,967 3,161 4,290 4.582 4,569 4,096 4,146
Dal.......................... 3,303 1,321 1,448 1,580 1.658 1,450 1.266 1,338
Boberg................. • 6,286 2,514 2,512 2,773 2,713 2,549 2,328 2,283
Städerna2 .... 13,937 5,575 7,225 9,291 11,888 12,698 12,864 14,459

Hela länet 151,614 <50,646 63,910 73,264 78,781 77,445 70,080 68,860

Jönköpings län.
Tveta3...................... 10.807 4,123 4,231 4,938 5,619 5,839 6,945 7,556
Yista...................... 5,692 2,277 2,433 2,697 2,896 2,441 1,966 1.769
Mo ....... 4,999 2.000 2.112 2.459 2,754 2,448 1,977 1,686

\ Norra Vedbo . . . 11,826 4,730 4.814 5,448 5,573 5,103 4,642 4,690
i Södra Yedbo . . . 9,500 3.800 3,862 4,252 4,375 4,049 3,950 3,494

Östra härad . . . 16,278 6,511 6,615 7,447 7,677 6,667 5,700 5,563
Västra härad . . . 18,226 7,290 8,260 9,478 10,051 9,604 9,065 7,844
Östbo...................... 13,025 5,210 5,680 6,511 6,575 6,261 5,950 5,309
Yästbo...................... 15,314 6,126 6,466 .7,339 7,487 7,462 7,3! 8 6,472
Städerna3 . . . . 4,708 1,883 2,173 3,217 4.747 5,556 7,226 6,961

Hela länet 109,875 43,950 46,646 58,786 57,754 55,480 54,789 51,344

1 Fors är räknadt till Väster-Rekarne, och Kloster till Öster-Rekarne.— 2 Sst Lars 
är räknadt till Hanekinds härad, men Motala är hela tiden räknadt såsom stad. — 
s Huskvarna och Ljungarum äro räknade till Tveta härad.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvan.de födde, åren 1816/1900.

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Kronobergs län.

Konga...................... 19,153 7,662 9,112 10.073 10,647 10,814 9,633 8,197
Upp vidinge .... 14,263 5,705 6,609 7,112 7,082 6,951 6,578 6,866
Kinnevald .... 10,017 4,007 4,482 5,423 5,626 5,540 4,985 4,233
Norrvidinge . . . 5,901 2,360 2,527 2,725 2,887 2,788 2,272 2,181
Allbo...................... 17,908 7.163 7,941 9,112 10,012 10,234 9,048 7,912
Sunnerbo................. 25,022 10,009 11,307 13,306 13,335 12,671 11,900 10.012
Staden ...................... 1,845 538 650 905 1,120 1,187 1,717 1,673

Hela länet 93,609 87,444 42,628 48,656 50,709 50,185 46,133 41,074

Kalmar län.

Norra Tjnst . . .' 14,393 5,757 5,962 7,077 7.406 6,760 5,590 4,772
Södra Tjust . . . 12,604 5,042 5,322 6,024 7,022 6,996 5,803 5,658
Sevede ...................... 9,751 3.9(10 4,384 5,105 5,085 4,487 4,032 3,455
T iinalän.................. 8,786 3,495 4,118 4,576 4,608 4,094 3,309 3.215
A speland.................. 8,632 3.453 4,118 4,389 4,427 3,891 3,393 3,314
Handbörd .... 10,418 4,167 5,071 5,654 5,701 5,308 4,756 4,398
N orra Möre. . . . 9,928 3,971 4,413 5,114 5.417 4,888 4,002 3.295
Stranda1 .................. 7,553 3,021 3,585 4,091 4,536 4,421 4,086 4,019
Södra Möre .... 26,597 10,639 12,074 13,979 15,053 14,344 12,494 10,327
Åkerbo...................... 4,839 1.936 2,318 2,494 2,545 2,529 2,326 1,921
Hunsten.................. 3,313 1,325 1.444 1,634 1,730 1,668 1,309 957
Slättbo1.................. 3,052 1,221 1,433 1,357 1,471 1,281 1,045 842
Möokleby................. 2,687 1,075 1,178 1.286 1.346 1,147 948 796
Algutsrum .... 4,271 1.708 1,824 1.777 1.933 1,766 1,379 1.115
Gräsgård ................. 3,835 1,534 1.746 1,835 1,699 1,573 1,359 1,293
Städerna1 .... 8,518 3,407 4,204 5,211 5,811 6,633 6,826 6,510

Hela länet 139,127 55,651 63,194 71,603 75,790 71,786 62,657 55,887

Gottlands län.

Endre...................... 853 341 310 336 395 359 302 346
Dede.......................... 896 358 360 393 398 396 339 390
Bro.......................... 920 368 368 471 409 466 389 436
Bäl.......................... 747 299 282 265 265 315 222 200
Lummelunda . . . 1,025 410 482 618 652 512 401 434
Forsa...................... 2,217 887 962 1,189 1,236 1,109 992 925
Bute.......................... 1,183 473 572 697 711 632 573 569
Lina.......................... 767 307 286 399 337 237 248 274
Halla...................... 1,292 517 473 630 681 647 505 537
Kräklinge .... 1,321 528 607 707 635 672 522 418
Stenkumla .... 1,021 408 469 518 571 540 415 386
Banda ...................... 1,743 697 682 727 787 748 580 520
Hej de...................... 1,707 683 589 698 688 733 620 526
Hoburg.................. 1,172 469 460 524 557 527 477 407
Grötlinge.................. 1,432 573 534 527 567 501 855 347
Hem se...................... 1,056 422 371 453 563 546 553 578
Hablinge.................. 1,270 508 468 419 448 372 311 301
Fardhem.................. 874 350 288 419 457 447 332 325
Burs.......................... 1,698 679 663 733 814 746 610 536
Garde...................... 1,097 439 370 442 418 327 341 354
Staden ...................... 2,759 1,104 1,032 1,397 1,642 1,602 1,535 1,772

Hela länet 27,050 10,820 10,628 12,562 13,281 12,434 10,622 10,581

1 Oskarshamn och Borgholm äro hela tiden räknade såsom städer.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 1816!1900.

Härader m. ni.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Blekinge län.
Östra härad . . . 16,143 6,057 6,815 7,709 8,675 9,368 9,042 7,516
Medelstad1 .... 19,140 7,656 8,828 10,223 10,730 11,451 11,397 10,338
Bräkne ................... 12,784 5,113 6,131 6,657 7,030 7,303 6.847 7,211
Lister....................... 16,260 6,504 7,304 8,314 8,485 8,501 8,089 7,471
Städerna1 .... 13,034 5,214 5,399 6,261 6,967 ■7,502 8,446 8,451

Hela länet 76,361 30,544 34,477 39,164 41,887 44,125 43,821 40,987

Kristianstads län.
Norra Åsbo.... 14,173 5,669 6,535 7,094 7,254 7,437 6,867 5,970
Södra Åsbo .... 6,798 2,719 3,370 4,059 4,068 3,974 3,127 2.883
Bjäre ....................... 8,976 3,590 4,217 4,786 4,818 4,809 4,153 3,336
Västra Göinge . . 16,175 6,470 7,888 8,823 9,667 9,644 9.050 8,065
Villand................... 15,880 6.352 7,156 7,682 7,700 7,410 6.689 6,137
Östra Göinge . . . 14,991 5,996 6,815 7,689 8.397 8,110 7,586 6,875
Gärd............................ 13,676 5,471 6.156 6,654 6,321 6,341 6,543 6.012
Albo ....... 6,805 2,722 3,285 3,386 3,227 3,396 3,274 2,508
Ingelstad.................. 16,111 6,445 7,963 8,640 9.004 8,627 7,619 6,261
Järrestad................... 5,611 2,244 2.691 2,930 2,924 2,783 2,788 2,313
Städerna ................... 4,184 1,674 2,058 2.502 3,014 3,339 3,737 3,475

Hela länet 123,380 49,352 58,134 64,245 66,394 65,870 61,233 53,835

Malmöhus län.
Oxie2....................... 12.035 4,814 5,479 5,793 5,393 5,673 6,182 8,106
Skytt2....................... 11,211 4,484 5,056 5,086 4,914 4,764 4,113 4,467
Luggude................... 21,463 8,585 9,771 11,843 12,232 13,148 13,692 13,960
Rönneberg .... 8,228 3,291 3,453 3,905 4,153 4,032 3,524 3,363
Onsj ö....................... 11,864 4,746 5.017 5,387 5,599 5,220 4,551 3,883
Harjager2 .... 9,011 3,604 3,646 4,067 4,021 4,502 3,864 4.054
Torna....................... 14,259 5,704 6,414 6,523 6,557 6,547 5.717 5,248
Bara............................ 11,766 4.707 5,289 5.326 4,928 5,423 5.498 5,636
Frosta....................... 14,262 5,705 6,407 7,796 8,055 7,827 7,197 6,099
Färs............................ 14,478 5,791 6,677 7,556 8,094 8,404 7,720 6,519
Venunenhög . . . 15,078 6,031 6,958 7,106 6,954 6.877 5,960 5,492
Lj units................... 4,862 1,945 2,144 2,554 2,565 2,303 2.059 1,574
Herrestad .... 4,990 1,996 2,351 2,441 2,341 2,241 2,206 1,829
Städerna2 .... 17,908 7,163 9,862 13,702 18,222 25,133 31,647 33.295

Hela länet 171,415 68,560 78,524 89,085 94,028 102,094 103,930 103,525

Hallands län.
Hök............................ 11,149 4,460 4,940 5.701 6,005 5,725 5,533 4,621
Halmstad .... 7,116 2,846 3,103 3,683 4,031 4.446 4,493 4,815
Tönnersjö .... 6,348 2,139 2,361 3,171 3,274 2,977 2,737 2.767
Årstad....................... 6,481 2,592 2,808 3,089 3.326 3,422 3,131 2.692
Faurås....................... 8,956 3,582 4.046 4,969 4,997 5,222 4,890 4.410
Himle....................... 8,528 3,411 3,429 4,181 4,283 4.116 3,733 3,444
Vi ske....................... 4,367 1,747 1,979 2,363 2,487 2,329 1,999 1,802
Fjäre ....................... 15,074 6,030 5,934 6,694 6.412 6,043 5,625 4,955
Städerna.................. 4,047 1,619 1,818 2.393 3,364 4,444 5,866 6,746

Hela länet 71,066 28,426 30,418 36,244 38,179 38,724 38,007 36,252

1 Ronneby är hela tiden räknadt såsom stad. — 2 Yästra Sträflinge är räknadt till 
-Oxie härad, och Eslöf till Harjagers, men Trelleborg (inom dess gamla område) är hela 
tiden räknadt såsom stad.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefoande födde, åren 1816/1900.

Härader m. m.
1816/40.

18H/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/80. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Gröteb. o. Boh. län.

Askim...................... 5,536 2,215 2,573 3,184 3,419 3,963 4,049 3,717
Östra Hising1 . . 1,512 605 503 618 895 1.461 2,377 2,867
Västra Hising . . 4,741 1,896 1,910 1,946 1,768 2,002 2,349 2,312
Säfvedal1 .... 4,037 1,615 1.477 1,871 1,901 2,272 4,485 5,360
Inlands Södre . . 7,159 2,864 3,123 3,310 2,894 2,625 2,341 1,992
Inlands Nordrc . . 8,252 3,301 3,331 3,768 3,485 3,152 2,826 2,595
Inlands .Fräkne . . 4,301 1,720 1,662 1,926 1,751 1,675 1.409 1,189
Inlands Torpe . . 3,461 1,384 1.638 1,852 1,624 1,364 1,250 1,188
Ornsts Östra . . . 5,233 2,093 2,419 2,672 2,604 2,407 2,051 1,837
Orasts Västra . . 6,844 2,738 2,888 3,303 3,169 3,256 3,259 3.012
Tjörn ...................... 5,685 2.274 2,531 2,827 2,671 2,613 2,842 2.875 i

Lane...................... 8,755 3,502 3,415 3,823 3,450 3,113 2,754 2,381 i

Tunge...................... 6,066 2,426 2,481 2,602 2,238 1,988 1,977 1,771;
Stångenäs1 .... 4,788 1,915 2,022 2,247 2,308 2.254 2,601 3,661
Sörbygden .... 3,784 1.514 1,751 2,155 2,057 1,631 1,349 1,156 !

Sotenäs.................. 4,027 1,610 1,734 2,054 2,142 2,342 2,835 3,743
Vette...................... 6,154 2,462 2,537 3,071 2,985 2,685 3,029 3,609 ;

Tanum...................... 5,969 2,388 2,611 2,913 2,772 2,279 2,196 2,323
Kville...................... 5.653 2,261 2,355 2,645 2.477 2,183 2,100 2,129
Bullaren.................. 3,160 1,264 1,635 1.806 1.679 1,398 1,222 972!
Städerna1 .... 22,905 9.162 9,879 15,276 21,360 26,823 33,447 37,697

Hela länet 128,022 51,209 -54,475 65,869 69,649 73,486 82,748 88,386

Alfsborgs län.

Flandre................. 3,635 1,454 1,475 1,725 1,806 1.668 1,555 1.689
Väne...................... 8,989 3,596 3,744 4,636 4,784 4,865 4,937 5,289
Bjärke ...................... 4,093 1,637 1,702 1,754 1,921 1,840 1,520 1.153
Vätle...................... 5,286 2,114 2,365 2,549 2.357 2,229 2,168 2,205
Aie.......................... 8,130 3,252 3,498 3,858 3,683 3,305 2,905 2,786
Ivulling................. 11,545 4.618 4,836 5.902 5,866 5,740 4.753 3,728
Ås ........................... 7,309 2,924 3,165 3,879 3,601 3,320 2,823 2,419
Gräsene...................... 7,543 3,017 3,145 3.801 3,915 3,431 2,985 2,347
Kind...................... 16,998 6,799 7,197 8.747 8,723 8,279 7,897 6,761
Kedväg ................. 7,420 2,968 3,224 3,687 3,545 3,253 3.013 2.549
Mark...................... 19,242 7,697 9,421 10,960 10,209 10.264 9,701 9,222
Veden...................... 4,544 1,818 1,927 2,376 2,464 2,327 2,313 2,048
Bollebygd .... 3,545 1,418 1,660 1.957 1,909 2,055 1,903 1,734
Nordal...................... 6,585 2,634 2,942 3,346 3,359 2,914 2,727 2,281
Sundal2.................. 11,091 4,436 5,268 6,565 6,431 5,375 3,972 3.100
Valbo...................... 9,466 3,786 4,237 5,067 5,036 4,475 3,829 3,300
Tössbo...................... 6,644 2,618 3,042 3,470 3.189 2,778 2,255 1,852
Vedbo ...................... 14,493 5,797 7,009 8,145 8,161 7,425 6,469 5,635
Städerna.................. 5,477 2,191 2,574 3,098 3,618 4,088 5,287 6,924

Hela länet 161,935 64,774 72,426 85,572 84,577 79,631 73,012 67,022

Skaraborgs län. 
Hasselrör .... 8,103 3,241 3,660 4,340 4,555 4,182 3,724 3,205
Hofva...................... 7,502 3,001 3,424 3,976 4,438 3,997 3,405 2,934
Binneberg .... 7,023 2,809 2,839 3,491 3.543 3,235 2,776 2,222
Valla...................... 11,708 4,683 5,288 6,083 6,483 6,227 5,783 4,990
Kåkind.................. 11,143 4,457 4,730 5,680 5,723 5,381 5,144 4,629

1 Karl Johans församling är liela tiden räknad til] Göteborg, men Lnndby till 
Östra Hisings kärad och Lysekil till Stångenäs härad. — 2 Aren 1901/10 utgjorde de 
föddes antal i Sundals härad endast 2,418.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 1816j1900.

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa.

Pr år
tionde.

G-udhem................ 7,248 2,897 3,217 3,695 3,619 3,377 3,379 2,807
Dimbo1................ 8,237 3,295 3,616 4,154 4.295 4.520 4,562 4,800
Slättäng................ 8,188 3,275 3,535 4,373 4,893 4,320 3,670 3,090
Olleberg................ 1,809 724 660 8*7 957 851 723 698
Frökind................ 1,712 685 786 965 905 758 749 645
Skåning................ 10,703 4,281 4,506 5.595 5,814 5,061 4.484 3,548
Yilske.................... 4,386 1,755 1,956 2,302 2,417 2,385 2,114 1.847
Valle.................... 3,948 1,579 1,665 1,844 2.008 1,769 1.597 1,487
Ase........................ 5,376 2,150 2.081 2,287 2,339 2,253 2.099 1,791
Viste.................... 6,421 2,568 2,788 3,326 3,559 3,478 2,981 2,557
Barne.................... 6,827 2,731 3,060 3,865 4,412 4,174 3,627 3.014
Laske.................... 3,795 1.518 1,753 2,463 2,673 2,537 1,989 1,509

: Kinnefjärding . . 4,800 1,920 2,221 2,605 2.441 2,198 2,031 1,498
Kinne .................... 6,209 2,484 2,786 3,524 3,651 3.625 3,125 2,826
Kålland................ 8,602 3,441 3,836 4,539 4.417 4,140 3,609 2,822
Städerna1 . . . . 4,808 1,923 2,304 3,346 3,977 4,256 5,237 5,107

Hela länet 138,543 55,417 60,711 73,280 77,119 72,724 66,80S 58,026

Värmlands län.
Färnebo................ 10,501 4,200 5,072 6.409 6,717 6,888 5,707 4,812
Ölme.................... 4,714 1,885 1,931 2,187 2.110 1,948 1,399 1,262
Visnniu................ 6,084 2,4'i4 2,943 3,365 3,331 2,936 2,413 2,085
Väse........................ 5,832 2,333 2,367 2,575 2,612 2,363 1,882 1,846
Kil........................ 9,777 3,911 4,384 5,101 5,433 5,408 4,660 4.332
Karlstad................ 3,854 1.542 1,905 2,061 2,395 2.446 2,311 2.399
Grums.................... 7,406 2,962 2,942 3.163 3,183 3,239 3,040 2,937
Gill berg................ 12,013 4,805 5,308 5,819 5,436 4,679 3,769 3,432
Näs.................... , 9,458 3,783 4,124 4,757 4,541 3,997 3,269 2,752
Nordmark .... 13,582 5,433 6,145 7,391 6,890 6,086 5,361 4,668
Jösse3 .................... 17,745 7,098 8,184 9,907 9,924 9,091 7.680 7,035
Fryksdals nedre . . 14,780 5,912 6.896 8,382 8.283 7,633 5,979 5,232
Fryksdals öfre . . 8,432 3,373 4,482 5,918 5,786 5,144 4.112 3,824
Älfdals öfre . . . 4,942 1,977 2,676 3,448 3,309 3,280 2,705 2,681
Älfdals nedre . . . 8,381 3,352 4,254 5.501 6,053 5,971 5.794 5,926
Nyed.................... 3,895 1,558 1,680 1,882 1,901 1,790 1,368 1,141
Städerna 4,164 1,666 1,853 2,622 3,503 4,165 4,286 4,809 1

Hela länet 145,560 58,224 67,146 80,488 81,407 77,064 65,735 61,173
Örebro län.

Örebro.................... 9,379 3,752 3,860 4,502 4,627 3,865 3,335 3,292
Glanshammar . . . 5,199 2,080 2,022 2,239 2,272 2,261 2,034 1.953
Asker.................... 6,685 2,674 2,786 2,946 3,069 2,704 2,738 2,837
Sköllersta .... 7,160 2,864 2,981 3.147 3,383 3,380 2,948 2.798
Kumla.................... 6,718 2,687 2,836 3,416 4,028 4,325 4,319 4,270
Hardemo................ 1,934 774 807 903 896 794 819 847
G-rimsten................ 3,568 1,427 1,572 1,691 1,944 1,995 3,947 2.014
Edsberg................ 7,804 3,121 3,539 4,235 4,649 4,257 3,395 3,311
Sundbo ................ 5,509 2,204 2,448 2,827 3,174 3,535 3,236 2,929
Nora o. Hjulsjö . . 8,345 3.338 3,479 4,179 4,558 4.952 4,173 3,407
Karlskoga .... 6,286 2,514 3,223 3,912 4,159 4,804 4,502 3,850
Grythytte o. Hällef. 4,727 1,891 2,164 2,743 2,805 3,229 3,189 2,803
Nya Kopparberg . 4,709 1,883 2,123 2,530 2,537 3,091 3,031 3,116
Linde o. Kamsberg 8,347 3,339 4.060 4,308 4,359 4,588 3,796 3,264

1 Tidaholm är räknadt till Dimbo tingslag. — 3 Arvika är räknadt till Jösse härad.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 181611900.

Härader eller 
tingslag m. m.

1816/40.
1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Summa. Pr år
tionde.

Fellingsbro .... 6,072 2.429 2,534 2,774 2,915 2,802 2,562 2,679
Städerna .................. 4,483 1,793 2,174 3,023 4,026 4,265 4,933 6,197

Hela länet 96,925 38,770 42,608 49,375 53,401 54,847 50,957 49,567

Västmanlands län.
Tuhundra .... 3,200 1,280 1,140 1,209 1,493 1,394 1,422 1,507
Siende...................... 3,332 1,333 1.318 l,4u0 1,439 1,432 1,530 1,555
Ytter-Tjurbo . . . 2,246 898 872 876 897 1,000 1,010 910
Snefringe................. 8,479 3,391 3,314 3,663 4,104 5,230 4,773 4,622
Åkerbo...................... 10,872 4,349 4,261 4,508 4.974 5.535 5,313 5,478
Skinskatteberg . . 4,277 1,711 1,955 1,900 1,951 2,402 2,491 2,180
Norrbo...................... 4,376 1,750 1,729 1,887 2,058 2,304 2,307 2,303

■ Gamla Norberg . . 4,922 1,969 2,191 2,562 2,812 4,035 4,418 4,384
; Vagnsbro................. 2.219 887 890 1.070 1,277 1,462 1,430 1.254

Torstuna.................. 2,930 1.172 1,125 1,018 1,153 1,403 1,367 1,216
1 Simtuna.................. ' 5,474 2,190 1,783 2,203 2,704 3,146 3,053 3,215
1 Öfver-Tjurbo . . . 3.375 1,350 1,656 1,469 1,749 2,158 2,076 1,849

Yåla.......................... 4,994 1,998 1,760 2,189 2,228 2,336 2,474 2,596
! Städerna .................. 6,617 2,617 2,893 3,376 4,166 4,962 5,619 6,699

Hela länet 67,313 26,925 26,917 29,330 33,005 38,799 39,283 39,768

Kopparbergs län.
Kopparberg o. Asp. 1,507 603 758 845 1,009 1,227 1,229 1,720
Svärdsjö.................. 3,947 1,579 1,991 2,060 2,159 2,524 2,348 2,056
Sundborn .... 994 397 444 487 539 650 631 594
Yika.......................... 1.117 447 434 517 881 1,084 1,184 1,203
Torsång.................. 624 250 215 240 296 389 324 322
Stora Tuna . . . 7,068 2,827 3,319 3,499 3,727 4,677 5,701 6,043
Säter...................... 1,174 470 522 504 516 509 523 380
Stora Skedvi . . . 2,150 860 943 947 895 930 829 704
Husby...................... 3,104 1,242 1.417 1,660 1,676 1,829 1,557 1.352
Hedemora .... 4,949 1,980 1,972 2,453 2.315 2,423 2,191 2,005
Folkare.................. 5,373 2,149 2,450 2,498 2.717 8,684 4,217 4,433
Gagnef...................... 4,098 1,639 2,001 2.276 2,447 2,658 2.576 2,505
Leksand ................. 9,525 3,810 4,653 5,140 5,601 5,721 5,263 5,205

! Rättvik................. 6,493 2,597 3,081 3,930 3,973 4,195 4,390 4,162
Mora...................... 7,957 3,183 3,126 3.889 3,831 4,041 3,879 4,339
Orsa.......................... 2,995 1,198 1,200 1,301 1,321 1,446 1,671 1,812
Älfdal...................... 1,945 778 918 1,113 1,015 1,172 1,293 1,397
Särna o. Idre . . . 543 217 237 281 324 405 498 591

S Nås.......................... 7,067 2,827 3,107 3.485 3,742 4,089 3,980 3,891
Malung................. 5,734 2,293 2,712 3,703 3,674 3.808 3,636 3,301
Grangärde .... 6,200 2,480 2.984 3,493 3,588 4,046 3,784 4,266
Norrbärke .... 3,948 1.579 1,700 2,264 2,483 2,711 2,299 2,307
Söderbärke .... 3,160 1,264 1,490 1,613 1,640 1,828 1.752 1,430
Städerna .................. 4,048 1,619 t 1,647 1,923 2,462 2,684 2,662 2,662

Hela länet 95,720 38,288 43,321 50,121 52,831 58,730 58,417 58,680

Gäfleborgs län.1
Hille och Valbo . 3,913 1,565 1,980 2,499 2.462 3,000 3,304 4,711
Hedesunda .... 4,366 1,742 1,799 1,990 2,224 2,642 2,841 2,865
Ofvansjö.................. 7,442 2,977 3,543 4,220 4,777 6,219 6,525 7,074

! Ockelbo.................. 4,440 1,776 2,171 2,631 2,828 3,400 3.815 3,782
||Alfta...................... 4,506 1,802 2,114 2,495 2,757 2.962 3,236 3,301

1 Siffror för åren 1901/10 meddelas i tabellen sid. 451.
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Tab. 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 1816/1900.

561

Tingslag m. m.
181

Summa.

d/40.

Pr år
tionde.

1841/50. 1861/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Bollnäs................ 3,310 1,324 1.583 1,807 2.111 2,460 3,355 3,624Hanebo................ 3,227 1.291 1,439 1,821 2.029 2,301 2,921 2180Norra! a................ 4,775 1,910 2.063 2,526 3,105 4,282 5421 5,031
Enånger................ 2,163 865 949 1,183 1,230 1.649 1,844 1.875Forsa.................... 3,576 1,430 1,488 1,601 1,754 2,304 3,805 3,354Bergsjö................ 5,543 2,217 2,407 2,634 2,782 3,347 3,632 3*893
Delsbo.................... 4,454 1,782 1,946 1,942 1,993 2,260 2,697 2161Ljusdal................ 3,830 1,532 1,857 2,350 2,703 3,634 5)380 5,922Arbrå.................... 1,804 722 680 877 954 1,207 1,749 1,687Järfsö .................... 2,613 1,005 1.126 1.247 1.250 1.487 1)965 2,032Städerna................ 8,114 3,246 3,645 4,766 6,775 10,765 12,165 12,512

Hela länet 67,966 27,186 30,790 36,589 41,734 53,919 64,355 67,204

Västernorrlands
län.2

Selånger................ 1,611 644 745 880 828 1,066 1,308 1,261Tuna.................... 3.436 1,375 1,592 1,971 2,462 3,323 3,850 3184Torp........................ 4,268 1,707 1,888 2,651 2.964 3,911 5,069 4,649Njurunda .... 1,358 543 722 782 959 1,815 2,643 2167Skön.................... 1,642 657 866 1,290 1.926 4,352 7,557 7,951Indal.................... 2,361 , 944 1,011 1,294 1,438 1,663 1,957 1,852Ljustorp ................ 2,443 977 1,312 1,551 1.794 2,070 2,383 2,333Säbrå .................... 4,048 1.619 1,858 2,117 2,372 2,749 3.019 2,876Gudmundrå . . . 2,327 931 1,156 1.258 1,430 2,220 3,178 4,072Nora........................ 3,102 1,241 1,333 1,467 1,598 2,145 2,545 2)842
Boteå.................... 3,486 1,395 1,949 2,272 2,508 3,308 4166 4)755
Sollefteå................ 2,689 1,076 1,528 1,945 2,197 2.659 3,390 3,507Resele.................... 1,538 615 914 1,184 1,539 2,065 2,590 2)553
Ramsele................ 2,925 1,170 1.633 2.036 2,850 3,944 4,568 4,838Nätra.................... 6,376 2,551 2,898 3,259 3,708 4,579 5,016 5,402Nordingrå .... 4,131 1,652 1,935 2,100 2,049 2,250 2)228 2)228
Sj älevad1 . . . . 3.579 1,432 1,724 2,185 2,609 3,064 3,841 4,077
Arnäs ...... 5,476 2,190 2,757 3,125 3,284 4,193 4,824 5,016Städerna1 .... 3,323 1,329 1,777 2.508 3.220 5.105 5,517 6,875

Hela länet 60,119 24,048 29,598 35,875 41,735 56,481 69,649 73,138

Jämtlands län.1
Ragunda ................ 2,579 1,031 1,284 2,014 2,678 3,247 4,416 4,514
Refsund................ 1,675 670 699 1.012 1.196 1,646 2,320 2)481
Brunflo ................ 1,811 724 817 883 993 1,132 1,448 1)510
Hackås o. Näs . . 737 295 278 428 575 667 '770 711Lit........................ 2,677 1,071 1,323 1,602 1,876 2,383 2,775 2,751
Hammerdal .... 2,622 1,049 1,312 1,677 2,312 3,137 3,897 4)163
Rödön ...... 1,668 667 739 785 1,003 1,050 1,413 1)335
Sanne .................... 1,071 428 419 491 585 700 823 1,002
Oviken.................... 1,327 531 647 596 633 776 869 729
Hallen.................... 834 .334 349 351 399 441 583 559
Undersåker .... 2,064 826 1,093 1,132 1.409 1,687 2,351 2,835
Offerdal................ 2,310 924 1,157 1,375 1,407 1,559 2,016 2,116Sveg........................ 2,224 890 1.106 1.229 1,408 1,934 2183 2,292
Hede.................... 1,431 572 729 892 899 1,024 1,296 1,309
Berg........................ 1,627 651 755 980 1,202 1,405 1,769 1,652
Staden .................... 315 126 218 397 577 707 1,617 1,691

Hela länet 26,972 10,789 12,925 15,844 19,152 23,495 30,546 31,650

1 Örnsköldsvik är hela tiden räknadt såsom stad. — 2 Siffror för 1901/10 meddelas 
sid. 466 (Västernorrlands län) och sid. 481 (Jämtlands län).

36—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tal). 213. (Forts.) Antalet lefvande födde, åren 1816/1900.

Socknar m m.
1816

Summa.

1/4O.

Pr år
tionde.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Västerbottens län?
Nordmaling 3,318 1,325 1,469 1,840 2,128 2,474 2,742 3,044
Bjur holm 1,491 596 762 892 963 1,172 1,427 1.560

I 1 2,665 3,460 3.798 3,974 4,195 5,040
) 9,418 3,767 I 861 1,004 1,082 1.186 1.309 1,724
! 820 1,029 1,102 1,335 1,305 1,147

2,108 843 1,023 1,211 1,395 1.976 2,273 2.500
Lycksele . . J. 2,150 860 1,118 / 1,293 

\ 234
1,585

268
1,735

275
1,882

247
2.353

370
Stensele . / J- 714 286 455 1 527

i 108
537
233

633
314

749
331

1,032
329

663 265 403 469 496 690 869 1,021
972 389 534 673 738 936 1.069 1.402
528 211 253 326 332 284 349 404

Vilhelmina . 1,245 498 817 1,133 1,204 1,562 1,950 2,205
584 234 385 498 587 727 884 1,148

Bygdeå . . 
Nysätra . . 
Löfånger . .

2,762 1,105 1,309 1,611 1,597 1,751 1,861 1,863
1,844 738 860 952 793 839 956 1,001
2,326 931 997 1.102 1,106 1,050 989 941
3,055 1.222 . 1,536 1,708 1,828 2,137 2,313 2,500

Skellefteå2 * . 
Byske . . .

j 8,148 3,259 4,109
392

5,040
512

5,579
661

/ 4,814 
\ 1,832 

868

5.355
2,702
1,130

5,945
2,925
1.317

Norsjö . . . 
Malå4 . . .

841 336 606 760 810 1,071 1,451 1,761
280 I 12 160 235 296 460 792 867

Städerna2 . 1,207 483 513 675 809 923 1,038 1,385

Hela länet 44,199 17,680 22,047 27,292 29,927 35,018 40,168 45,784

Norrbottens län?
6,088 2,435 2,776 3,654 3,876 4,567 5,367 6,059

Älfsby . . . 
Arvidsjaur .

943 377 471 725 876 1,100 1,501 1,968
833 333 461 703 869 1,094 1,421 1.932

Arjeplog . . 726 291 376 372 385 410 621 738
f 2,301 2,539 2,882 3,139 3,444 3,545J. 8,172 3,269 \ 1.372 1,881 2,734 2,949 3,102 4,161

1,066 427 564 496 511 826 1.119 1,394
2,840 1,136 1,500 1,919 2.408 2,687 2,521 2,521

Neder-Kalix 3.836 1,535 1,967 2,547 2,857 3,500 3,978 4,568
1,536 614 714 1.053 1.327 1,484 1,687 1,939
1,594 638 755 726 766 868 994 1,038
1,714 686 805 1,000 884 869 833 843

Öfver-Torneå 1.732 693 843 958 947 1.087 1,166 1,152
Hietaniemi . 1,336 534 598 639 701 787 690 667
Korpilombolo 
Pajala1 . .

1 5.5°
1,802

220
721

3OO

1,060
4OO

1.284
480

1,182
624

1,420
766

1,925
802

2.246
1,168 467 533 868 929 1,197 1.288 3,677

Juckasjärvi. 1,006 402 439 574 620 546 807 1,007
636 254 305 399 36«) 367 437 378

Städerna . . 1,941 776 843 1,078 1,399 1.951 2,628 3,982 '

Hela länet 39,519 15,808 18,983 23,815 26,993 31,472 36,295 44,617 .

' Korpilombolo ntbröts på 1850-talet ur Ofver-Torneå (60 %), Ofver-Kalix (30 %)
ooh Paiala (10 %). Talen för födde och döde i Korpilombolo för åren 1816/60 äro endast 
kalkylerade och sakna s)älfständigt värde; de äro fråndragna de tre moderförsamlingarna 
enligt här angifna procenttal. — 2 Skellefteå stad är hela tiden upptagen bland städerna.
__ s gjffror för 1901/10, se sid. 496. (Västerbottens län) och 512 (Norrbottens län). —
4 Se anm. 2 sid. 589.
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Tab. 214. Antalet aiiidne i Mrad er m. m. åren 1816/1900.1

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Stockholms stad . 89,708 35,883 33,603 41,235 41,728 46,862 47,788 52,163
Stockholms län. •

' Långhundra . . . 3.208 1,283 1,227 1,199 1,175 958 987 1,030
Arlinghundra . . . 3,741 1,497 1,244 1,332 1,451 1,376 1,168 i;ii4
Seminghundra . . 2,784 1,114 1,055 994 1,068 1.069 890 867
Vallentuna .... 3,111 1,244 1,059 1.069 1,070 923 836 811
Frösåker................. 5,670 2,268 2,371 2,348 2,573 2,585 2,496 2,379
Närdinghundra . . 3,598 1.439 1,468 1,511 1,558 1,638 1,610 1,474
Väddö o. Häfverö . 2,297 919 892 1,022 1,12.1 3,321 1,214 1,259
Lyhundra .... 2,908 1,163 1,151 1,079 1,115 1.056 1,010 967
Sjuhundra .... 2,306 922 891 817 859 775 775 805
Bro och Vätö . . . 1,965 786 693 800 792 740 718 806
Frötuna o. Länna . 4,039 1,616 1,410 1,537 1,455 1,469 1,253 1,332
Färentuna .... 5,128 2,051 1,735 2,037 1,415 1,219 1,059 1,054i Sollentuna .... 3,628 1.451 1,220 1,390 1,332 1,159 1,186 1,373

! Danderyd .... 4,210 1,684 1.286 1,390 1,247 1,295 1,242 1,433
Åker.......................... 2,660 1,064 1,166 1.295 1.266 1,022 1,005 985
Värm dö.................. 4,215 1,686 1,894 2,416 1,867 1,643 3,437 1,349
Sotholm................. 6,433 2,573 2,399 2,757 2,840 2,563 2,418 2j237

i Svartlösa................. 5,064 2,026 2,025 2,158 2,327 2,435 2,764 2,745
Öknebo..................... 2,750 1.100 1,086 1,270 1,360 1,294 1,143 1,120 !
Städerna ................. 3,878 1,551 1,334 1,535 1,475 1,896 1,892 2,275 ;

Hela länet 73,593 29,437 27,600 20,956 29,366 28,436 27,103 27,415
Uppsala län.

Håbo...................... 3.226 1.291 922 1,046 1,026 912 820 847
Bro.......................... 2,068 827 676 722 671 579 591 479
Trögd...................... 4,956 1,983 1,632 2,147 1,751 1,680 1,553 1.464

! Äsunda...... 3,697 1,479 1,347 1,292 1,327 1,238 1,186 1,019
Lagunda ................. 3,081 1,232 1,059 1,125 991 946 945 828i Hagunda.................. 2,843 1,137 911 1.134 1,067 932 906 813

1 Ulleråker.................. 2,051 820 668 893 629 713 598 555
Bälinge.................. 2,263 905 815 902 773 766 735 704
Vaksala.................. - 735 652 863 748 674 654 551
Rasbo...................... 2,252 901 821 748 801 787 716 682
Norunda.................. 3,078 1,231 1,083 1,214 1,150 1.159 1,156 1,049
Örbyhus .................. 7,229 2.892 2,658 2,867 3,059 3,693 3,646 3,909
Oland...................... 8,487 3,395 3,457 3,658 3.894 3,750 3,528 3,511
Städerna ................. 5,290 2,116 2,027 3.111 3,079 3,818 4,612 4,516

Hela länet 52,359 20,944 18,728 21,722 20,966 21,647 21,646 20,927
1 Siffrorna äro för alla åren reducerade till 1900 års gränser; se härom vidare 

sid. 232. Jfr ock anmärkningarna under Tab. 212. Bikssummor för de allidnes antal 
under här behandlade perioder meddelas sid. 237. För de norrländska länen meddelas 
antalet lefvande födda åren 1901/10 i länsöfversikterna i det föregående (under hvarje 
län för sig). Relativa dödstal (årligen på 1,000 inb.) meddelas för perioden 1891/1900 
i Bilaga Y. För öfriga perioder kunna de uträknas om först medelfolkmängden beräknas, 
hvilket med tillräcklig noggrannhet torde kunna ske på grund af de data, som med
delas i Tab. 212 här ofvan.
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Tab. 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 181611900.

Härader m. m.
1816

Summa.

/40.

Pr år
tionde.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Södermanlands l.

Jönåker.................. 6,485 2,594 2,938 2,777 3,157 2,972 2,638 2,541
5,728 2,291 2,238 2.422 2,544 2,260 2,170 1,972

Hölebo...................... 2.989 1,196 1,227 1,302 1.276 1,154 1.129 1,042
2,939 1,176 1,209 1,142 1,354 1,329 1,408 1,306

Oppunda .................. 13,077 5.231 5,464 5,462 6,289 5,721 5,423 5,154
Villåttinge .... 4,320 1,728 1,960 1,744 2,016 1.899 1,971 1,855
Väster-Rekarne1 . 3,993 1,597 1,741 1,907 1,883 1,715 1,837 2,362
Öster-Rekarne1 . . 5,929 2,371 2,471 2,491 2,645 2,612 2,401 2,484
Aker. ...................... 4,143 1,657 1,645 1,637 1,696 1,450 1,302 1,305
Selebo...................... 4,059 1.624 1,644 1,668 1,575 1,373 1,336 1,219
Städerna1 .... 6,481 2,592 2,900 3,539 3,746 4,131 4,268 4,232

Hela länet 60,143 24,057 25,437 26,091 28,181 26,616 25,883 25,472

! Östergötlands län.

Kinda...................... 7,734 3,093 3,419 3,592 3.431 3,157 3,021 2,725
Ydre.......................... 3,732 1.493 1,748 2,117 1.743 1,578 1,274 1.245
Vitolka.................. 4,606 1,842 2,047 2,020 1,822 1.958 1,666 1,754
Valkebo.................. 3,707 1,483 1,558 1,714 1,576 1,451 1,338 1,196

! Hallberg ..... 3,093 1,237 1.381 1.398 1,273 1,268 972 1,005
Åkerbo ...... 2,486 994 816 833 834 727 602 624
Bankekind .... 5,432 2,173 2,123 2,297 2,481 2,146 1,711 1,726
Hanekind2 .... 5,273 2,109 1,887 2,102 2,201 1.852 1.663 1,581
Hammarkind . . . 9,222 3,689 3,751 3,628 3,774 3,230 2,756 2,650
Skärkind................. 2,730 1,092 1,084 1,069 1,159 1,069 877 928
Finspånga län . . 8.406 3,362 4,022 4,023 4,437 4,325 3,832 3,882
Björkekind .... 2,769 1.108 1,043 1,124 1,118 1,051 823 755
Östkind.................. 3.768 1.507 1,486 1,475 1,406 1,283 1,050 1,057
Losing...................... 3,284 1,314 1,266 1,398 1,219 1.154 937 1,080
Bråbo...................... 2,574 1,030 1,015 1,250 1,269 1,296 1,560 1.912
Memming................. 2,062 825 785 854 807 792 621 670
Lvsing ...... 5,639 2.256 2,280 2,921 2.291 2,161 1,707 1,704
Göstring.................. 5,857 2,343 2.541 2,737 2,505 2,468 2,064 1,954
Aska2 ...................... 4,865 1,946 2,311 2,631 2,599 2,757 2,336 2,342
Dal.......................... 2,397 959 1,034 1,082 963 1,004 720 681 ;
Boberg...................... 4,057 1,623 1,720 1,771 1.679 1.610 1.416 1,380 i
Städerna2 .... 15,734 6,293 6,884 9,056 9,809 9,761 8,516 10,282

Hela länet 109,427 43,771 46,201 51,092 50,396 48,098 41,462 43,133

Jönköpings län.s

Tveta4...................... 6,494 2,598 2.501 3,878 3,046 2,807 3,259 3.300
Vista ...................... 3,518 1,407 1.415 2,032 1,544 1,317 1,078 1.126
Mo.......................... 2,637 1,055 1,146 2,076 1,399 1,153 1,151 1,062
Norra Vedbo . . . 7,129 2,852 2.917 3,798 3,157 2,693 2,297 2,353
Södra Vedbo . . . 5,776 2,310 2,576 3,106 2,657 2,133 2,117 2,165
Östra kärad . . . 9,733 3,893 4,258 4,841 4,405 3,486 3,248 3.268
Västra härad . . . 10,799 4,319 4,737 6.081 5,379 4,514 4,489 4,198
Östbo...................... 8,195 3.278 3.181 4,011 3,530 3,263 3,337 3.080
Västbo...................... 9.214 3,686 3,917 4,283 4,339 3.892 4,042 3,846
Städerna4 .... 4,690 1,836 1,809 3,096 3,187 3,285 3,954 4,207

Hela länet 68,085 27,234 28,457 37,202 32,643 28,543 28,972 28,605

1 Fors är räknadt till Väster-Rekarne, och Kloster till Öster-Rekarne. — 2 S:t Lars 
är räknadt till Hanekinds härad, men Motala är heJa tiden räknadt såsom'stad. — 
8 De höga siffrorna för 1850-talet bero förnämligast pä den stora rödsotsepidemien 1857. 
— 4 Huskvarna och Ljungarum äro räknade till Tveta härad.
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Tab. 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 181ßfl900.

Härader na. m.
1816/40.

1841/50. 185L/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Summa-
Pr år
tionde*

Kronobergs län.
Konga...................... 11,702 4,681 5,143 5,522 6,407 5,446 5,196 4,957
Uppvidinge .... 7,943 3,177 3,699 3,876 3,846 3,319 3,532 3,692
Kinnevald .... 6,119 2,448 2,607 2,884 3,524 2,801 3,053 2,799
Norrvidinge.... 3,766 1.502 1,523 1,662 1,742 1,388 1.284 1,379
Allbo ...... 11,616 4,606 4,797 5,204 5,799 5,100 5,462 5,098
Sunnerbo ..... 17,238 6,895 6,938 7,485 8,536 6,892 6,890 6,416
Staden ...................... 1,124 450 498 562 792 828 1,052 1,015

Hela länet 69,398 23,759 25,205 27,195 30,646 25,774 26,469 25,356

Kalmar län. 
Norra Tjnst. . . . 9,835 3,934 4,059 4,753 5,020 3,705 3,247 3,204
Södra Tjust.... 7,974 3,190 3,378 4,417 4.088 3,607 3,174 3,073
Sevede ...................... 6,517 2,207 2,564 3,214 2,816 2,267 2,075 1,978
Tunalän................. 6,284 2,114 2,894 3,022 2,586 2.278 1,745 1,857
Aspeland................. 4,959 1.984 2.370 2,812 2,476 1,962 1,903 1,869
Handbörd .... 6,181 2,472 3,002 3,314 3,133 2,695 2.508 2,388
Norra Möre .... 6,886 2,754 3,543 3,561 3,054 2,735 2,491 2,229
Stranda1.................. 5,040 2,016 2,573 2.523 2,572 2,533 2,263 2,275
Södra Möre .... 17,423 6,969 8,253 8,888 8,460 8,010 7,719 7,099
Åkerbo...................... 3,168 1,267 1.546 1,390 1.607 1.525 1,419 1,413
Runsten.................. 2,507 1.003 987 993 1,125 1,153 1,060 886
Slättbo1.................. 2,272 909 1,132 861 975 884 837 735
Möckleby................. 1.904 761 835 769 795 827 771 658
Algutsrum .... 3,126 1,250 1,506 1.138 1.351 1,234 1.234 1,158
Gräsgård ................. 2,729 1,092 1.165 1,329 1,106 1,060 1,003 956
Städerna1 .... 8,091 3,236 3,888 4,871 4,416 4,845 4,868 4,794

Hela länet 92,896 37,158 43,695 47,355 45,580 41,320 38,317 36,572

Gottlands län.
Endre...................... 513 205 233 212 181 205 228 217
Dede.......................... 543 217 265 233 219 236 220 244
Bro.......................... 618 247 248 272 248 297 261 283
Bäl.......................... 473 189 183 190 175 218 188 195
Lnmmelunda . . . 808 323 316 311 400 386 360 343
Forsa...................... 1,400 560 737 664 735 748 772 763
Rute.......................... 791 316 380 367 457 412 388 392
Lina.......................... 539 216 255 267 202 212 197 199
Halla...................... 902 361 399 385 430 479 393 447
Kräklinge .... 782 313 388 395 405 422 395 411
Stenkumla .... 729 292 317 293 313 363 330 324
Banda ...................... 1,246 498 498 484 492 548 515 489
Hej de...................... 1,024 410 445 449 455 502 463 453
Hoburg. . . . . . 708 283 292 279 322 334 299 315
Grötlinge................. 857 343 370 358 377 338 334 303
Hemse...................... 688 275 252 253 341 359 327 402
Hablinge.................. 884 354 366 300 328 344 290 302
Fardhem.................. 590 236 237 ^'65 238 274 277 263
Burs.......................... 1.159 464 474 471 526 522 452 512
Garde...................... 676 270 276 289 308 284. 275 273
Staden ...................... 2,490 996 1,104 1,141 1,221 1,354 1,209 1,422

Hela länet 18,419 7,368 8,035 7,876 8,378 8,837 8,173 8,552

Oskarshamn och Borgholm äro hela tiden räknade såsom städer.
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Tab. 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 1816[1900.

Härader in. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Blehinge län.
Östra härad . . . 
Medelstad1 ....
Bräkne......................
Lister......................
Städerna1 ....

10,134
13,374

7,996
9,700

12,452

4,053
5,350
3.198
3380
4,981

4,710
5.659
3,708
4,222
4,954

4,816
6,466
4,599
5.334
6,331

5.422
6,767
4,545
5.424
5331

5,412
6,361
4,107
5,061
5,912

5,027
6,090
3,958
4,658
5,944

4,578
6,135
4,124
4,627
5,876

Hela länet 53,656 21,462 23,253 27,546 27,489 26,853 25,677 25,340

Kristianstads län.
Norra Åsbo .... 
Södra Åsbo ....
Bjäre ......................
Yästra Göinge . .
Villand..................
Östra Göinge . . .
Gärd..........................
Albo..........................
Ingelstad..................
Järrestad.................
Städerna ..................

9.287
4,407
6,633

10,772
10,436
9,620
9,503
4,718

10,713
3,720
3,999

3,715
1,763
2,653
4,309
4,174
3,848
3.801
1,887
4,285
1,488
1,600

3,821
1.898
21604
4.625
4,297
3,913
3,635
1,853
4.266
1.423
1,599

3,874
2,109
2,659
5,271
5,431
4,731
4,166
2.075
5,062
1.775
2,475

4,140
2,334
3,052
5,822
4,970
5,356
4,110
1.949
4,814
1,668
1,932

4,458
2,528
2,905
5,668
4.570
4,878
4.103
1,999
4,865
1.640
2,115

4,175
2,239
2,881
5,733
4,357
4,926
3,881
1.962
<591
1,705
2,305

4,214
2,177
2,917
5,388
4,346
4,694
8,969
1,846
4,661
1.699
2,299

Hela länet 83,808 38,528 33,934 39,628 40,147 39,729 38,755 38,210

; Malmöhus län.
Oxie2......................
Skytt2......................
Luggude..................
Rönneberg ....
Onsjö......................
Harjager2 ....
Torna ......................
Bara..........................
Frosta......................
Färs..........................
VemmenliÖg . . . 
Lj units ..... 
Herrestad .... 
Städerna2 ....

7,493
6,846

14,356
5,166
7,843
5,598
8,969
7,157
9.692
9^678
9,093
3,331
3,670

15,248

2,997
2,738
5,743
2,066
3,137
2,239
3,588
2,863
3,877
3,871
3,637
1.333
i,i§8
6,099

3,135
2.799
5,803
1,958
2,955
2,176
3,612
2,939
3,698
3,652
3,737
1.293
1,351
8,038

3,587
2,922
6,575
2,159
3,181
2,372
3,840
2,936
4,470
4,283
4,158
1,340
1,434
9,558

3,480
2,991
7,094
2,375
3,451
2,582
4.060
3,183
5.015
4,372
4,042
1,352
1.277

11,349

3,502
2.929
8,050
2,329
3.323
2,618
4,008
3,095
4,520
4.600
4il37
1.365
1.239

14,660

3,698
2,928
7,954
2,152
3,001
2.568
3,719
3,255
4,443
4,456
3,961
1,254
1.287

18,425

4,078
2,834
8,419
2,130
2.870
2,508
3,617
3,097
4,262
4,279
3,898
1,163
1,246

19,247

Hela länet 114,140 45,656 47,146 52,815 56,623 60,375 68,101 63,648

Hallands län.
Hök ...... .
Halmstad ....
Tönuersjö ....
Årstad......................
Faurås ......................
Himle......................
Viske......................
Fjäre .......
Städerna ..................

8,031
5,107
4,006
4,679
6,588
5,979
2,951

10,664
3,401

3,212
2,043
1,602
1,872
2,635
2,392
1,180
4,266
1,360

3,172
1,947
1.406
2,078
2,603
2,325
1,224
4,370
1,409

3,168
1,894
1,399
1,654
3,066
2,415
1,340
5,016
1,702

.3,712
2,630
1,882
2,224
3.251
3,003
1.672
4.874
2323

3,189
2,420
1,624
1.847
2,898
2,606
1,486
4,340
2,664

3,084
2,401
1,504
1,852
2,608
2.362
1.260
3,836
3,074

3,100
2,373
1,512
1.632
2,563
2,298
1,259
3.756
3,305

Hela länet 51,406 20,562 20,534 21,654 25,671 28,074 21,981 21,798

'Ronneby är bela tiden inräknadt bland städerna. — 2 Yästra Skräflinge är räk- 
nadt till Oxie härad, och Eslöf till Harjagers, men Trelleborg (inom dess gamla område) 
är hela tiden inräknadt bland städerna.
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Tal). 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 1816:1900.

567

Härader m. m.
1816'40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
' 1

Summa, j Pr år
tionde.

Göteb. o. Boh. län.
4,539 1,816 1,778 2,486 2,551 2,500 2,508 2,389

\ Östra Hising1 . . 1,207 483 426 577 613 697 1.062 1,303
i Västra Hising . . 3,480 1.392 1,177 1,505 1.367 1,282 1,343 1,354

3,221 1,288 1,087 1,286 1,365 1,427 2,189 2,609
1 Inlands Södre . . 4,892 1,957 1,865 2,038 2,126 1,840 1,603 1,474

Inlands Nordre . . 5,137 2,055 1,930 2,130 2,564 1,981 1,727 1,752
1 Inlands Fräkne . . 2,490 996 997 1,231 1,053 946 874 843

Inlands Torpe . . 2,232 893 1,002 1,153 1,053 940 857 814
Orusts Östra . . . 3,175 1,270 1,324 1,544 1,743 1.536 1.501 1,262
Ornsts Västra . . 4.556 1,822 1,731 2,135 2,078 2,045 2,098 1,878
Tjörn ...... 3,817 1,527 1,458 1,744 1,903 1,403 1,555 1.619

5,476 2,190 2,094 2,674 2,299 1,923 1,785 1.622
3,882 1,553 1,599 1,711 1,618 1,187 1,307 1,194

Stångenäs1 .... 2,913 1,165 1,176 1,262 1.532 1,360 1,547 1.714
Sörbvgden .... 2,405 962 1,055 1,263 1,287 1.009 843 778

2,548 1,019 1,042 1.107 1,404 1,387 1.448 1,735
Vette...................... 3,760 1,504 1,557 1.657 1,882 1,725 1,859 1,981

3,921 1,568 1,497 1,708 1,786 1,640 1,734 1,640
Kville...................... 3,372 1,349 1,429 1.380 1,689 1,511 1,527 1.338
Bullaren.................. 1,982 793 912 1,179 1,031 818 872 741
Städerna1 .... 24,806 9,922 9,598 13,688 16,282 16.906 19,327 22,004

Hela länet 93,811 37,524 86,734 45,458 49,226 46,063 49,566 52,044

Älf'sborgs län.

Flundre................. 2,545 1.018 1,032 1,080 1,183 998 932 979
5,568 2,227 2,166 2,877 2,812 2,638 2,557 2,669

Bjärkc......................
Vätle ......

2,358 943 1,033 1.192 1.039 1,020 830 872
3,712 1,485 1,484 1,703 1.416 1.388 1.251 1,264

Aie.......................... 5,742 2,297 2,389 2,444 2,471 2,307 1.958 2,025
K tilling................. 6,804 2,722 2,892 3,435 3,303 3,158 2,649 2.550

: Ås............................... 5,035 2,014 2,077 2,638 2,369 1,941 1,756 1,704
ö'087 2,035 1,939 2,469 2,294 1,825 1.634 1,540

Kind.......................... 10,313 4,125 4,729 6,186 5,783 4,810 4,916 4,357
Hed y äg.................. 5,245 2,098 2,316 2.598 2,183 1.888 1,718 1,572

11,512 4,605 5,443 6,756 7.426 6,175 5,870 5,779
Veden ...................... 2.896 1,158 1,207 1,569 1,504 1,244 1,236 1,310
Bollebygd .... 2,315 926 1,054 1,297 1,087 1,095 941 1.012
Nordal...................... 4,058 1,623 1,776 2,012 2,175 1,747 1,670 1,589
Sundal...................... 7,619 3,048 3,140 3,950 4,004 2,891 2,485 2,245

6,713 2,285 2,212 2,734 3,037 2,349 2,248 1,907
Tössbo...................... 3,932 1,573 1,863 1,877 1,996 1,696 1,381 1,316
Vedbo ...................... 8,410 3,364 3,899 4,362 5,416 4.329 3.976 3,796
Städerna .................. 5,155 2,062 2,175 2,496 2,722 2,849 2,977 3,662

Hela länet 104,019 41,608 44,826 53,675 54,170 46,348 42,985 42,148

Skaraborgs län.
Hasselrör .... b ,ö O ^ 2,215 2,294 2,699 2,495 2,359 2,156 2,056
Hofva...................... 5,221 2,089 2,101 2,296 2,399 2,204 2,087 2,049
Binneberg .... 5,207 2.083 2,112 2,182 2.096 1,909 1,761 1,692
Yalta...................... 7,202 i 2,881 3,333 3.984 3,639 3,106 2,950 2,871
Kåkind.................. 7,375 1 2,950 3,202 3,739 3,177 2,955 2,878 2,845

1 Karl Johans församling är hela tiden räknad till Göteborg, men Lundby till 
■Östra Hisings härad och Lysekil till Stängenäs härad.
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Tab. 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 1816/1900.

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa.

Pr år
tionde.

Gudhem.................. 5,265 2.106 2,207 2,198 2,069 1.820 1,756 1,632
Dimbo1.................. 5,668 2.267 2,352 2,611 2,282 2,238 2,277 2,522
Slättäng.................. 5,321 2,128 2,187 3,062 2,519 2,084 1,955 1,819
Olleberg.................. 1,372 549 445 480 551 440 428 412
Frökind.................. 1,163 465 502 539 595 429 387 350
Skåning.................. 7,869 3.148 2,983 3,406 3,150 2,715 2,486 2,342
Vilske...................... 3,230 i 1,292 1,272 1,485 1,520 1,168 1,181 1,086
yalle...................... 3,008 1,203 1,260 1,350 1,225 1,054 1,002 962Åse.......................... 3,655 1.462 1,342 1,586 1,325 1,237 1,117 1,063
Viste...................... 4,148 1,659 1,774 2,166 1,862 1,782 1,665 1.626
Barne...................... 4,613 1,845 1.837 2,095 2,174 2,090 1,845 1.756
Laske...................... 2,873 1,149 1,110 1,491 1,525 1,110 1,088 1.033
Kinnefjärding . . 3,263 1,305 1,358 1,879 1,398 1.210 1,137 1.192
Kinne...................... 4,280 1,712 1.875 2,496 2,003 1,924 1,773 1.701
Kålland.................. 6,274 2.510 2,247 2,805 2.624 2,269 1,985 1(975
Städerna1 . . . . 4,727 1,891 1,786 2,488 2,737 2,876 3.102 3^337

Hela länet' 97,272 38,909 39,579 47,037 48,365 38,979 37,016 36,331

Värmlands län.

Eärnebo .................. 6,098 2,439 2,715 3,541 3,437 3,447 2,830 2,848
Ohne...................... 3,508 1.403 1.314 1,490 1,438 1,092 889 826
Visnum.................. 3,981 1,592 1,775 2,088 1,852 1,594 1.346 1,388
Vase.......................... 4,394 1,758 1,570 1,988 1,760 1,471 1,255 1,215
Kil . ...................... 5,877 2.351 2,616 3.112 3,019 2,847 2,417 2,602
Karlstad................. 2,981 1.192 1,200 1,741 1,568 1,286 1,099 1.233
Grums...................... 5,137 2,055 1.813 2,107 1.992 1,656 1,419 L526
Gillberg.................. 6,748 2,699 2,979 3,487 3,411 2,877 2,392 2,575
Näs.......................... 6,409 2,564 2,407 2,866 2,946 2,245 2,072 1,939
Nordmark .... 7,575 3,030 3,543 3,795 4,532 3,646 3,352 3,474
Josse2 ...................... 9,127 3,651 4,384 5,056 6,156 5,187 4,671 5,051
Eryksdals nedre . 8,380 3,352 3,780 5,285 4.721 4,136 3,450 S;525
Eryksdals öfre . . 4,877 1,951 2,470 3,532 3,233 2,784 2,224 2,337
Älfdals öfre . . . 2,736 1,094 1.320 2.009 1,686 1,657 1,427 1,545
Älfdals nedre. . . 4,610 1,844 2,248 3,027 2,869 2,911 2,614 2,672
Nved...................... 2,590 1,036 1,058 1,248 1,202 1,093 914 859
Städerna2 .... 4,155 1,662 1,606 2,336 2,611 2,538 2.473 2,932

Hela länet 89,183 35,673 38,798 4S,708 48,433 42,467 36,844 38,547

Örebro län.

Örebro ...................... 6,187 2.475 2,696 2,901 2,706 2,293 2,083 2,135
Glanshammar . . . 3,663 1,465 1,451 1,710 1.538 1,288 1,178 1,082
Asker...................... 4,382 1,753 1,838 1,958 1,963 1,661 1,533 1,659
Sköllersta .... 4,199 1,680 1,983 1,994 2,011 1,845 1,698 1,627
Kumla...................... 4,033 1,613 1,809 2,046 2,020 2,085 2,161 2,255
Hardemo................. 1,273 509 540 521 522 459 427 452
Grimsten................. 2,215 886 1,017 1,025 1,023 999 952 946
Edsberg................. 4,682 1,873 2,172 2,320 2,488 2,109 1,972 1,851
Sundbo .................. 3,616 1,447 1.609 1,642 1,704 1,636 1,611 1,493
Nora o. Hjulsjö . . 5,631 2,252 2,092 2,440 2,384 2,432 2,033 1,855
Karlskoga .... 3,698 1,479 1,690 1,940 2.020 2,02] 2,136 1,927
Grythytte o. Hällef. 2,778 1,111 1,150 1,439 1,435 1,477 1,404 1,217 ■
Nya Kopparberg . 2,805 1,122 1,145 1,458 1,350 1.630 1,464 1,465 ,
Linde o. Bamsberg 5,488 2,195 2,473 2,473 2,460 2.540 2,012 1,984

1 Tidaholm är räknadt till Dimbo tingslag. — 2 Arvika är räknadt till Jösse härad..
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Tab. 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 181611900.

Härader, tingslag 1816/40.
1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

m. m. Summa. Pr år
tionde.

Fellingsbro .... 3,86.1 1.540 1,475 1,814 1,684 1,567 1,539 1,564
Städerna .................. 4,311 1,725 1,833 2,365 2,767 2,832 3,125 3,411

Hela länet 62,812 25,125 26,973 30,046 30.075 28,874 27,328 26,923

Västmanlands län.
Tuhnndra .... 2,681 1,072 1,021 1.154 1,110 997 877 776
Siende...................... 3,024 1,210 1,097 1,165 1,075 963 907 845
Ytter-Tiurbo . . . 2,083 833 809 764 755 637 597 601
Snefringe .... 7,347 2,939 2.603 3,341 2,962 3,234 2.863 2,608
Åkerbo...................... 8,467 3,387 3,012 3,581 3,351 3,487 3,179 3,022
Skinskatteberg . . 2,667 1,067 1,084 1.126 1,167 1.264 1,249 1,154
Norrbo...................... 3,397 1,359 1.302 1.447 1,444 1,459 1,492 1,298
Gamla Norberg . . 3,482 1,393 1.476 1.619 1,680 2.433 2,364 2,201
Vagnsbro................. 1,844 737 648 761 890 1.024 825 838
Torstuna................. 2,387 955 863 790 894 940 894 851
Simtuna .................. 4,609 1,844 1.403 1,565 1.894 1,994 1,888 1,925
Ofver-Tjurbo . . . 2,994 1.197 1.302 1,213 1,187 1,519 1.369 1,220
Yåla.......................... 3,726 1.490 1,221 1.311 1,392 1,543 1,618 1,454
Städerna ................. 7,795 3,118 2,774 3,552 3,582 4,158 3,998 4,249

Hela länet 66,503 22,601 20,615 23,389 23,383 25,652 24,120 23,042

Kopparbergs län.
Kopparberg o. Asp. 
Svärdsjö.................

1,187 475 525 517 700 835 683 8S9
2,942 1.177 1,199 1.267 1,300 1,545 1,308 1,347

Sundbom .... 787 315 278 365 382 451 365 372
Vika...................... 892 357 304 346 516 698 584 604
Torsång.................. 511 204 182 204 261 296 217 206
Stora Tuna .... 6,065 2,426 2,342 2.646 2,715 3,541 3,351 3,389
Säter...................... 914 366 297 371 394 381 316 307
Stora Skedvi . . . 1,948 779 719 748 746 744 658 622
Husby...................... 2.366 947 874 1,035 1,053 1,121 1,039 967
Hedemora .... 3,995 1,598 1,367 1,674 1,629 1,753 1,463 1.378
Folkare................. 4,596 1,839 1,845 1.790 1.933 2,254 2,491 2.428
G-agnef...................... 2,858 1,143 1,200 1.473 1.457 1,569 1,292 1,380
Leksand................. 7,385 2,954 3,267 3,446 3,869 4,080 3.253 3,105
Rättvik.................. 4,331 1.732 1.912 2,253 2,419 2,587 2,246 2,244
Mora...................... 5,489 2,196 2.137 2.528 2,608 2,500 2,467 2,447
Orsa.......................... 2,236 894 778 798 873 964 837 971
Älfdal...................... 1,339 536 616 710 777 854 820 771
Särna o. idre. . . 366 146 118 135 177 227 261 292
Nås.......................... 4,162 1,665 1,921 2,120 2.067 2,067 2,036 2.179
Malung.................. 3,498 1,399 1,529 1,902 2,107 2,049 1.972 1.883
Grangärde .... . 3,951 1,580 1.841 2,131 2,102 2,335 1.987 1,986
Norrbärke .... 2,866 1,146 1,146 1.465 1,536 1.657 1.387 1,346
Söderbärke .... 2,351 940 980 1,089 1,005 1.084 950 973
Städerna .................. 4,204 1,682 1,433 1,611 1,917 2,188 1,719 1,813

Hela länet 71,239 28,496 28,810 32,619 34,543 37,780 33,702 33,849

Gäfleborgs län.1
Hille o. Valbo . . 2,629 1,052 1.194 1,539 1,804 1,889 1,872 2,320
Hedesunda .... 2,861 1,144 1,230 1,332 1,486 1.603 1,648 1.571
Ofvansjö.................. 5,067 2,027 2.051 2,308 2,849 3,209 3,588 3,500
Ockelbo.................. 2,693 1.077 1.320 1,473 1,784 2,082 2,086 2,085
Alfta...................... 2,607 1,043 1.097 1,327 1,679 1,723 1,713 1,762

1 Siffror för åren 1901/10 meddelas i tabellen sid. 451.
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Tab. 241. (Forts.) Antalet aflidne, åren 1816 j1900.

Tingslag m. in.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa,

Pr år
tionde.

Bollnäs.................. 2,343 937 1,034 1,145 1,485 1,460 1,821 1,854
! Haneho................. 2,049 820 956 1.072 1,365 1,372 1,448 1,446
Norrala.................. 3.236 1,294 1,292 1,574 2,183 2,825 2,463 2,505
Enånger.................. 1,354 542 553 735 815 983 1,055 1,007
Forsa...................... 2,637 1,055 1,065 1,190 1,379 1,616 2,228 2.060
Bergsjö.................. 3,180 1,272 1,378 1,417 1,803 1,908 2,049 2,205

! Dclsbo...................... 2,806 1,122 1,215 1,363 1,653 1,652 1,747 1,749
i Ljusdal .................. 2,434 974 1,162 1,452 1,882 2,039 2,669 2,797
Arbrå...................... 1,241 496 489 590 780 683 950 924
Järfsö...................... 1,607 643 678 807 1,020 1,065 1.237 1,197
Städerna ................. 7,681 3,072 3,270 4,229 5,124 7,035 6,557 7,047

Hela länet 46,425 18,570 19,984 23,553 29,091 83,144 35,131 36,029

] Västernorrlands 
län.1

Selänger.................. 1,208 483 497 549 631 679 794 820
Tnna.......................... 2,077 831 851 965 1.418 1.728 1,981 2,070
Torp.......................... 2,185 874 923 1,116 1.618 1,876 2.098 2,610
Njurunda ................. 928 371 376 507 629 871 1,148 1,205
Skön...................... 1.372 549 587 801 1,244 2,135 3,278 3,590
Indal...................... 1,312 525 569 585 874 881 1.017 1,027
Ljustorp .................. 1,681 672 800 898 1,159 1,116 1,306 1.215
Säbrå ...................... 2,926 1.170 1,155 1.242 1,645 1,670 1,663 1,690
G-udmundrå .... 1,56.7 627 658 778 960 1.133 1.498 1,891
Nora.......................... 2,008 803 807 1,004 1,226 1,292 1,399 1.482
Boteå...................... 2,485 994 1,078 1.429 1,660 1,915 2,204 2,500
Sollefteå................. 1,667 667 839 990 1,389 1,378 1.620 1,857
Resele...................... 889 356 425 497 752 866 1,139 1,309
Ramsele.................. 1,326 530 681 835 1.149 1,649 1,890 2,178
Nätra...................... 4,099 1,640 1,759 1,939 2,393 2,646 2,521 2,675
Nordingrå .... 2,717 1,087 1,110 1,359 1,589 1,442 1,477 1.412
Själevad2 ..... 2,183 873 854 1,127 1.553 1,624 1,754 1,936
Arnäs...................... 3,476 1,390 1,373 1,614 2,156 2,023 2.509 2,529
Städerna2 .... 3,129 1,252 1,396 1,751 2,406 3,476 3,386 3,947

Hela länet 39,234 15,694 16,738 19,986 26,451 30,400 84,682 37,943

Jämtlands län.1

Ragunda.................. 1,232 493 577 716 999 1,393 1,642 1,848
Refsund.................. 855 342 364 494 578 779 1.017 1,161
Brunflo...................... 983 393 470 479 558 705 826 998
Hackås o. Näs . . 504 202 193 270 299 361 444 415
Lit.......................... 1,380 552 622 795 1,024 i,249 1,395 1,568
Hammerdal .... 1,126 451 565 717 1,017 1,411 1,701 2,091
Rödön...................... 1,036 414 444 496 574 637 823 855
Sunne...................... 654 262 277 333 420 485 511 580
Oviken...................... 902 361 396 419 447 542 571 616
Hallen...................... 513 205 221 248 274 279 340 397
Undersåker .... 1,033 413 510 526 742 830 1,138 1,370
Offerdal................. 1,221 488 576 647 895 849 997 1.226
Sveg.......................... 1,420 568 536 714 823 996 1,145 1,282
Hede.......................... 761 304 292 455 458 488 660 720
Berg.......................... 882 353 407 423 595 664 847 878
Staden ...................... 191 76 101 209 372 430 702 880

Hela länet 14,693 5,877 6,551 7,941 10,075 12,098 14,759 16,885

1 Siffror för åren 1901/10 meddelas sid. 466 (Västernorrlands län) och sid. 481 
(Jämtlands län). 2 Örnsköldsvik är hela tiden räknadt såsom stad.
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Tal). 214. (Forts.) Antalet aflidne, åren 1816/1900.

1816/40.
Socknar m. m. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Summa. Pr år
tionde.

Västerbottens län.1 
Nordmaling .... 1,929 772 768 895 1,238 1,365 1,457 1,484
Bjurholm................ 849 340 281 346 473 423 687 646
Umeå..................... j f 1,425 2,063 2,501 2,304 2,409 2,755
Vännäs................ > 5,555 2,222 l 373 465 652 600 718 839
Säfvar .................... ! 340 518 755 637 669 619
Degerfors................ 1,021 409 332 527 656 716 965 1.038
Lycksele................
Örträsk................

1 951 380 427 ( 484
i 105

735
142

710
113

713
135

994
126

Stenseie ................ 1 297

370

119 165 f 154 287 229 253 401
Tärna.................... \ 43 102 94 115 125
Sorsele.................... 148 195 205 252 248 313 460
Asele.................... 396 158 208 220 324 368 481 557
Fredrika................ 192 77 97 122 184 105 148 172
Vilhelmina . . . 556 222 268 440 645 588 861 964
Dorotea................ 209 84 114 128 214 237 336 357
Bygdeå.................... 1,427 571 566 802 1,195 1,012 1,158 1.018
Nysätra................ 1,001 400 403 534 664 494 582 686
Löf ånger................ 1,094 438 453 640 691 564 606 661
Burträsk................ 1,371 548 541 738 1.295 982 1,049 1.401
Skellefteå3 .... 
Bvske....................

1 3,712 1,485 1,559 2,664 3,427 ( 2,593 
t 728

2,571
1,163

2,948
1,422

Jörn4 ...... 2ÇO IOO 127 207 275 352 488 595
1 Norsjö.................... 278 lil 168 323 395 386 493 699

Mala !.................... I25 60 85 126 133 215 302
Städerna3 .... 901 360 296 412 541 677 705 804

Hela länet 22,484 8,994 9,166 13,120 17,769 16,658 19,290 22,073

Norrbottens län.1
Piteå.................... 3,431 1,373 1,437 2,018 2,407 2,315 3,174 3,317
Alfsby.................... 444 178 180 280 418 481 787 945
Arvidsjaur .... 333 133 169 270 360 452 578 806
Arjeplog................ 478 191 234 207 226 211 296 315
Neder-Luleå . . . 1 4,745 1,898 / 1,247 1,508 1.933 1,757 2.117 2,140
Öfver-Luleå . . . ) 705 1,075 1,470 1,486 1.613 1,968
J ockmoc.k .... 688 275 260 347 441 406 554 736
Råneå.................... 1,556 622 764 939 1,770 1,359 1,564 1,656
Neder-Kaiix . . . 2,131 853 998 1,499 2,107 1,814 2.031 2,823
Öfver-Kalix2 . . . 801 320 343 469 741 618 806 915
Neder-Torneå3 . . 1.278 511 438 568 (555 558 672 629
Karl Gustaf . . . 1,386 554 500 654 783 554 598 550
Öfver-Torneå2 . . 1,236 494 515 530 657 568 703 644
Hietaniemi .... 1,057 423 379 418 497 444 520 426
Korpilombolo2 . . 420 168 150 25O 381 328 447 459
Paj ala3................ 1,077 431 470 589 808 707 1,139 1,047
Gällivare................ 589 236 287 391 649 673 862 1,720
Juckasjäryi.... 559 224 237 238 328 352 478 440
Karesuando .... 436 174 131 179 287 312 284 257
Städerna3 .... 1,433 573 580 724 1,025 1,282 1,629 2,128

Hela länet 24,078 9,631 10,024 13,153 17,941 16,677 20,852 23,921

1 Siffror för 1901/10, se sid. 496 (Västerbottens län) ocb sid. 512 (Norrbottens
län). — 2 Se anm. 1 sid. 562. — 3 Skellefteå ocb Haparanda äro hela tiden räknade
såsom städer. — 4 Se anm. 2 sid. 589.
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Tab. 215. Födelseöfverskottet i häraderna m. m., åren 1816/1900.1

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Stockholms stad . *24,270 * 9,708 * 4,882 * 5,977 2,981 2,269 20,703 19,821

Stockholms län. '
Långhundra . . . 866 347 252 424 407 566 593 567
Arlinghundra . . . 579 231 282 328 433 463 552 523
Seminghundra . . 342 136 150 292 343 476 525 583
Vallentuna .... * 146 *58 76 147 426 624 643 454
Frösåker..................... 2,269 908 998 909 1,135 1,308 1,004 1,281
Närdinghundra . . 2,050 820 663 772 939 1,068 1.016 1,051
Väddö o. Häfverö . 732 293 302 323 461 507 354 345
Lyhundra .... 790 316 122 397 464 370 273 486
Sjuhundra .... 560 224 291 421 372 412 629 575
Bro o. Vätö .... 290 116 137 l'ô'o 242 290 351 354
Frötuna o. Länna . 298 119 145 * 1 419 427 717 582
Färentuna .... * 1,072 * 429 *194 * 370 409 460 790 644
Sollentuna .... * 582 *233 * 109 17 325 705 1.053 1,108
Danderyd.................... * 1,052 *421 * 189 * 193 266 679 966 1.085
Aker.............................. 279 112 117 95 307 655 600 530
Yärmdö.................... * 211 *84 *204 *516 374 757 1,153 956
Sotholm.................... 1,075 430 545 372 600 1,061 999 855
Svartlösa.................... 9 3 174 429 731 1,097 1.742 1,734
Öknebo......................... 808 323 324 624 689 814 782 778
Städerna .................... * 774 * 309 * 98 *139 303 430 829 967

Hela länet 7,110 2,844 3,784 4,464 9,645 13,169 15,571 15,458

Uppsala län.

Håbo......................... 328 131 274 204 325 414 483 392
Bro............................... * 85 *34 41 * 20 192 377 347 313
Trögd......................... 798 319 363 1 514 541 812 723
Asunda......................... 677 271 218 162 325 552 542 573
Lagunda ..... 443 178 263 185 314 403 399 451
Hagunda .................... 829 332 490 377 400 549 590 458
TJlleråker.................... 156 63 200 22 352 267 264 321
Bälinge...... 253 101 137 173 322 291 251 215
Yaksala ....................... 303 121 108 72 286 271 323 285
Rasbo......................... 736 294 255 336 ■ 290 272 398 345
Norunda.................... 696 238 293 244 535 484 529 469
Orbyhns.................... 2,358 943 1.044 1,084 1,341 2,262 3,177 3,743
Oland......................... 3,769 1,507 1,318 1,561 1,743 1,778 2,101 1,953
Städerna.................... * 1,027 * 411 31 * 426 659 508 1,867 1,276

Hela länet 10,138 4,053 5,035 3,975 7,598 8,969 12,083 11,517

1 Siffrorna äro for alla åren reducerade till 1900 års gränser; se härom vidare sid. 
232. Jfr ock anmärkningarna under Tab. 212. Rikssummor för födelseöfverskottet under 
här behandlade perioder meddelas sid. 237. För de norrländska länen meddelas födelse
öfverskottet åren 1901/10 i länsöfversikterna i det föregående (under hvarje län för sig). 
Relativa tal för öfverskottet (årligen på 1,000 inb.) meddelas för perioderna 1881/90 
och 1891/1900 i Bilaga V. För öfriga perioder kunna de uträknas om först medelfolk
mängderna beräknas, hvilket med tillräcklig noggrannhet torde kunna ske på grund af 
de data, som meddelas i Tab. 212 här ofvan.

* Siffran utvisar mortalitetsöfverskott.



LÄNSÖEVERSIKTER. TILLÄGGSTABELLER.

Tab. 215. (Forts.) Födelseöfverskottet, åren 181611900.

573

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Södermanlands l.
8,855 1,342 1,218 1,730 1,848 2,292 2,171 2,022
2,358 943 870 920 1,079 1,499 1,592 1.325

781 312 321 339 403 620 785 583
1,190 476 405 515 661 836 877 880

Oppunda ...................
Viliåttinge ....

6,777 2,711 2,834 3,542 3,527 4,278 4,268 3,593
2,555 1,022 813 1,216 1,081 1,317 1.238 1,251

Väster-Rekarne1 . . 1,514 606 644 528 932 978 1,459 2,451
Öster-Rekarne1 . . 2,870 948 814 1,109 1,428 1,685 1,765 2,151

1,274 510 353 464 497 627 752 868
913 365 316 412 596 605 658 739

Städerna1 .... * 358 * 143 *33 *107 463 737 1,813 2,730

Hela länet 22,729 9,092 8,555 10,668 12,515 15,474 17,378 18,593

Östergötlands län.
Kinda ....................... 5,519 2.208 2,130 2,218 2,600 2.898 2,000 1,698

2,413 965 859 905 1,300 1,223 1,210 1,009
Vifolka.................. 2,259 904 725 1,041 1,391 1,319 1,380 1,120
Yalkebo.................. 1,959 783 805 982 1,038 1,071 898 678
Go llberg................... 1,512 605 634 868 980 867 646 409
Åkerbo....................... 708 284 293 392 390 404 372 223
Bankekind .... 2,977 1,191 1,346 1,891 1,991 1,430 1,086 944
Hanekind2 . . . . 2,206 883 924 1,085 1,016 1,130 1.130 969
Hammarkind . . . 3,137 1,255 1,251 1,652 1,691 1.878 1,537 1.063
Skärkind.................. 1,390 556 500 670 550 654 800 487
Finspånga län . . 4,982 1,993 1,900 2,858 3,485 3,964 3,409 2,928
Björkekind .... 915 366 363 469 469 541 538 442
Östkind................... 785 314 493 513 629 677 589 481
Losing....................... 438 175 271 213 465 555 840 834
Bråbo ....................... 659 263 362 398 688 893 1,632 1,571
Memming.................. 535 214 195 231 345 517 647 612

i Lysing....................... 2,718 1,087 1,086 1,037 1,764 1,365 1,170 746
Göstring................... 3,184 1,273 1,175 1,355 1,802 1.827 2,018 1,972
Aska2....................... 2,553 1,021 850 1.659 1,983 1.812 1,760 1,804
Dal............................ 906 362 414 498 695 446 546 657
Boberg....................... 2,229 891 792 1.002 1,034 939 912 903
Städerna2 .... * 1,797 * 718 341 235 2,079 2,93? 4,348 4,177

Hela länet 42,187 16,875 17,709 22,172 28,385 29,347 29,468 25,727

Jönköpings län.4
Tveta3....................... 3,813 1.525 1,730 1,060 2,573 3,032 3,686 4,256
Yista....................... 2,174 870 1,018 665 1,352 1,124 888 643
Mo............................ 2,362 945 966 383 1,355 1,295 826 624
Norra Yedbo . . . 4,697 1,878 1,897 1,650 2,416 2,410 2,345 2,337
Södra Vedbo . . . 3,724 1.490 1,286 1.146 1,718 1,916 1,833 1,329
Östra härad.... 6,645 2,618 2,357 2,606 3,272 3.181 2,452 2,295
Yästra härad . . . 7,427 2,971 3,523 3,397 4,672 5,090 4,576 3,646
Östbo....................... 4,830 1,932 2,499 2,500 3,045 2,998 2,613 2,229
Västbo....................... 6,100 2,440 2,549 3,056 3,148 3,570 3,276 2,626
Städerna3 .... 118 47 364 121 1,560 2,271 3,272 2,754

Hela länet 41,790 16,716 18,189 16,584 25,111 26,887 25,767 22,739

1 Förs är räknadt till Väster-Rekarne, och Kloster till Öster-Rekarne. — 2 S:t 
Lars är räknadt till Hanekinds härad, men Motala är hela tiden räknadt såsom stad. 
— 3 Huskvarna och Ljungarum äro räknade till Tveta härad. — 4 I fråga om 1850- 
talet, se anm. 3 sid. 564.

* Siffran utvisar mortalitetsöfverskott.
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Tab. 215. (Forts.) Födelseöfverskottet, åren 1816/1900.

1
Härader m. m.

1816/40.
1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Summa. Pr år
tionde.

Kronobergs län.
Konga.................... . 7,451 2,981 3,969 4,551 4.240 5,368 4,437 3,240
Uppvidinge .... 6,320 2,528 2,910 3,236 3,236 3,632 3,046 3,174
Kinnevald .... 3,898 1,559 1,875 2.539 2,102 2,739 1,932 1,434
Norr vid inge . . . 2,145 858 1,004 1.063 1,145 1,400 988 802
Allbo.................... 6,392 2,557 3,144 3,908 4,213 5,134 3,586 2,814
Snnnerbo................ 7,784 3,114 4,369 5,821 4,799 5.779 5,010 3,596
Staden.................... 221 88 152 343 328 359 665 658

Hela länet 34,211 13,685 17,423 21,401 20,063 24,411 19,664 15,718

Kalmar län.
Norra Tjnst . . . 4,558 1,823 1,903 2,324 2.386 3,055 2,343 1,568
Södra Tjnst . . . 4,630 1.852 1,944 1.607 2,934 3,389 2,629 2,585
Sevede .................... 4,234 1,693 1.820 1,891 2,269 2,220 1.957 1,477
Tunalän................ 3,452 1.381 1,224 1.554 2.022 1,816 1,564 1,358
Aspeland................ 3,673 1.469 1,748 1.577 1,951 1,929 1,490 1.445
Handbörd .... 4,237 1,695 2,069 2,340 2,568 2,613 2.248 2,010
Norra Möre . . . 3,042 1,217 870 1,553 2,363 2,153 1,511 1,066
Stranda1................ 2,513 1.005 1.012 1,568 1.964 1.888 1,823 1,744
Södra Möre . . . 9.174 3,670 3,821 5,091 6,593 6,334 4.775 3,228
Åkerbo................ 1,671 669 772 1.104 938 1.004 907 508
Runsten................ 806 322 457 641 605 515 249 71
Slättbo1 ................ 780 312 301 496 496 397 208 107
Möckleby................ 783 314 343 517 551 320 177 138
Algutsrum .... 1,145 458 318 639 582 532 145 *43
G-räsgärd................ 1,106 442 581 506 593 513 356 337
Städerna1 .... 427 171 316 840 1,395 1,788 1,958 1,716

Hela länet 46,231 18,493 19,499 24,248 30,210 30,466 24,340 19,315

Gottlands län.
Endre.................... 340 136 77 124 214 154 74 129
Dede........................ 353 141 95 160 179 160 119 146
Bro........................ 302 121 120 399 161 169 128 153
Bäl........................ 274 110 99 75 90 97 34 5
Lummelunda . . . 217 87 166 307 252 126 41 91
Forsa.................... 817 327 225 525 501 361 220 162
.Rute........................ 392 157 192 330 254 220 185 177
Lina........................ 228 91 31 132 135 25 51 75
Halla.................... 390 156 74 245 251 168 112 90
Kräklinge .... 539 215 219 312 230 250 127 7
Stenkumla .... 292 116 152 225 258 177 85 62
Banda .................... 498 199 184 243 295 200 65 31
Hej de.................... 683 273 144 249 233 231 157 73
Hoburg................ 464 186 168 245 235 193 178 92
Grötlinge .... 575 230 164 169 190 163 21 44
Hemse.................... 368 147 119 200 222 187 226 176
Hablinge................ 386 154 102 119 120 28 21 * 1
Fardhem................ 284 114 51 156 219 173 55 62
Burs........................ 539 215 189 262 288 224 158 24
Garde.................... 421 169 94 153 110 43 66 81
Staden .................... 269 108 *72 256 421 248 326 350

Hela länet 8,631 3,452 2,593 4,686 4,858 3,597 1 2,449 2,029

1 Oskarshamn och Borgholm äro hela tiden inräknade hland städerna. 
* Siffran utvisar mortalitetsöfversJcott.
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Tal). 215. (Forts.) Födelseöfversltottet, åren 1816j1900.

Härader m. ni.
1816/40.

1841/50. 1861/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa.

Pr år
tionde.

Blekinge län.
Östra härad . . . 5,009 2,004 2,105 2,893 3,253 3,956 4,015 2,938
Medelstad1 .... 5,766 2,306 3,169 3,757 3,963 5,090 5,307 4,203
Bräkne .................. 4,788 1,915 2,423 2.058 2.485 3,196 2,889 3,087
Lister ...................... 6,560 2,624 8,082 2,980 3,061 3,440 3,431 2,844
.Städerna1 .... 582 233 445 *70 1,636 1,590 2,502 2,575

Hela länet 22,705 9,082 11,224 11,618 14,398 17,272 18,144 15,647

Kristianstads län.
Norra Åsbo . . . 4,886 1.954 2,714 3,220 3.114 2,979 2,692 1,756
Södra Åsbo . . . 2,391 956 1.472 1,950 1,734 1,446 888 706
Bjäre ...................... 2,343 937 1,613 2,127 1,766 1.904 1,272 419
Västra Göinge . . 5,403 2,161 3,263 3,552 3.845 3,976 3,317 2,677
Villand.................. 5,444 2,178 2,85.9 2,251 2,730 2,840 2,332 1,791
Östra Göinge . . . 5,371 2,148 2,902 2,958 3,041 3,232 2,660 2,181
Gärd.......................... 4,173 1,670 2,521 2,488 2,211 2,238 2,462 2,043
Albo .... ... 2,087 835 1,432 1.311 1.278 1,397 1,312 662
Ingelstad................. 5,398 2,160 3,697 3.578 4,190 3,762 3.028 1,600
Järrestad .... 1,891 756 1.268 1.155 1,256 1,143 1,083 614
Städerna .................. 185 74 459 27 1,082 1,224 1,432 1,176

Hela länet 39,572 15,829 24,200 24,617 26,247 26,141 2*2,478 15,625

Malmöhus län.
Oxie2...................... 4,542 1,817 2,344 2,206 1,913 2,171 2,484 4,028
Skytt2...................... 4,365 1.746 2,257 2,164 1,923 1.835 1,185 1,633
Luggude.................. 7,107 2,842 3,968 5,268 5.138 5,098 ■5,738 5,541
Rönneberg .... 3,062 1.225 1,495 1,746 1,778 1,703 1,372 1,233
Onsjö...................... 4.021 1,609 2,062 2,206 2,148 1,897 1,550 1,013
Harjager2 .... 3,413 1,365 1,470 1.695 1,439 1,884 1,296 1,546
Torna...................... 5,290 2,116 2,802 2.683 2,497 2,539 1,998 1,631
Bara.......................... 4,609 1,844 2,350 2,390 1,745 2,328 2,243 2,539
Frosta...................... 4,570 1,828 2,709 3,326 3,040 3,307 2,754 1,837
Färs.......................... 4,800 1,920 3,025 3,273 3,722 3.804 3,264 2,240
Veimnenhög . . . 5,985 2,394 8,221 2,948 2,912 2,740 1,999 1,594
Lj units.................. 1.531 612 851 1.214 1,213 938 805 411
Herrestad .... 1.320 528 1.000 1,007 1.064 1,002 919 583
Städerna2 .... 2,660 1,064 1,824 4,144 6.873 10,473 13,222 14,048

Hela länet 57,275 22,910 31,378 36,270 37,405 41,719 40,829 39,877

Hallands län.
Hök.......................... 3,118 1,248 1,768 2,533 2.293 2,536 2,449 1,521
Halmstad .... 2,009 . 803 1,156 1,789 1,401 2,026 2.092 2,442
Tönnersjö .... 1.342 537 955 1,772 1,392 1,353 1.233 1.255
Årstad...................... 1.802 720 730 1,435 1,102 1,575 1,279 1.060
Faurås ...................... 2,368 947 1,443 1.903 1,746 2,324 2,282 1,847
Himle...................... 2,549 1.019 1.104 1,766 1,280 1,510 1,371 1,146
Viske...................... 1,416 567 755 1,023 815 843. 739 543
Fj äre...................... 4,410 1,764 1,564 1.678 1,538 1,703 1.789 1,199
Städerna .................. 646 259 409 691 941 1,780 2,792 3.441

Hela länet 19,660 7,864 9,884 14,590 12,508 15,650 16,026 14,454

1 Ronneby är hela tiden inräknadt bland städerna. — 2 Västra Skräflinge är räk- 
nadt till Oxie härad, och Eslöf till Harjagers, men Trelleborg är (inom sitt gamla 
område) hela tiden räknadt såsom stad.

* Siffran utvisar mortalitetsöfvefsicott.
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Tab. 215. (Forts.) Födelseöfver skottet, åren 1816!1900.

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Göteb. o. Boll. län.
Askim...................... 997 399 795 698 868 1,463 1.541 1,328
Östra Hising1 . . . 305 122 77 41 282 764 1.315 1.564
Västra Hising . . 1,261 504 733 441 401 720 1,006 958
Säfvedal1................. 816 327 390 585 536 S45 2,296 2,751
Inlands Södre . . 2,267 907 1,258 1,272 768 785 738 518
Inlands Nordre . . 3,115 1,246 1,401 1,638 921 1,171 1.099 843
Inlands Fräkne . . 1,811 724 665 695 698 729 535 346
Inlands Torpe . . 1,229 491 636 699 571 424 393 374
Orusts Östra . . . 2,058 823 1,095 1,128 861 871 550 575
Orusts Västra . . 2,288 916 1,157 1,168 1,091 1,211 1,161 1,134
Tj örn...................... 1,868 747 1,073 1,083 768 1,210 1,287 1,256
Lane.......................... 3,279 1,312 1,321 1,149 1,151 1,190 969 759
Tunge...................... 2,184 873 882 891 620 801 670 577
Stångenäs1 .... 1,875 750 846 985 776 894 1.054 1,947
Sörbygden .... 1,379 552 696 892 770 622 506 378
Sotenäs.................. 1,479 591 692 947 738 955 1,387 2,008
V ette...................... 2,394 958 980 1.414 1,103 960 1,170 1.628
Tanum...................... 2,048 820 1,114 1,205 986 639 462 683
Kville...................... 2,281 912 926 1,265 788 672 573 791
Bullar en.................. 1,178 471 723 627 648 580 350 231
Städerna1 .... * 1,901 * 760 281 1,588 5,078 9,917 14,120 15,693

Hela länet 34,211 13,685 17,741 20,411 20,423 27,423 33,182 36,342

Älfsborgs län.
Elundre.................. 1,090 436 443 645 673 670 623 710
Väne ...... 3,421 1,369 1,578 1,809 1,972 2,227 2,380 2,620
Bjärke ...................... 1,735 694 669 562 882 820 690 281
Vätle...................... 1,574 629 881 846 941 841 917 941
Aie.......................... 2,388 955 1,104 1,414 1,212 998 947 761
Kulling.................. 4,741 1,896 1.944 2,467 2,563 2.582 2,104 1,178
Ås............................... 2,274 910 1,088 1.241 1,232 1,379 1,067 715
Gäsene...................... 2,456 982 1,206 1,332 1,621 1,606 1,351 807
Kind...................... 6,685 2,674 2,468 2,561 2.940 3,469 2,981 2,404
Redväg .................. 2,175 870 908 1,089 1,362 1,365 1.295 977
Mark...................... 7,730 3,092 3,978 4,204 2,783 4,089 3.831 3,443
Veden...................... 1,648 660 720 807 960 1,083 1.077 738
Bollebygd .... 1,230 492 606 660 822 960 962 722
Nordal...................... 2,527 1.011 1,166 1,334 1,184 1,167 1,057 692
Sandal2.................. 3,472 1,388 2,128 2,615 2,427 2,484 1,487 855
Valbo...................... 3,753 1,501 2,025 2,333 1,999 2,126 1,581 1,393
Tössbo...................... 2,612 1,045 1,179 1,593 1,193 1.082 874 536
Vedbo...................... 6,083 2,433 3,110 3,783 2,745 3,096 2,493 1.839
Städerna .................. 322 129 399 602 896 1,239 2,310 3,262

Hela länet 57,916 23,166 27,600 31,897 30,407 33,283 30,027 24,874

Skaraborgs län.
Hasselrör .... 2,565 1,026 1,366 1,641 2.060 1.823 1.568 1,149
Hofva...................... 2,281 912 1,323 1,680 2.039 1.793 1.318 885
Binneberg .... 1,816 726 727 1,309 1.447 1,326 1,015 530
Valla...................... 4,506 1,802 1,955 2.099 2,844 3,121 2,833 2,119
Kåkind.................. 3,768 1,507 1,528 1,941 2,546 2,426 2,266 1,784

1 Karl Johans församling är hela tiden räknad till Göteborg, men Lundby till 
Östra Hisings härad och Lysekil till Stångenäs. — 2 Åren 1901/10 utgjorde födelse- 
öfyerskottet i Sundals härad endast 166.

* Siffran utvisar mortalite.tsöfverskott.
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Tab. Ü15. (Forts.) Födelseöfvershottet, åren 181611900.

Härader m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa. Pr år

tionde.

Gudhem................ 1,978 791 1,010 1,497 1,550 1,557 1,623 1,175
Dimbo1................ 2,569 1,028 1,264 1,543 2.013 2,282 2,285 2,268
Slättäng................ 2,867 1,147 1,348 1,311 2,374 2,236 1,715 1,271
Olleberg................ 437 175 215 347 406 411 295 286
Frökind................ 549 320 284 426 310 329 362 295
Skåning................ 2,834 1,133 1,523 2,189 2,664 2,346 1,998 1,206
Vilske.................... 1,156 463 684 817 897 1,217 933 761
Valle.................... 940 376 405 494 783 715 595 525
Ase........................ 1,721 688 739 701 1,014 1,016 982 728
Viste.................... 2.273 909 1,014 1,160 1,697 1,696 1,316 931
Barne.................... 2,214 886 1,223 1,770 2,238 2,084 1,782 1,258
Laske.................... 922 369 643 972 1,148 1,427 901 476
Kinnefjärding . . 1.537 615 863 726 1,043 988 894 306
Kinne.................... 1,929 772 911 1,028 1,648 1,701 1,352 1,125
Kålland................ 2,328 931 1,589 1.734 1,793 1,871 1,624 847
Städerna1 .... 81 32 518 858 1,240 1,380 2,135 1,770

Hela länet 41,271 16,508 21,132 26,243 33,754 33,745 29,792 21,695

Värmlands län.
Färnebo................ 4,403 1,761 2,357 2,868 3,280 3,441 2,877 1,964
Ölme.................... 1,206 482 617 697 672 856 510 436
Visnum................ 2,103 ■842 1,168 1,277 1,479 1,342 1,067 697
Väse........................ 1.438 575 797 587 852 892 627 631
Kil........................ 3,900 1,560 1,768 1,989 2,414 2,561 2,243 1,730
Karlstad................ 873 350 705 320 827 1,160 1,212 1,166
Grums.................... 2,269 907 1,129 1,056 1,191 1,583 1,621 1,411
Gillberg................ 5,265 2,106 2,329 2,332 2.025 1,802 1,377 857
Näs........................ 3,049 1,219 1,717 1,891 1,595 1,752 1,197 813
Nordmark .... 6,007 2.403 2,602 3,596 2,358 2,440 2,009 1,194
Jösse2 .................... 8,618 3,447 3,800 4,851 3,768 3.904 3,009 1,984
Fryksdals nedre . 6,400 2,560 3,11« 3,097 3,562 3,497 2,529 1,707
Fryksdals öfre . . 3,555 1,422 2,012 2,386 2,553 2,360 1,888 1,487
Älfdals öfre . . . 2,206 883 1,356 1.439 1,623 1,623 1,278 1,136
Alfdals nedre . . . 3,771 1.508 2,006 2,474 3,184 3,060 3,180 3,254
Nyed ...... 1,305 522 622 634 699 697 454 282
Städerna'2 .... 9 4 247 286 892 1,627 1,813 1,877

Hela länet 56,377 22,551 28,348 31,780 82,974 34,597 28,891 22,626

Örebro län.
Örebro.................... 3,192 1,277 1.164 1.601 1,921 1,572 1,252 1,157
Glanshammar. . . 1,536 615 571 . 529 734 973 856 871
Asker.................... 2,303 ! 921 948 988 1,106 1,043 1,205 1,178
Sköllersta .... 2,961 1.184 998 1,153 1,372 1,535 1,250 1,171
Kumla.................... 2,685 1,074 1,027 1,370 2,008 2,240 2,158 2,015
Bardemo................ 661 265 267 382 374 335 392 395
Gri msten................ 1,353 541 555 666 921 996 995 1,068
Edsberg................ 3,122 1,248 1,367 1,915 2,161 2,148 1.423 1,460
Snndbo ................ 1,893 757 839 1.185 1,470 1,899 1,625 1,436
Nora o. Hjulsjö . . 2,714 1,056 1,387 1,739 2,174 2,520 2,140 1,552
Karlskoga .... 2,588 1,035 1,533 1,972 2,139 2,783 2.366 1,923
Grythytte o. Hällef. 1,949 780 1,014 1,304 1,370 1,752 1,785 1,586
Nya Kopparberg . 1,904 761 978 1,072 1,187 1,461 1,567 1,651
Linde o. Ramsberg 1 . 2,869 1,144 1.587 1,835 1,899 2,048 1,784 1,280

1 Tidakolm är räknadt till Dimbo tingslag. — 2 Arvika är räknadt till Jösse härad.
37—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tal). 215. (Forts.) Födelseöfverskottet, åren 1816jl900.

Härader, tingslag 1816/40. 1841/50. I
1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

m. m. Summa. Pr år
tionde.

Feilingsbro .... 2,221 889 1,059 960 1,231 1,235 1,023 1,115
Städerna ................ 172 68 341 658 1,259 1,433 1,808 2,786

Hela länet 34,113 18,645 15,635 19,329 23,326 25,973 23,629 22,644

Västmanlands län.
Tnhundra .... 519 208 119 55 o83 397 545 731
Siende.................... 308 123 251 235 364 469 623 710
Ytter-Tjnrbo . . . 163 65 63 112 142 363 413 309
Snefringe................ 1,132 452 711 322 1,142 1,996 1,910 2,014
Åkerbo.................... 2,405 962 1,249 927 1,623 2,048 2,134 2,456
Skinskatteberg . . 1,610 644 871 774 784 1,138 1,242 1,026
Norrbo.................... 979 391 427 440 614 845 815 1,005
Gamla Norberg . . 1,440 576 715 943 1,132 1.602 2,054 2,183
Vagnsbro................ 375 150 242 309 387 438 605 416
Torstuna................ 543 217 262 228' 259 463 473 365
Simtuna • . . . . 865 346 380 638 810 1.152 1.165 1,290
Öfver-Tjurbo . . . 381 153 354 256 562 639 707 629
Yåla........................ 1,268 508 539 878 836 793 856 1,142
Städerna ................ * 1,178 *471 119 * 176 584 804 1,621 2,450

Hela länet 10,810 4,324 6,302 5,941 9,622 13,147 15,163 16,726

Kopparbergs län.
Kopparberg o. Asp. 320 128 233 328 309 392 546 881
Svärdsjö................ 1,005 402 792 793 859 979 1.040 709
Sundborn .... 207 82 166 122 157 199 266 222
Yika........................ 225 90 130 171 365 386 600 599
Torsång................ 113 46 33 36 35 93 107 116
Stora Tuna .... 1,003 401 977 853 1,012 1,136 2,350 2,654
Säter.................... 260 104 225 133 122 128 207 73
Stora Skedvi ■ . . 202 81 224 199 149 186 171 82
Husby.................... 738 295 543 625 623 708 518 385
Hedemora .... 954 382 605 779 686 670 728 627
Folkare................ 777 310 605 708 784 1,430 1,726 2,005
Gagnef.................... 1,240 496 801 803 990 1,089 1,284 1,125
Leksand................ 2,140 856 1,386 1,694 1,732 1,641 2,010 2,100
Rättvik................. 2,162 865 1.169 1,677 1,554 1,608 2,144 1,918
Mora........................ 2,468 987 989 1,366 1,223 1.541 1,412

834
1,892

Orsa........................ 759 304 422 503 448 482 841
Älfdal.................... 606 242 302 403 238 318 473 626
Särna o. Idre . . . 177 71 119 146 147 178 237 299
Nås........................ 2,905 1,162 1,186 1,365 1,675 2,022 1,944 1,712
Malung................ 2,236 894 1,183 1,801 1,567 1,759 1,664 1,418
Grangärde .... 2,249 900 1,143 1,362 1,486 1,711 1,797 2,280
Norrbärke .... 1,082 433 554 799 947 1,054 912 961
Söderbärke .... 809 324 510 524 635 744 802 457
Städerna ................ * 156 * 63 214 312 545 496 943 849

Hela länet 24,481 9,792 14,511 17,502 18,288 20,950 24,715 24,831

Gäfleborgs län.1
Hille o. Yalbo . . 1,284 513 786 960 658 1,111 1,432 2,391
Hedesunda .... 1,495 598 569 658 738 1,039 1,193 1,294
Ofvansjö................ 2,375 950 1,492 1,912 1,928 3,010 2,937 3.574
Ockelbo................ 1,747 699 851 1,158 1,044 1,318 1,729 1,697
Alfta.................... 1,899 759 1,017 1,168 1,078 1,239 1,523 1,539

1 Siffror för åren 1901/10 meddelas i tabellen sid. 451. 
* Siffran utvisar mortalitetsöfverskott.
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Tal>. 215. (Forts.) Födelseöfverskottet, åren 1816/1900.

579

Tingslag m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90.

'

Summa. Pr år
tionde.

1891/00.

Bollnäs................ 967 387 549 662 626 1,000 1,534 1.770
Hanebo................ 1,178 471 483 749 664 929 1,473 1(334
Norrala................ 1,539 616 771 952 922 1,457 2,658 2,526
Enånger................ 809 323 396 448 415 666 789 868
Forsa.................... 939 375 423 411 375 688 1,577 1,294
Bergsjö.................... 2,363 945 1,029 1,217 979 1,439 1,583 1,688
Delsbo.................... 1,648 660 731 579 340 608 950 1,012
Ljusdal................ 1,396 558 695 898 821 1.595 2,711 3(125
Arbrå.................... 563 226 191 287 174 524 799 763
Järfsö ...... 906 362 448 440 230 422 728 835
Städerna ................ 4‘öS 174 375 537 1,651 3,730 5,608 5,465

Hela länet 21,541 8,616 10,806 13,036 12,643 20,775 29,224 31,175

Västernorrlands
län.1

Selånger................ 403 161 248 331 197 387 514 441
Tuna.................... 1,359 544 741 1.006 1.044 1,595 1,869 1,414
Torp........................ 2,083 833 965 1,535 1,346 2,035 2,971 2,039
Njurunda................ 430 172 346 275 330 944 1.495 1.362
Skön........................ 270 108 279 489 682 2,217 4,279 4,361
Indal.................... 1,049 419 442 709 564 782 940 825Ljustorp ................ 762 305 512 653 635 954 1,077 1,118
Säbrå .................... 1,122 449 703 875 727 1,079 1,356 l(l86
G-udmundrå . . . 760 304 498 480 470 1,087 1,680 2,181
Nora........................ 1,094 438 526 463 372 853 i;i46 1(360
Boteå.................... 1,001 401 871 843 848 1,393 1,962 2,255
Sollefteå................ 1,022 409 689 955 808 1,281 1,770 1,650
Resele.................... 649 259 489 687 787 1,199 1,451 1,244
Ramsele................ 1,600 640 952 1,201 1,701 2,295 2(678 2(660
Nätra.................... 2,277 911 1,139 1,320 1,315 1,933 2,495 2,727
Nordingrå .... 1,414 565 825 741 460 808 751 '816
Själevad2................ 1,396 559 870 1,058 1,056 1,440 2,087 2,141
Arnäs.................... 2,000 800 1,384 1,511 1.128 2,170 2,315 2(487
Städerna2 .... 194 77 381 757 814 1,629 2,131 2(928

Ilela länet 20,885 8,854 1*2,860 15,889 15,284 26,081 34,967 35,195

Jämtlands län.1
Ragunda ................ 1,347 538 707 1,298 1,679 1,854 2,774 2,666
Refsund................ 820 328 335 518 618 867 1(303 1,320Bruntio ................ 828 331 347 404 435 427 622 512Hackås o. Näs . . 233 93 85 158 276 306 326 296Lit........................ 1,297 519 701 807 852 1,134 1,380 1,183Hammerdal .... 1,496 598 747 960 1,295 1,726 2.196 2,072Rödön.................... 632 253 295 289 429 413 '590 480Sunne .................... 417 166 142 158 165 215 312 422Oviken.................... 425 170 251 177 186 234 298 113Hallen.................... 321 129 128 103 125 162 243 162Undersåker .... 1,031 413 583 606 667 857 1,213 1,465Offerdal................ 1,089 436 581 728 512 710 1(019 890Sveg........................ 804 322 570 515 585 938 1,038 1,010Hede........................ 670 268 437 437 441 536 636 '589
Berg........................ 745 298 348 557 607 741 922 774Staden .................... 124 50 117 188 205 277 915 811

Hela länet 12,279 4,912 6,374 7,903 9,077 11,397 15,787 14,765

1 ^^ror för åren 1901/10 meddelas sid. 466 (Yästernorrlands län) och sid. 481
(Jämtlands län). — 2 Örnsköldsvik är hela tiden räknadt såsom stad.



580 EMIGRATIONSUTREDNINÖEN. BETÄNKANDE.

Tal). 215. (Forts.) Födelseöfverskottet, åren 181611900.

Socknar m. m.
1816/40.

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.

Summa.
Pr år
tionde.

Västerbottens län.1
1,384 553 701 945 890 1,109 1,285 1,560

Bjurholm...................... 642
j

256 481 
f 1,240

546
1,397

490
1,297

749
1,670

740
1,786

914
2,285

) 3,863 1,545 488 539 430 586 591 885
! ' 480 511 347 698 636 528

1,087 434 691 684 739 1,260 1,308 1,462
Lyckselo................ 1 1,199 480 691 / 809

i 129
850
126

1,025
162

1,169
112

1,359
244

Stensele ................ 1 417 167 290 1 373
1 65

250
131

404
220

496
216

631
204

293 117 208 264 244 442 556 561
576 231 326 453 414 568 588 845
336 134 156 204 148 179 201 232
689 276 549 693 559 974 1,089 1,241
375 150 271 370 373 490 548 791

Bygdeå................
Nysätra................

1,335 534 743 809 402 739 703 845
843 338 457 418 129 345 374 315

1,232 493 544 462 415 486 383 280
1.684 674 995 970 533 1,155 1,264 1,099

Skellefteå3 .... 
Byske.....................

j> 4,436 1,774
120

2,550
265

2,376
305

2,152
386

1 2,221 
i 1,104 

516

2,784
1,539

642

2,997
1,503

722
Norsjö....................
Malå4....................

563 225 438 437 415 685 958 1,062
ICÇ 62 IOO 15° 170 327 577 565

Städerna3 .... 306 123 217 263 268 246 333 581

Hela länet 21,715 8,686 12,881 14,172 12,158 18,360 20,878 23,711

Norrbottens län.1
2,657 1,062 1,339 1,636 1.469 2,252 2,193 2,742

Älfsby....................
Arvidsjaur .... 
Arjeplog................

499 199 291 445 458 619 714 1,023
500 200 292 433 509 642 843 1,126
248 100 142 165 159 199 325 423

} 3,427
f 1,054 1,031 949 1,382 1,327 1,405

l,o71 \ 667 806 1,264 1,463 1,489 2,193
378 152 304 149 70 420 565 658

1,284 514 736 980 638 1,328 957 865
1,705 682 969 1,048 750 1.686 1,947 1,745

Öfver-Kalix2 . . . 735 294 371 584 586 866 881 1,024
Neder-Torneå8 . • 316 127 317 158 113 310 322 409
Karl Gustaf . . . 328 132 305 346 101 315 235 293
Öfver-Torneå2 . . 496 199 328 428 290 519 463 508

279 111 219 221 204 343 170 241
Korpilombolo2 . . 
Paj ala2................

130
725

52
290

*5°
590

150
695

99
374

296
713

319
786

345
1,199

579 231 246 477 280 524 426 1,957
Juckasjärvi.... 447 178 202 336 292 194 329 567

200 80 174 220 73 55 153 121
Städerna3 .... 508 203 263 354 374 669 999 1,854

Hela länet 15,441 6,177 [j 8,959 10,662 9,052 14,795 15,448 20,696

i Siffror för åren 1901/10 meddelas sid. 496 (Västerbottens län) och sid. 512 (Norr
bottens län). — 2 Se not 1 sid. 562. —■ 3 Skellefteå oeh Haparanda äro hela tiden räk
nade såsom städer. — 4 Se not 2 sid. 589.
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Tal). 216. Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverskotten i häraderna 
ni. m., åren 1816—1960.1

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

Stockholms stad . 85,442 13,791 25,970 19,972 30,490 56,976 34,349 216,990

Stockholms län.
Långhundra . . . 568 276 367 193 401 562 855 3,222
Ärlinghundra . . . 487 282 86 227 214 674 732 2,248
Seminghundra . . 60 87 136 134 143 628 912 1,832
Vallentuna .... 448 75 75 26 215 746 713 1,102
Frösåker................ 769 239 544 281 626 1,235 1,127 4.821
Närdinghundra . . 960 572 597 378 474 862 1,026 4,869
Väddö och Häfverö 131 169 84 116 143 34 152 499
Lyhundra .... 126 68 34 135 368 375 529 1,635
Sjuhundra .... 49 103 326 242 271 340 597 1,830
Bro och Vätö . . 75 22 89 34 96 255 21 4
Frötuna och Länna 376 16 60 255 185 274 502 36
Färentuna .... 1,598 470 289 56 13 520 299 1,469
Sollentuna .... 1,117 98 319 303 428 71 1,287 3,623
Danderyd .... 1,671 128 318 215 1.171 793 5,365 8,075
Åker.................... 5 199 154 126 99 492 415 532
Värmdö................ 1,298 855 975 186 265 605 470 2.127
Sotholm................ 616 453 19 665 350 1,635 1,073 2,249
Svartlösa................ 903 303 736 177 2,298 612 3.948 7,400
Öknebo................ 254 130 151 420 603 598 353 1,944
Städerna ................ 1,038 271 934 553 1,799 1,292 3,550 9,437

Hela länet 5,824 580 1,958 534 2,608 9,877 4,679 6,306

Uppsala län.
Håbo.................... 230 244 136 45 451 194 758 1,968
Bro........................ 184 117 118 48 82 489 335 673
Trögd.................... 968 295 89 13 351 899 1,106 3,543
Åsunda ................ 440 143 357 64 343 459 795 2,473
Lagunda ................ 402 191 240 214 264 536 564 2,411
Hagunda ................ 664 217 122 551 340 858 554 3,306
Ulleråker .... 28 27 23 138 315 121 358 908
Bälinge................ 380 116 26 131 167 407 450 1,677
V aksala................ 196 175 90 80 287 312 538 1,388
Basbo.................... 427 269 307 82 255 553 513 2,406
Norunda ................ 420 177 186 109 181 322 817 2,212
Örbylius................ 1,027 416 603 230 1,121 235 391 1,781
Oland.................... 1,866 453 1,228 823 949 1,250 2.554 9,123
Städerna ................ 1,856 1,822 2,073 2,647 4,394 4,713 980 18.485

Hela länet 4,952 1,018 812 543 1,530 1,922 8,753 15,384

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — Siffrorna äro för alla åren reducerade till 1900 ärs gränser; se härom 
vidare sid. 232. Jfr ock anniärkmi garna under Tab 212. — Rikssiffrorna för omflytt- 
ningsresultatet under här behandlade perioder meddelas sid. 237. För de särskilda länen 
äro tal meddelade äfven för årtiondena 1811/20, 1821/30 och 1831/40, hvarom se anm. 
till Tab. 217, sid. 535; dessa tal återfinnas under »länsöfversikternaJ i det föregående 
(hvarje län för sig). Summor för länen för åren 1811/1910 meddelas i Tab. 60, för åren 
1811/1850 i Tab. 61, för åren 1851/1910 i Tab. 62 och för åren 1881/1910 i Tab. 63. 
Summor för hvarje härad för åren 1811/1910 (approximativa tal) meddelas i allmänhet 
i texten af länsöfversikterna. Tal för åren 1901/10 för tingslag (socknar) i de fem 
norrländska länen meddelas under öfversikterna för dessa län.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttning söfv er skotten}

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

Södermanlands
län.

Jönåker ................. 1,665 333 811 638 1,093 2,270 1,564 8.374
Rönö...................... 937 642 763 165 949 1.791 2.110 7,357
Hölebo...................... 132 0 328 70 409 730 936 2,465
Daga.......................... 649 263 523 107 58 513 733 2,632
Oppunda .................. 2,901 1,428 1,672 1,120 2,223 4,095 3,019 16,458
Villättinge .... 923 448 780 530 194 1,183 1.010 5,068
Y äster-Rekarne2 . 403 ■214 356 130 461 1,202 1,950 1.588
Öster-Rekarne2 . . 1,345 379 570 291 673 1,212 343 4,813
Åker...................... 733 340 456 251 504 829 635 3,748
Selebo...................... 380 513 123 142 555 1,111 571 3,395
Städerna2 .... 2,670 1,197 2,318 15 2,710 2,933 2,815 14,628

Hela länet 7,398 3,363 4,064 3,105 4,409 9,599 6,156 38,094

Östergötlands län.
Kinda...................... 1,785 1,549 1,641 2,008 1,603 4.269 1,806 14,661
Ydre................. 1.263 454 550 1,504 935 1,924 1.331 7,961
Vifolka.................. 117 335 396 1,035 765 1.570 310 4,528
Yalkebo . . . 479 514 560 1,034 769 1,685 949 5,990
(tullberg.................. 503 36 198 904 1,069 1,559 636 4,833
Åkerbo...................... 597 272 287 296 456 743 548 3,199
Bankekind .... 646 629 314 1,311 2,778 2,459 1,132 9,269
Hanekind3 .... 538 603 632 867 802 1,769 1,063 6,274
Hammarkind . . . 137 431 728 801 1,419 3,150 2,015 8,407
Skärkind .... 501 404 244 266 481 1,061 930 3,887
Finspånga län . . 447 241 481 857 2,361 4,440 2,655 11,482
Björkekind .... 371 191 172 266 487 1,059 829 3,375
Östkind.................. 17 95 323 425 571 1,238 652 3,287
Losing.................. 7 154 133 257 181 146 326 882
Bråbo...................... 115 310 16 177 1,256 983 424 2,895
Memming .... 2 153 42 222 91 561 351 534
Lysing...................... 137 633 291 1.677 1,846 2,198 1,380 8,162
Göstring . . . 767 310 1,116 1,758 1,177 2,612 1,523 9,263
Aska3...................... 431 57 87 783 904 1,910 497 3,519
Dal................. .... 55 191 102 683 574 873 746 3,224
Boberg...................... 294 374 617 915 1,177 1,508 838 5,723
Städerna3 .... 8,311 5,012 5,125 3,288 2,181 5,931 6,478 36,326

Hela länet 520 1,810 3,631 14,758 16,827 29,820 12,913 79,239

Jönköpings län.
Tveta4...................... 1.073 735 1,106 1,102 110 1,191 269 5,586
Vista...................... 679 509 774 970 1,085 1,659 789 6,465
Mo.......................... 432 240 487 789 828 2,017 1,182 5,975
Norra Vedbo . . . 1,998 931 1.416 2,873 1,540 2,787 1,517 13,062
Södra Vedbo . . . 854 658 945 2,178 787 2,276 1,440 9,138
Östra härad . . . 1,892 792 1,873 3,754 2,821 4,041 1,592 16,765
Västra härad . . . 1,174 929 2.127 3,374 2,820 6,116 4,372 20,912
Östbo...................... 1,464 587 1,071 2,330 2,128 4,087 1,693 13,360
Västbo...................... 1,195 1,032 1,037 1.430 2,002 4,663 1,787 13,146
Städerna4 .... 2,005 1,235 1,633 2,365 8,665 406 1,328 12,637

Hela länet 8,756 5,178 9,203 16,435 10,456 28,431 13,313 91,772

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Fors är räknadt till Väster-Rekarne, oeh Kloster till Öster-Rekarne. 
— 3 S:t Lars är räknadt till Hanekinds härad, men Motala är hela tiden räknadt såsom 
stad. — 4 Huskvarna och Ljungarum äro räknade till Tveta härad.
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Tait). 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverskotten.1

583

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

Kronobergs län.
Konga...................... 1,368 734 1,585 2,825 3.365 6,128 4.639 20,644
Uppvidinge .... 2,095 549 1,355 3,278 2,624 3,549 1,326 14,776
Kinnevald .... 167 165 552 1,331 1,666 2,905 2,373 9,159
Norrvidinge . . . 1.163 148 615 958 1,129 1,757 1,149 6,919
Allbo...................... 333 893 1,237 1,955 2,198 5,969 3,995 16,580
Snnnerbo................. 225 58 949 3,295 3,533 7,991 4,048 19,983
Staden ...................... 727 171 221 ISO 839 1,006 101 8,245

Hela länet 4,624 2,260 6,072 13,462 13,676 27,293 17,429 84,816

Kalmar län.
Norra Tjust . . . 800 396 526 1,726 2,549 4,227 2,920 13,144
Södra Tjust . . . 889 703 184 1,173 2,056 3,717 2,846 11,568
Sevede ...................... 941 586 1,119 2,701 1,232 3,135 1,692 11,406
Tnnalän................. 544 164 781 1,383 1,959 2,325 1.851 9,007
Aspeland .... 758 586 1,063 2,582 1.592 2,396 1,061 10,038
Handbörd .... 1,098 209 1,038 2,579 2,093 3,402 2.133 12,552
Norra Möre . . . 82 2 619 1,197 1,973 3,030 2,038 8,941
Stranda2.................. 88 610 57 1,229 1,141 1,890 1,593 5,212
Södra Möre .... 824 774 611 2,616 3,965 7,437 6,261 22.488
Åkerbo...................... 273 67 370 660 457 1,305 1,211 3,797
Künsten................. 160 192 327 41 643 1.103 748 2,894
Slättbo2................. 133 162 4 137 553 972 615 2,568
Möckleby................. 101 136 7 273 450 888 569 2,424
Algutsrum .... 236 97 328 308 323 1,329

616
787 2,936

Gräsgård................. 55 46 324 483 686 685 2,895
Städerna2 .... 3,069 1,563 2,306 958 3,353 49 2,184 13,334

Hela länet 2,399 1,947 5,044 18,130 18,319 37,821 24,876 108,536

Gottlands län.
Endre...................... 103 93 25 43 220 255 24 713
Dede.......................... 159 12 28 204 122 218 117 626
Bro.......................... 97 20 26 74 126 207 13 523
Bäl.......................... 51 107 47 65 49 170 66 555
Lnmmelunda . . . 156 131 192 155 379 259 41 355
Forsa...................... 235 154 27 27 490 665 40 726
Rute.......................... 142 5 155 91 253 302 282 636
Lina.......................... 16 11 9 91 122 182 47 406
Halla...................... 42 46 64 9 93 245 118 143
Kräklinge .... 85 59 30 121 225 354 178 764
Stenkumla .... 53 38 60 99 222 367 90 627
Banda ...................... 73 92 37 142 75 429 259 849
Hej de...................... 158 24 56 9 79 347 169 824
Hobiirg.................. 81 52 24 119 229 247 128 832
Grötlinge .... 165 22 114 160 192 209 140 1.002
Hemse...................... 155 79 12 114 43 171 1 347
Hablinge.................. 105 33 83 15 138 117 153 644
Fardhem.................. 117 13 70 52 128 278 25 511
Burs.......................... 58 55 41 25 188 446 129 810
Garde ....... 34 95 66 23 91 166 39 514
Staden ...................... 275 417 685 303 507 146 924 2,965

Hela länet 436 1 404 879 967 2,957 5,780 585 1 9,442

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Oskarshamn och Borgholm äro hela tiden inräknade bland städerna.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverslcotten.1

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa
1816/1900.

Blekinge län.
Östra härad.... 370 361 733 634 1,602 3,865 4,684 12.249
Medelstkd2 . . . . 131 20 791 1,791 2,391 3,908 5 326 14,358
Bräkne...... 57 218 880 958 1,387 2,154 1,644 7.298
Lister...................... 557 808 1,159 2,324 1,924 3,818 2,621 13,211
Städerna2 .... 1,250 2,203 2,101 515 1.454 622 2,328 9,443

Hela länet 185 796 1,462 6,222 5,850 13,123 11,947 37,673

Kristianstads län.
Norra Åsbo .... 793 578 197 1,615 1.726 3,412 2,416 10,737
Södra Åsbo .... 168 857 82 1,089 1,307 2,210 294 4,462
Bjäre ...................... 410 506 746 440 1,719 3,103 1,251 7,163
Västra Göinge . . 712 110 265 2.224 1.813 4,384 3,141 11,005
Villands.................. 506 833 1.025 2,382 2,208 3,633 1,898 12,485
Östra Göinge . . . 563 147 702 2,524 1,611 4,236 2,622 11,279
Gärd.......................... 756 35 1,173 1,756 2,492 2,308 1.902 10,422
Albo.......................... 522 336 253 743 931 1,727 1,406 5,918
Ingelstad................. 188 93 961 1,014 3.490 4.111 3,167 13,024
Järrestad.................. 139 153 353 458 850 1,109 1,150 4,212
Städerna.................. 2,148 996 662 475 572 8 407 5.252

Hela länet 272 206 5,095 13,770 17,575 30,241 18,840 85,455

Malmöhus län.
Oxie3...................... 263 586 1,406 1,399 1.103 481 5,137 425
Skytt3 .................. 509 450 1,394 714 1,409 2,219 297 6,398
Luggude.................. 1,116 95 238 1,793 1,464 3,461 1,092 6,885
Bönneberg .... 1,001 476 656 851 1.462 1,995 389 6,830
Onsjö...................... 1,561 1,131 598 1,230 1,984 2,619 1,583 10,686
Harjager8 .... 500 488 898 52 868 1,781 479 4,108
Torna...................... 330 818 1,435 1,575 2.173 3.076 1,204 10,611
Bara........................... 711 891 1,570 1,423 1,342 1,490 585 8,012
Erosta...................... 457 2S8 107 1,825 2,424 4,943 2,902 12,156
Eärs.......................... 1,024 57 853 975 1,871 4,762 3.325 12,867
Vemmenhög . . . 711 584 1,832 1,179 2,290 3,451 2.497 12,544
Lj units.................. 174 6 34 498 1,156 1,490 1,085 4,431
Herrestad .... 148 266 584 387 1.069 1,204 603 4,261
Städerna3 .... 6,888 5,163 6,644 7,993 12,258 10,589 8,468 58,003

Hela länet 1,091 195 4,747 5,908 8,337 22,383 1,300 41,361

Hallands lätt.
Höks.......................... 121 72 140 1,032 1,501 2,838 2,304 7,766
Halmstad .... 800 174 198 619 319 1,614 847 4,071
Tönn ersjö .... 242 5 35 930 1,214 1,393 143 3,952
Års tads.................. 349 74 113 325 1,120 1,916 1,023 4,920
Faurâs...................... 602 329 65 475 1,423 2,861 2,131 7,228
Himle...................... 209 95 291 633 1,508 2,112 1,586 6,434
Viske ...................... 0 147 180 526 978 1,361 930 4,122
Ejäre...................... 997 258 711 1.411 1,503 3,516 2,853 10.733
Städerna .................. 557 862 1,162 1,093 1,999 2,360 2,945 10,978

Hela länet 2, ■. 892 i 571 4,858 7,567 15,251 8,872 38,248

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Ronneby är hela tiden inräknadt bland städerna. — s Yästra Skräf- 
linge är räknadt till Oxie härad, och Eslöf till Harjagers, men Trelleborg är (inom 
sitt gamla område) hela tiden räknadt såsom stad.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller In flyttningsöft er skotten}

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

G-öteb. o. Boh. län.
Askim.................... 253 137 600 586 705 1,136 1,019 380
Östra Hising2 . . . 52 45 244 527 992 962 1,598 4,316
Västra Hising . . 818 322 311 264 JS 558 654 2^930
Säfvedal2................ 124 299 338 22 929 2,836 2,453 6,281
Inlands Södre . . . 187 395 694 1,157 1,023 1,093 i;267 5,816
Inlands Nordre . . 745 396 928 936 1,421 1,305 1,455 7,186
Inlands Fräkne . . 603 165 357 671 682 997 '710 4;i85
Inlands Torpe . . 919 27 315 623 805 633 485 1,915
Orusts Östra . . . 231 129 564 667 920 1,037 1,096 3*924
Ornsts Yästra . . . 233 89 737 470 513 846 834 3,544
Tjörn.................... 674 244 438 532 638 565 1,036 4,127
Lane........................ 344 170 473 1,159 1,418 1.798 1,846 7,208
Tunge.................... 47 229 858 955 941 901 645 4,576
Stångenäs2 . . . . 202 114 385 368 365 115 755 564
Sörbygden .... 247 57 38 538 1,245 1,099 749 3,365
Sotenäs................ 164 23 23 192 216 41 39 492
Yette.................... 269 29 303 672 937 472 319 2,405
Tanum.................... 145 24 83 312 904 883 689 2,702
Kville.................... 128 544 238 656 704 876 904 3,794
Bullaren................ 226 170 103 444 751 830 750 2,482
Städerna2 .... 7.174 6,418 12,436 6,933 12,106 15,129 12,622 72,818

Hela länet 5,141 4,868 6,094 2,592 1,246 4,054 3,009 21,820

Alfsborgs län.
Flundre................ 121 94 22 200 524 560 390 1,911
Yäne........................ 574 9 793 305 969 1,749 118 4.499
Bjärke .................... 376 255 517 257 672 1,073 629 3,779
Yätle.................... 385 262 583 668 719 664 816 3,327
Aie........................ 193 267 573 850 1,272 1,446 479 4,694
Kulling................ 1,047 485 1,081 1,394 1,643 3,418 2,342 11,410
Ås.................... .... . 330 333 364 1,364 781 2,604 1,558 6,668
Gäsene.................... 204 563 215 1,412 1,189 2,484 1,572 7,639
Kind.................... 1,341 1,114 1,054 2,039 2,685 6,167 3,263 15,435
Redväg................ 83 162 811 1,373 981 2,623 1,462 7,329
Mark.................... 786 290 954 3,068 3,347 4.019 3,191 13,503
Yeden.................... 92 84 309 304 556 1,156 730 3,063
Bollebygd .... 116 39 146 327 533 1,009 886 2,824
Nordal.................... 148 177 195 603 913 1,885 1,451 5,076
Sundal.................... 1,034 81 146 1,286 2,172 4,781 2,952 10,384
Valbo.................... 220 118 540 1,418 2,288 3.092 1,803 9,479
Tössbo.................... 76 25 534 1,097 1,527 2,248 1,200 6,505
Vedbo.................... 18 2 853 2,520 3,033 3,703 2,324 12,413
Städerna ................ 2,071 527 1,159 115 2,351 1,705 6,654 14,582

Hela länet 605 119 8,531 20,370 23,453 42,976 20,512 115,356

Skaraborgs län.
Hasselrör................ 219 191 32 897 1.692 2,698 1,865 7,594
Hofva.................... 364 180 76 768 1,526 2,454 1,499 5,677
Binneberg .... 37 210 169 381 1,262 2,030 1,458 5,547
Y alla.................... 583 368 1,117 1,785 1,148 3,587 3,188 11,040
Käkind................ 265 244 515 1,279 1,596 2,953 2,632 9,484

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Karl Jobans församling är hela tiden räknad till Göteborg, men 
Lundby till Östra Hisings härad, och Lysekil till Stångenäs.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverskotten.1

Härader m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00.
Summa

18161900.

Gudhem ...... 431 96 419 1,193 823 2,125 1,627 6,714
Dimbo1 2.................... 592 439 398 1,044 872 1,742 422 5,509
Slättäng.................... 273 823 504 1,169 1,811 2,897 2.153 9,630
Olleberg . ... 53 156 53 152 356 714 303 1,681
Frökind.................... C 162 170 388 360 521 370 1,965
Skåning.................... 84 256 565 857 2,285 3,631 2,288 9.966
Yilske......................... 145 21 264 535 561 1,561 781 3,868
Valle......................... 133 138 119 375 467 1,093 797 2,618
Ase.............................. 457 600 385 182 639 1,595 1,127 4,985
Viste ...... 647 74 193 396 938 2,020 1,416 5,684
Barne......................... 57 161 233 674 1.204 2,488 1,467 6,170
Laske......................... 312 25 56 289 801 1,891 964 3,602
Kinnefjärding . . 165 3 454 334 766 1,219 771 3,706
Kinne......................... 241 110 208 164 953 2,298 869 4,843
Kålland.................... 645 64 660 823 1,644 2,495 2,238 8,569
Städerna2 . . . . 1,629 1,017 2,031 1,309 2,309 653 887 9.885

Hela länet 2,336 2,252 3,951 12,376 19,395 41,359 27,348 109,017

Värmlands län.
Färnebo .................... 487 211 448 1,865 2,497 4,219 3,182 12,909
Ölme......................... 385 51 609 830 913 1,461 941 5,190
Visnum.................... 606 127 597 1,174 1,603 1,704 1,073 6,884
Vase.............................. 176 92 514 647 1,118 1,577 824 4,764
Kil.............................. 711 327 434 1,112 1,720 3,246 2,050 9,600
Karlstad.................... 528 306 90 70 525 791 372 694
G-rums......................... 596 636 733 625 1,024 1,819 905 6,830
Gillberg.................... 483 379 1,206 1.994 2,464 3,234 1,618 11,378
Näs.............................. 496 282 577 1,110 1.914 3,148 1,711 9,238
Nordmark .... 184 203 860 2,243 2,716 3,027 1.703 10.568
Jösse3 ......................... 257 277 1,153 2,305 3.514 5,541 1,899 14,392
Fryksdals nedre . 880 470 491 2,334 3,223 5,407 3,172 15,977
Fryksdals öfre . . 1,401 399 159 2,625 2,370 3,199 1,723 8,756
Älfdals öfre . . . 683 157 112 1,129 1,104 2,308 714 4,841
Älfdals nedre . . . 483 322 284 932 1,901 2,653 2.122 8,697
Nyed......................... 416 92 160 434 737 1,063 820 3,722
Städerna3 .... 1,664 964 1,502 1,570 2,725 297 2,442 11,164

Hela länet 1,516 2,017 6,427 19,719 26,618 44,100 22,387 122,784

Örebro län.
Örebro......................... 312 542 589 1,140 1,764 2,192 1,145 7,684
Glanshammar . . . 192 300 327 330 880 841 936 3,806
Asker......................... 252 439 508 824 730 961 688 4,402
Sköllersta .... 835 577 849 500 1,033 1,560 1,419 6,773
Knmla......................... 487 257 308 226 260 1,200 576 2,862
Hardemo.................... 207 94 153 310 262 378 334 1,738
Grimsten.................... 498 214 379 130 695 833 584 3.073
Edsberg.................... 522 108 499 1,012 1,881 2,531 1,493 8,046
Sundbo .................... 465 193 524 58 696 1,735 2,082 5,753
Nora och Hjulsjö . 538 381 734 608 1,185 3,282 1,977 8,705
Karlskoga .... 861 28 701 612 959 2,055 1,049 6.209
Grythytte o. I-Iällef. 676 297 385 938 765 1,471 1,536 6,068
Nya Kopparberg . 281 43 291 811 62 1,077 172 2,613
Linde o. Ramsberg . 332 129 705 1,009 1,131 2,753 1,674 7,733

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott
af utflyttning. — 8 Tidaholm är räknadt till Dimbo tingslag. — 3 Arvika är räknadt
till Jösse härad.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverskotten.1

1 Härader, tingslag 
m. m. 1816/40. 1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa

1816/1900.

Fellingsbro .... 656 384 544 511 948 1,100 970 5,113
Städerna................ 1,338 948 2,119 1.171 1,883 621 5,660 13,740

Hela länet 5,776 2,982 5,377 7,136 11,244 23,348 10,975 66,838

Västmanlands län.
Tuhundra .... 477 116 87 144 461 386 73 1,570
Siende.................... 279 183 58 406 179 492 549 2,146

i Ytter-Tjurbo . . . 144 36 40 5 191 398 390 1,194
Snefringe .... 578 134 445 393 126 1,558 666 2,224
Åkerbo.................... 900 582 279 6 668 1,363 1,244 5.030
Skinskatteberg . . 641 409 752 216 238 534 1,470 4,260
Norr bo.................... 553 86 458 120 345 725 540 2,827

: Gamla Norberg . . 92 63 315 37 704 ' 72 674 549
i Yagnsbro ................ 134 9 1S5 138 7 461 579 835
1 Torstuna................ 492 295 61 3 207 698 254 1,590

Simtuna................ 754 234 22 205 200 841 1,213 2.615
Ofver-Tjurbo . . . 363 110 47 115 334 776 758 1,511
Yåla........................ 462 335 232 595 23 817 641 3,059
Städerna ................ 3,598 410 1,977 1,680 2,087 2,861 3,849 16,462

Hela länet 2,271 2,164 568 1,027 1,354 6,260 5,202 12,948

I Kopparbergs län.
Kopparberg o. Asp. 184 49 220 48 131 308 312 788
Svärdsjö................ 286 86 209 337 573 872 606 2,969
Snndborn .... 52 12 22 39 4 154 14 187
Vika2 .................... 207 13 130 391 355 180 918 442
Torsång................ 75 31 9 29 43 36 110 171
Stora Tuna.... 811 110 221 258 878 505 1,558 1,761
Säter.................... 192 71 52 80 206 91 299 991
Stora Skedvi . . . 56 60 168 167 282 380 75 956
Husby.................... 69 73 260 336 444 891 551 2.624
Hedemora .... 332 101 59 741 432 1,328 335 3,126
Tolkare................ 245 87 230 143 1,230 702 1,434 2.003
Gagnef.................... 342 54 159 589 751 965 1,020 3,880
Leksand ................ 676 384 218 875 1,339 1,871 2,002 7,365
Rättvik................ 425 229 240 1,268 1,013 1,544 1.460 6,179
Mora.................... 491 112 438 1,066 570 1,519 173 4,369
Orsa........................ 277 146 47 456 415 7 476 764
Älfdal.................... 302 10 41 321 170 546 228 1,060
Särna och Idre . . 6 16 33 35 75 33 102 152
Nås........................ 539 265 684 1,218 935 1,660 1,086 6,387
Malung................ 341 104 261 1,016 976 1,879 1,031 5,608
Grangärde .... 137 165 183 885 668 1,582 879 2,741
Norrbärke .... 135 143 419 499 935 1,015 133 2.155
Söderbärke .... 329 19 312 213 219 953 778 2,785
Städerna ................ 365 107 259 698 872 18 1,030 3,313

Hela länet 6,032 1,193 2,098 9,108 6,340 17,399 4,572 46,742

Oäfleborgs län.s
Hille och Yalbo . . 99 261 137 528 89 597 2,888 2,893
Hedesunda .... 173 331 75 405 485 547 832 2,848
Ofvansjö................ 49 53 189 58 505 1,833 1,781 318
Ookelbo................ 68 122 125 602 5 917 52 1.881
Alfta.................... 141 787 263 826 458 927 425 3,817

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Den stora utflyttningen 1891/1900 beror på Korsnässågens flyttande 
till bafvet. — 3 Siffror for åren 1901.10 meddelas å sid. 451.
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverskotten.1

Tingslag m. m. 1816/40. 1841/60. 1861/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

Bollnäs.................... 69 82 234 311 445 446 243 584
Hanebo..................... 87 35 106 482 149 789 552 1,690
Norrala.................... 7 283 518 123 1,457 307 76 1,793
Enånger.................... 95 79 4 125 199 423 355 882
Forsa......................... 290 42 118 190 1,393 995 1,047 1,021
Bergsjö ..... 408 295 265 482 93 831 697 2.880
Delsbo......................... 131 203 139 252 48 3 712 1,488
Ljusdal.................... 80 241 ISO 224 1,105 1,521 1,183 1.720
Arbrå.......................... 24 50 28 87 299 85 27 376
Järfsö ...... 188 17 70 146 257 153 355 498
Städerna ..................... 1,619 1,006 2,846 3,651 5,710 1.614 1,836 18,282

Hela länet 21 489 2,913 900 10,537 1,028 51 11,003

Yästernorrlands
län.3

Selånger.................... 185 9 82 45 54 283 373 177
Tuna.......................... 49 30 68 158 279 686 1,253 1,551
Torp.............................. 32 133 92 35 837 977 1,175 1,353
Njurunda.................... 54 125 296 198 1.025 340 452 1,336
Skön ...... 225 279 605 1,613 3,593 4,598 1,390 9,523
Indal ......................... 166 21 87 129 108 379 751 1,093
Ljustorp .................... 67 146 33 140 174 117 884 835
Säbrå ......................... 229 130 140 53 292 539 1,726 2,525
Gudnmndrå.... 113 225 115 77 909 574 899 2,232
Nora.............................. 157 172 214 19 19 481 222 246
Boteå.......................... 32 163 21 118 193 24 74 241
Sollefteå..................... 492 109 114 171 171 258 896 151
Eesele.......................... 92 66 145 78 40 146 623 348
Barnsele..................... 44 28 38 19S 126 316 1,203 1,085
Nätra......................... 315 121 295 31 412 517 1.142 2,529
Nordingrå .... 247 85 208 333 452 548 415 2,288
Själevad2.................... 255 58 140 29 170 138 1,464 1,744
Arnäs......................... 285 248 58 645 426 568 824 2,484
Städerna1 2 .... 780 1,102 1,437 1,712 2,692 2,766 2,273 12,762

Hela länet 1,859 820 1,484 2,456 8,488 4,627 11,695 8,039

Jämtlands län.3
Ragunda .................... 59 122 340 . 63 153 156 1,436 1,405
ïtefsund ..... 186 90 88 184 222 355 442 131
Brunflo .................... 400 88 45 34 95 133 138 201
Hackås och. Näs . . 23 43 165 4 74 180 199 202
Lit.............................. 122 50 10 32 42 12 690 586
Hammerdal .... 81 22 375 30 116 95 677 310
R,ödön .......................... 82 40 56 79 80 57 262 308
Sunne .......................... 141 21 57 85 18 96 311 369
Oviken......................... 145 99 53 9 114 119 175 468
Hallen......................... 84 2 57 133 59 18 136 257
Undersåker .... 27 62 25 68 181 143 27 19
Offerdal .................... 140 131 6 289 57 178 473 644
Sveg.............................. 161 2 97 215 228 472 131 851
Hede............................... 74 42 246 289 112 267 216 790
Berg.............................. 245 29 60 32 94 221 548 983
Staden ...................... 83 241 491 16 860 1,564 722 3,977

Hela länet 1,331 218 1,057 906 1,682 1,010 3,663 1,933

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott
af utflyttning. — 2 Örnsköldsvik är kela tiden räknadt såsom stad. Se ock anm. 2
sid. 550. — 8 Siffror för åren 1901/10 meddelas å sid. 466 (Yästernorrlands län) och sid.
481 (Jämtlands län).
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Tab. 216. (Forts.) Utflyttnings- eller Inflyttningsöfverslcotten.1

Socknar m. ni. 1816/40.
!

1841/50. 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. Summa
1816/1900.

Västerbottens län.3
Nordmaling ....
Bj urliolm................
Umeå....................
Vännäs................
Säfvar....................
Degerfors................
Lycksele................
Örträsk................
Stensele .....
Tärna....................
Sorsele....................
Asele....................
Fredrika................
Vilhelmina ....
Dorotea................
Bygdeå....................
Nysätra................
Löfånger................
Burträsk................
Skellefteå5 ....
Byske....................
Jörn8....................
Norsjö....................
Malå ‘................
Städerna5 ....

301
19

i 439 

381 
}> 38

j. 221

187
192

70
65
32

230
306
372
312

j. 43

20 
289

10
23

45 
14 

, 172

8
' 25

21

79
36

0
9

146

71
47
96
71

264
116

22
1

68

7
144
203

71
117
40
39

56
45
34
13
37
30
29
91

239
114
24

123
18
25 

144

173
12

499
249

10
101

{ ‘1

{ 2 

91 
334 
437 

81 
190 

9 
284 
304 
193
239
110
36
46

672

64
209
643
231
386

34
497
168

3
33
83
14
17
24
16

479
178
384
495
195
113
67

129
307

315 
179 
473 

78 
386 
397 
354 

66 
63 

108 
12 

191 
55 

330 
306 
375 
135 
234 
895 

f 487 
\ 40

49 
113 
104 
361

145
495
346
490
628
339
108
44
41
43

121
132

77
82
36

390
212
189
474
365
304

87
245

77
192

656
1,044

i 2,838 

1,199
} 1,235

} 6 

129 
565 
652 
221 
485 

1,365 
1,253 
1,818 
2,054

1 1,913 

254
78

216
1,721

Hela länet 1,886 289 305 2,445 3,575 4,520 2,878 15,320

Norrbottens län.3
Piteå....................
Älfsby....................
Arvidsjaur ....
Arjeplog................
Neder-Luleå . . . 
Öfver-Luleå . . . 
Jockmock ....
Eåneå....................
Neder-Kalix . . . 
Öfver-Kalix4 . . ■ 
Neder-Torneå5 . . 
Karl Gustaf . . . 
Öfver-Torneå4 . . 
Hietaniemi .... 
Korpilombolo4 • .
Paj ala 4................
Gällivare .... 
Juckasjärvi .... 
Karesuando .... 
Städerna5 ....

379
50
69
50

j. 594

111
32

397
266
174

37
407

3
19

1
89

205
148
404

94
33
3

13 
( 33 
\ 144

14
3

82
41
29
68
44
62

6
141

12
10
50

189

299
16
88
32

201
331
129
136

91
69
42
35
71

149
13

298
96
48

124
237

282
16
62

132
530
157

8
31 

197
45
75

237
130
163
35

149
32 

259
52

466

208
20
49
81
21

307
119
287
211
193

4
220
105
182

23
43
38

4
126

1,180

340
130

33
94

705
335
169
681
276
264
149
250
283
222

2
1

600
46
98

1,203

326
213

54
131

34
1,237

458
499
111
319
127
119
224 
219

85
30

5,509
225 
203

3,155

1,928
312
96
83

I 781

528
1,605

557
969

68
760

1,264
876

9
319

6,134
327
449

8,834

Hela länet 2,177 449 487 1,500 91 i 1,421 9,290 4,083

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, öfriga tal öfverskott 
af utflyttning. — 2 Talen för Malå 1816/60 ocli för Jörn 1816/40 äro approximatif 
beräknade och äga intet själfständigt värde. — 8 Siffror för åren 1901/10 meddelas 
sid. 496 (Västerbottens län) och sid. 512 (Norrbottens län). — 4 Se anm. 1 sid. 562. — 
5 Nuv. städerna Skellefteå och Haparanda äro hela tiden räknade bland städerna.
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Tab. 217. Lefvande födde samt aflidne, länsvis, åren 1151—70 och 
1796—1840. [Se sid. 535 här ofvan].

Län. 1751/60. 1761/70. 1796/00. 1801/10. 1811/20. 1821/30. 1831/40.

Lefvande födde.
Stockholms stad 
Stockholms län . 
Uppsala .... 
Södermanlands . 
Östergötlands . . 
Jönköpings . . . 
Kronobergs . . . 
Kalmar .... 
Gottlands . . . 
Blekinge .... 
Kristianstads . . 
Malmöhus . . . 
Hallands .... 
Göteborgs o. Boh. 
Alfsborgs 
Skaraborgs . . . 
Värmlands . . . 
Örebro . . .
Västmanlands 
Kopparbergs . . 
Gälieborgs . . . 
Västernorrlands . 
Jämtlands . . . 
Västerbottens . . 
Norrbottens . .

Hela riket

26,172
32,675
23,227
26,163
46,264
35,978
25,269
37,806

8,017
18,333
33,764
42,056
20,630
29,721
41,479
38,121J- 65,505
25,674
34,461

i 37,866

I 15,516

664,697

25,582
33,489
23,213
27,828
47.079 
35,928 
25,089 
38,063

8,574
18,312
33,813
43,427
21.080 
33,762 
38,514 
36,817
65,975
26,282
35,339

41,238

18,122

677,526

13,176 
15,445 
12,675 
15,594 
25,633 
17,315 
14,205 
21,237 
4,611 

11,422 
17,881 
24,775 
11,196 
21,590 
23,733 
20,914 

/ 21,590 
I 16,380 

13,738 
18,661 

[ 11,921 
J 9,457 
1 4,345

23.579 
29,029 
24,745
29.580 
50,346 
34,899 
29,279 
44,207

9,045
24,025
36,219
49,867
22,351
38,614
45,522
40,380
40,662
31.260
25,431
34,033
22,921
19,322
8,618

13,392 26,905

380,886 740,839

24,867
29.283 
23,835 
30,041 
54,287 
38,511 
32,465 
47,515

9,422
28,031
42,210
58,962
25,067
47,236
55,551
49,801
49,459
34,223
26,723
35.283 
25,090 
19,665
9,755 

I 14,783 
\ 13,246

825,311

26,048
33,031
25,482
33,881
61,469
44,830
37,647
55,375
10,938
30,415
49,739
69.453 
29,292 
53,341 
66,708 
57,440
60.431 
40,513 
27,238
40.454 
28,216 
25,136 
11,248 
18,407
16.431

26,636
32.924
24,993
33,813
62,069
45,072
38,974
58,726
11,089
31,359
51.569
71,374
28,834
50,444
66,097
55,305
59,433
88,735
26,471
37,422
27,195
24.746
10.747 
18,245 
16,088

953,163 948,360

Aflidne.
Stockholms stad 
Stockholms län . 
Uppsala .... 
Södermanlands . 
Östergötlands . . 
Jönköpings . . . 
Kronobergs . . . 
Kalmar .... 
Gottlands . . . 
Blekinge .... 
Kristianstads . . 
Malmöhus . . . 
Hallauds .... 
Göteborgs o. Boh. 
Alfsborgs . . . 
Skaraborgs . . . 
Värmlands . . .
Örebro ................
Västmanlands 
Kopparbergs . . 
Gälieborgs . . . 
Västernorrlands . 
Jämtlands . . . 
Västerbottens . . 
Norrbottens . . .

Hela riket

33,698
27,186
17,854
19,331
37,701
24,439
16,918
26.673 
5,397

14,245
25,988
32.674 
15,826 
23,505 
29,366 
25,763

I 46,665 

20,455 
24,861

26,215 

I 9,864

33,264
27,834
18,949
21,172
37,923
28,003
18.833 
27,709
6,823

13,973
25,785
32,886
17,678
29,133
32,078
30,608
50,936
21.834 
27,574

29,336

12,838

15,998 
12,759 
9,856 

11,413 
21,618 
13,609 
10,464 
15,342 
3,649 
8,385 

13,952 
18,507 
8,496 

15,792 
17,528 
18,527 

/ 15,351 
\ 13,694 

11,624 
14,657 

I 8.813 
6)738 I 2,470
9,017

298,259

35,541
30,769
23,791
25,030
44,225
29,919
24.396
37,284

7,406
21,222
30,332
38,900
19,233
39,662
43,830
38,800
39,206
28,039
25,841
32,636
19,112
15,276

6,030
21,107

677,587

31,594 
30,024 
22,228 
24,857 
45,703 
29,042 
23,512 
35,535 

7,030 
20,189 
29,841 
38,815 
20,673 
35,364 
40,466 
38,900 
35,045 
26,292 
23,464 
27,488 
17,824 
13,281 
5,431 

I 8,283 
\ 8,158

639,039

35,001
29,570
20,962
24,371
45,214
26,079
23,647
38,390

7,189
23,020
34,283
45,274
19,856
35,903
39,421
37,585
35,456
23,655
22,791
26,535
18,018
14,862
5,696
8,473
9,046

650,297

38,087
29,343
20,693
24,364
43,884
27.784
24,356
38,627
7,970

21,295
34,757
49,168
21,260
40,414
44,720
40,497
35,515
26,034
22,419
31,271
19,560
17,642
6,365
9,852

10,877

686,754504,624 ) 545,169
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Utvandringen.
I Emigrationsutredningens Bilaga IV meddelas en öfversikt af 

vår officiella statistiks uppgifter om emigrationen och immigrationen 
i riket åren 1851—1907, under jämförelse med motsvarande tal, för 
såvidt sådana föreligga, för Europas öfriga länder. I Bilaga V 
meddelas hufvudsiffrorna äfven för Sveriges lands- och stadsbefolk
ning samt för olika län, härader, socknar och städer.

I Bilaga XVIII har professor Steffen utförligt behandlat väx
lingarna från år till annat af utvandringen såväl från Sverige som 
öfriga länder, hvilket ämne är, hvad Sverige angår, i någon mån 
berördt äfven under Afd. II här ofvan.

I Bilaga IV har till sist, i korthet, redogjorts för emigrationens 
inverkan på Sveriges befolkningsförhållanden i allmänhet.

Att icke desto mindre i Tabellerna 218—232 här nedan ånyo 
lämnas en del hufvudsiffror för den europeiska och den svenska 
emigrationen, beror dels därpå, att nu kunnat tilläggas äfven talen 
för åren 1908—1910, hvarigenom senast gångna årtionde framträder i 
sin helhet, dels och förnämligast därpå, att de viktigaste data i äm
net icke synts böra helt och hållet saknas i det slutliga betänkandet.

Er ån Bilaga IV samt Tab. 5 här ofvan hämta vi följande sam
manfattande siffror för Sverige, i hvad angår tidrymden efter 1750:

. Åren Emigranter. Immigranter.

1751/1850 ........................................ 200,881 100,000
1851/1910 ........................................ 1,297,108 261,913

Med afseende å dessa tal är att märka: att för åren 1751/1850 netto
förlusten är att anse såsom någorlunda säkert känd, men att bruttotalen en
dast äro lösa uppskattningar; samt att för åren 1851/1910 siffrorna hämtats 
från de approximativa (delvis nya) beräkningarna i Tab. 5.

Sammanläggas ofvanstående tal, skulle vi för de etthundrasex
tio åren från 1750 till 1910 få 1,497,989 emigranter och 361,913 
immigranter, eller en nettoförlust af 1,136,076 personer. Af sist
nämnda nettobelopp skulle ett antal af 100,881 falla på de första 
hundra åren, och ett antal af 1,035,195 på de senaste sextio åren.

38—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Tab. 218. Inflyttnings- eller Utflyttning söfv er skotten i Europas olika länder
åren 1841!i 9101

Land. 1841/1860. 1861/1880. 1881/1900. 1881/90. 1891/00. 1901/10.

Sverige ....
Norge.................
Danmark . . . 
Finland1 2 . . . 
Storbrit. o. Irl. . 
Nederländerna . 
Belgien .... 
Tyska riket6 . 
Österrike-Ung. . 
Schweiz .... 
Frankrike . . . 
Italien .... 
Spanien .... 
Portugal . . . 
Ryssland3 . . . 
Balkanländerna

34,636
40,559
6,681
5,969

3,341,796
25,580
18,062

1,504,026
105,866

22,785
133,153
150.000
256.000
177.000
350.000
100.000

285,081
157,508

54,486
8,004

2,179,091
85,422
68,444

1,666,614
469,433
47,664

195,488
493,609
559,200
202,500
703,399

38,330

527,625
244,886
106,245
61,068

2.192,835
144,018

20,842
1,682,613

'791,178
29,482

540,562
2,283,668

231,303
268,591

2,389,653
62,284

347,285
188,129

76,9S1
18,853

1,599,780
69,025
12,058

1,318,671
294,325

98,763
161.418
849,825
161,567
130,000
798,227

50,132

180,340
56,757
29,264
42,215

593,055
74,993

8,784
363,942
496,853
69,281

879,144
1,433,843

69,736
138,591

1,591,426
12,152

192.000
153.000
65.000

100.000
1.115.000

91.000 
83;000

105.000 
1,371)000

91)000
179.000

1.488.000
880.000
150.000 

3,000,000
400.000

Nordvästeuropa 4 
Sydvästeuropa4. 
Östeuropa4 . . .

5,024,716
468,910
280,429

4,811,891
1,077,214

951,319

5,096,248
2,249,542
2,908.034

3.877,861
983,716
912,607

1,218,387 
1)265,826 
1,995,427

1.854.000
2.339.000
4.614.000

Europa 4 5,774,055 6,840,424 10,253,824 5,774,184 4,479,640 8,807,000

Särskild t: 

England .... 
Skottland.... 
Irland......................

267,008
237,158

2,837,630

440,045
209,680

1,529,366

671,852
270,002

1,250,981

617,382
218,274
764.124

54,470
51,728

486,857

502.000
255.000
358.000

Sedan dess hafva tilländalupit äfven åren 1911 ocli 1912, med 
sannolikt omkring 41,000 emigranter och vid pass 16,000 immigran
ter. Tilläggas äfven dessa tal, når man till en slutsumma af 1,539,000 
emigranter och 378,000 immigranter, alltså en nettoförlust af 1,161,000 
människor under tidrymden 1751—1912, hvaraf 1,060,000 på tid
rymden 1851—1912.

Sistnämnda nettobelopp kan knappast vara oriktigt på mer än 
några få tusental. Hvad bruttotalen angår, torde man med säker
het kunna säga åtminstone, att de icke äro för höga.

Beträffande immigranterna må erinras, att de till största delen 
hafva utgjorts af återkommande emigranter. Antalet invandrade 
främlingar kan icke hafva utgjort mer än några tiotusental, —• kanske 
i allt knappast ett hundratusental. Och äfven af dessa hafva dock 
många utgjorts af svenskars i Amerika födda barn (eller i äldre 
tider: svenskars barn födda i Finland).

Den oredovisade utvandringen. Talen här ofvan omfatta såväl den 
redovisade utvandringen som den oredovisade, — den senare naturligtvis 
efter ungefärlig beräkning. I Tab. 223, sid. 602, meddelas denna beräkning af den

1 Fetstil i denna tabell utmärker öfverskott af inflyttning, annan stil öfverskott
af utflyttning. Talen för åren 1841—1900 äro i enlighet med de ungefärliga beräk-
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oredovisade utvandringen försåvidt angår åren 1851/1910. De förutsättningar, 
från hvilka man härvid utgår, äro: att de officiella folkmängdssiffrorna äro 
riktiga, och likaså de officiella immigrantsiffrorna för åren 1871/1910; samt 
att de i Tab. 5 här ofvan supponerade immigrantsiffrorna för åren 1851/70 
äfvenledes kunna accepteras.

Under dessa antaganden leder beräkningen till, att på de sextio åren 
mellan 1850 och 1910 sammanlagdt 126,652 personer utvandrat från Sverige 
utan att hafva uttagit vederbörligt flyttningsbetyg. Det uppgifna antalet 
emigranter för samma tid är 1,170,456; i genomsnitt skulle alltså den okända 
utvandringen hafva uppgått till 10’8 procent af den kända.

Omnämnda siffra för den oredovisade utvandringen är sannolikt något 
för låg, ty i Tab. 223 möter man understundom ett plus i stället för minus, 
livilket antyder att invandringen icke heller är fullständigt redovisad; i dessa 
fall borde utvandringssiffran alltså höjas ytterligare, eftersom folkmängds
siffrorna antagas vara riktiga. A andra sidan må erinras om, att i sagda 
tabells differenser ingå äfven de tid efter annan verkställda korrigeringarna i 
kyrkobokföringen. Någon säker ledning för närmare beräkningar gifves därför icke.

Den ofvan nämnda slutsumman af 126,652 ej vederbörligen anmälda ut
flyttningar fördelar sig på följande sätt på hvart och ett af de sex årtiondena:

Proc. af
Mankön. Kvinnkön. Summa. den kända

emigrationen.6
Åren 1851/1860 ...............  18,613 1,441 20,054 119&

> 1861/1870   31,565 7,436 39,001 32 »
» 1871/1880   13,959 4,104 18.063 12 »
» 1881/1890   17,530 955 18,485 5 A;
» 1891/1900 ...............  15,038 • 12,378 5'
» 1901/1910   18,440 231 18,671 7 ?

För kvinnkönet åren 1891/1900 framträder ett plus af oredovisad invand
ring, uppgående till 2,660 personer, hvilket förklarar sänkningen här ofvan 
i näst sista kolumnen för detta årtionde.

Hvad som genast frapperar, är de exceptionellt höga absoluta siffrorna 
för 1860-talet. I och för sig äro dessa siffror icke heller osannolika, ty åt
skilliga upplysningar gifva vid handen, att man under den första stora utvand
ringen mycket ofta satte sig öfver föreskriften om uttagande af flyttningsbevis. 
Efter hand lärde erfarenheten, att detta kunde hafva obehagliga följder med 
sig i rättsligt hänseende, hvarför man öfver hufvud blef något ordentligare; 
äfven gåfvos strängare föreskrifter i detta fall än förr genom 1884 års utvand
ringslag (Kungl. förordningen den 4 juni 1884).

ningarna i Bilaga IV, till hvilken hänvisas ; för Sverige äro här insatta de approximatif! 
korrigerade talen, ej de officiella. För de tidigare åren äro siffrorna för vissa länder 
ytterst osäkra men torde dock icke alltför mycket afvika frän verkliga förhållandet. 
Talen för 1901/1910 äro endast preliminära; jfr i öfrigt närmast följande anmärkningar. 
— ! Talen för åren 1881—1910 äro approximatift korrigerade och föga mer än giss
ningar. — s Siffran för åren 1901/10 är föga mer än en gissning, stödd endast på 
emigrationens belopp; närmare uppgifter föreligga ännu icke. — 4 I summorna för 
Europa ingå (delvis beräknade) tal också för Luxemburg, de fyra småstaterna, Island, 
Färöarna, Kanalöarna, Man, Malta och Gibraltar äfvensom (stundom med stora belopp) 
växlingarna i antalet frånvarande engelska soldater och sjömän; sammanlagda gifva 
dessa poster för åren 1841/60 en vinst af 18,390 personer, för åren 1861/80 en förlust 
af 93,787, åren 1881/90 en förlust af 22,245 och åren 1891/1900 en vinst af 139,582; 
för åren 1901/10 äro dessa belopp ännu okända. Summan för Europa åren 1901/10 
är ännu mycket osäker, jfr anm. 3 här ofvanför. Om gränserna för Nordvästeuropa, 
Sydvästeuropa och Östeuropa, se anm. under Tab. 220. — 6 Se Tab. 224. — 6 Aren 
1896/1905 hade Tyska riket öfverskott af inflyttning, i allt 130,000 personer.
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Tal). 219. Transoceaniska Utvandringen från Europa, åren 1816—19109

År. Emi
granter.

År. Emi
granter.

År. Emi
granter.

1816/20 . . 160,000 1840 ............. 136,000 1876 .... 233,000
1821/30 . . 340.000 1841 .... 165,000 1877 .... 204,000
1831/40 . . 1,000,000 1842 .... 184,000 1878 .... 229,000
1841/50 . . 2.500.000 1843 .... 96,000 1879 .... 327,000
1851/60 . . 3,550,000 1844 .... 117,000 1880 .... 536,000
1861/70 . . 3,500.000 1845 .... 166,000 1881 .... 699,000
1871/80 . . 3,536,000 1846 .... 229,000 1882 .... 751,000
1881/90 . . 7,104,000 1847 .... 398,000 1883 .... 733,000
1891/00 . . 6,288,000 1848 .... 320,000 1884 .... 604,000
1901/10 .. . 13,336,000 1849 .... 407,000 1885. . . . 537,000

1850 .... 419,000 1886 .... 598,000
1851 .... 469,000 1887 .... 756,000

1816 .... 20,000 1852 .... 525,000 1888 .... 876,000
1817 .... 29,000 1853 .... 496,000 1889 .... 797.000
1818 .... 36,000 1854 .... 583,000 1890 .... 753,000
1819 .... 43,000 1855 .... 291,000 1891 .... 879.000
1820 .... 32,000 1856 .... 277,000 1892 .... 744,000
1821 .... 26,000 1857 .... 354,000 1893 .... 708,000
1822 .... 28,000 1858 .... 184,000 1894 .... 450.000
1823 .... 23,000 1859 .... 173,000 1895 .... 637,000
1824 .... 22,000 1860 .... 198,000 1896 .... 611,000
1825 .... 24,000 1861................ 165.000 1897 .... 492,000
1826 .... 31,000 1862 .... 194,000 1898 .... 472,000
1827 .... 39.000 1863 .... 310,000 1899 .... 583,000
1828 .... 43,000 1864 .... 327,000 1900 .... 712,000
1829 .... 38,000 1865 .... 352,000 1901 .... 846,000
1830 .... 66,000 1866 .... 397,000 1902 .... 1,019,000
1831 .... 92.000 1867 .... 403.000 1903 .... 1,156,000
1832 .... 120,000 1868 .... 396,000 1904 .... 1,091,000
1833 .... 82,000 1869 .... 503,000 1905 .... 1,439,000
1834 .... 111.000 1870 .... 453,000 1906 .... 1.746,000
1835 .... 66,000 1871 .... 383,000 1907 .... 1,829,000
1836 .... 116,000 1872 .... 500,000 19081 2 . . . 980,000
1837 .... 117.000 1873 .... 492,000 19092 . . . 1,500,000
1838 .... 61,000 1874 .... 363,000 19102 . . . 1,730,000
1839 .... 99.000 1875 .... 269,000

För att återgå till 1860-talet, är alltså fullt rimligt att förutsätta den 
oredovisade utvandringen såsom mycket hög under detta årtionde. A andra 
sidan är dock möjligt, att talen här ofvan äro något för höga. Folkmängden 
i Göteborg och Stockholm upptogs troligen något för högt år 1860, hvilket 
sedan korrigerades år 1870; denna korrigering ökar tydligen bristen för 1860- 
talet (men minskar den obehörigen med lika mycket för årtiondet mellan 
1850 och 1860). Härtill kommer, att vid det första allmänna afförandet af 
»obefintlige», hvilket skedde år 1870, troligen en del personer strökos, som 
bort afföras redan vid 1860 års folkräkning (eller ej bort afföras alls). Äfven 
i detta fall är således sannolikt, att rätteligen en viss utjämning borde ske 
mellan 1860- och 1850-talen.3

Siffran för 1850-talet här ofvan bör alltså sannolikt höjas något, — till 
trots för att den redan är större än hela den kända emigrationen under

1 Efter de approximativa beräkningarna i Bilaga IT. — 2 Ungefärliga tal.
— 3 I Tab. 5 här ofvan (sid. 62) har 1850-talets siffra af 20,054 okända utvandrare 
ökats till 23,675 (genom att 1860 års folkmängd antagits = 3,856,107), medan 1860-
talets siffra härigenom sänkts frän 39,001 till 35,380; denna justering meddelas dock 
utan större anspråk.
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Tab. 220. Transoceaniska utvandringen från Europas olika hufvuddelar.1

Regioner. 1851/1860. 1861/1870. 1871/1880. 1881/1890. 1891/1900. 1901/1910.

Nordvästeuropa1 2
Irland.................
Sydvästeuropa . 
Östeuropa . . .

1.925.000
1.300.000 

■300,000
25,000

2,050,000
920.000
500.000 
30,000

2,169,000
543.000
708.000
116.000

4.208.000
734.000

1.634.000
528.000

2.658.000
461.000

2.263.000
906.000

4.131.000 
485,000

5.070.000
3.650.000

Hela Europa 3,550,000 3,500,000 3,536,000 7,104,000 6,288,000 13,336,000

decenniet. Men också voro uppgifterna om utvandringen då for tiden synner
ligen ofullkomliga; de hämtades ej heller, såsom sedermera, ur kyrkoböckerna 
utan ur passjournalerna.

Afses hvartdera könet för sig, visa talen sid. 595 att man för kvinnornas 
del icke längre kan tala om någon nämnvärd oredovisad utvandring under de 
senaste trettio åren. Hvad åter männen angår, har under de senare åren en 
ny orsak uppstått till en talrikare olaglig emigration: att nämligen numera 
tillstånd till utvandring ej lämnas värnpliktige, som ej fullgjort sina skyldig
heter i detta hänseende.

För hela sextioårsperioden mellan 1850 och 1910 gifver Tab. 223 såsom 
slutresultat, att åtminstone 115,145 män och 11,507. kvinnor emigrerat utan 
vederbörligt utflyttningsbetyg. Af siffran för männens del faller endast ett 
antal af 2,273 på de gifta männen; af gifta kvinnor är den oredovisade ut
vandringen till och med mindre än den oredovisade invandringen. Under 
sådana förhållanden kan man taga för gifvet, att ej heller utvandringen af 
barn är nämnvärdt ofullständigt upptagen, k vilket ju äfven af andra skäl är 
rimligt. Hela bristen för den sammanlagda gruppen af ogifte, änklingar, änkor 
och barn kan därför, praktiskt taget, läggas på de vuxna ogifte. Det sanno
lika är alltså, att under de sextio åren vid pass 113,000 ogifta män och 
12,000 ogifta kvinnor emigrerat utan att blifva såsom emigranter upptagna i 
den officiella statistiken. Proportionen mellan antalet män och antalet kvin
nor är ju betecknande.

Angående emigrationens och immigrationens fördelning efter 
kön, ålder, familjeställning och yrke, meddelas utförliga data i Bilaga 
IY; en del hufvudsiffror återfinnas ock i Tab. 227—230 i det följande. 
Yi återgifva här de viktigaste af de hithörande resultaten.

Fördelningen efter kön. Med de ofvan demonstrerade approximativa 
tilläggen för den ej redovisade utvandringen kommer man till det resultat, att 
under åren 1851/1910 utvandrat i runda tal 757,000 personer af mankön och

1 Till Sydvästeuropa äro räknade Frankrike, Italien, Spanien och Portugal; till
Östeuropa Galizien-Bukovina, Ungern, Ryssland (utom Finland) samt Balkanhalfön ; 
öfriga länder utgöra Nordvästeuropa, hvaraf Irland här är upptaget för sig. Talen för 
åren 1851/1870 äro approximatif! förhöjda, för att motsvara de för hela Europa sanno
lika slutsummorna (3,550,000 och 3,500,000); häraf den bristande öfverensstämmelsen 
med Tab. 221. Fördelningen af Österrike-Ungerns tal på Nordvästeuropa och Östeuropa 
är endast ungefärlig. Se för öfrigt Bilaga IV. Erinras må, att återinvandringen så 
småningom vuxit och torde ha varit särskildt betydlig för Nordvästeuropa åren 1891/1910; 
jfr Tab. 218, som utvisar utflyttning söfver skotten. (Sistnämnda tabell omfattar ej 
endast den transoceaniska, utan all omflyttning, — äfven mellan Europas olika länder 
inbördes ; för Östeuropa ingår också Rysslands folkbyte med Sibirien). — 2 Utom Irland.
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Tab. 221. Transoceaniska utvandringen från vissa länder.1

År. Sverige. Norge. Dan
mark.

Stor
britan
nien.

Irland. Tyska
riket.

Öster
rik e- 

Ungern.
Italien.

1861 . . 1,105 8,900 234 28,875 36,322 31,661 2,513
1862 . . 1,385 5,250 1,658 48,083 49,680 27,529 1,582
1863 . . 1,769 1,100 1,492 76,473 116,391 33.162 1,515
1864 . . 3,577 4,300 712 71,653 115,428 57,276 2,322
1865 . . 4,708 4,000 1.149 74,215 100,676 72.000 2,954
1866 . . 4,901 15,455 1,862 71,163 98,890 88.000 3,807
1867 . . 6,153 12,829 1,436 68,360 88,622 94,000 9.299
1868 . . 21,669 13,211 2,019 73,222 64,965 101,000 4,149
1869 . . 32,285 18,070 4.359 112,975 73,325 94.000 5,559 22,000
1870 . . 15,568 14,838 3,525 128,228 74,283 63,000 5,920 19,000
1871 . . 13,186 12.276 3,906 121,684 71,067 80,000 9,499 17.000
1872 . . 11,968 13,865 6,893 137,731 72,763 134,200 9,609 35,000
1873 . . 9.642 10,362 7,200 144.653 83,692 115,800 11,228 42,000
1874 . . 3.569 4,601 3,322 136,776 60,496 50,700 9,901 30,000
1875 . . 3,689 4,048 2,088 99,226 41,449 35,300 12,120 14,000
1876 . . 3,796 4.355 1,581 83,493 25,976 32.100 11.457 19,848
1877 . . 2,997 3,206 1,877 72.364 22,831 24,900 7,404 21,385
1878 . . 4.400 4,863 2,972 83,410 29,492 28,100 5,954 21,203
1879 . . 12,866 7,608 3,068 122,978 41,296 38,900 9.149 37,286
1880 . . 36,398 20,212 5,658 133,901 93,641 121,100 29,051 33,258
1881 . . 40,762 25,976 7,985 166,802 76,200 226,900 35,977 41,064
1882 . . 44,585 28,804 11,614 195,234 84,132 209.600 35,756 59,826
1883 . . 25.911 22,167 8.375 214.375 105,743 178,600 34,509 64,283
1884 . . 17.895 14,776 6,307 169,613 72,566 153,100 34,793 56,319
1885 . . 18,466 13,981 4.346 147,627 60,017 110.119 34,511 73,481
1886 . . 28,271 15,158 6,364 171,624 61.276 83,225 45,808 82,877
1887 . . 46,556 20,741 8.801 202,586 78,901 104,787 44,394 130,302
1888 . . 45,864 21,452 8,659 206,695 73,233 103.951 48,567 204.700
1889 . . 29.067 12,642 8,967 188,872 64,923 96,070 55,667 123,589
1890 . . 30,128 10,991 10,298 160.632 57,484 97,103 74,002 114,949
1891 . . 38,318 13,341 10,382 160,071 58,436 120,089 81,407 187,575
1892 . ■ 41,275 17,049 10,422 157,140 52,902 116,339 74.947 114,246
1893 . ■ 37.504 18,778 9,150 156,682 52,132 87,677 65.544 138,982
1894 .' . 9,678 5,642 4.105 114.022 42,008 40,964 25,566 111,898
1895 . . 15,104 6,207 3,607 130,832 54,349 37,498 66,101 184,518
1896 . . 15.175 6,679 2,876 119,703 42,222 33,824 70,083 194.247
1897 . . 10,314 4,669 2,260 110,782 35,678 24,631 88,646 172,078
1898 . . 8,683 4,859 2,340 106,249 34,395 22,221 55.007 135,912
1899 . . 12,028 6,699 2,799 103,472 42,890 24,323 99,300 140,767
1900 . . 16,434 10.931 3,570 122,920 45,905 22,309 117,372 166,503
1901 . . 20,464 12,745 4,657 132.505 39,210 22,073 136,557 279,674
1902 . . 33,477 20,343 6,823 163,406 42,256 32,098 185,449 284,654
1903 . . 35,975 26,784 8,214 214,382 45,568 36,310 222,237 282,435
1904 . . 18,968 22,264 9.034 213.178 58,257 27,984 162.613 252,366
1905 . . 20,862 21.059 8,051 211,918 50,159 28,075 249,200 447.083
1906 . . 21,692 21.967 8.516 272,927 52,210 31,074 313,167 511,935
1907 . . 19,818 22,135 7.890 331,584 64.096 31,696 386,528 415.901
1908 . . 9,246 8,497 4,558 219,259 38,352 19,883 101.275 238.573
1909 . . 18,894 16,152 6.782 238,421 44,076 24,921 272,266 399.282
1910 . . 24.647 18,912 8,890 335,373 51.284 25,531 278.240 402.779
1911 . . 16,770 12,478 8,303 391,580 49,288 22,690 160,751 262,779

1 För Sverige här de officiella talen. I fråga om öfriga länder, se Bilaga. IV. För 
att vara fullt upplysande, borde talen liär ofvan egentligen beledsagas af siffrorna för 
återinvandringen, men härom stå uppgifter endast undantagsvis till buds. Jfr Tab. 
218 samt anm. under Tab. 220.
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540.000 af kvinnkön, hvadan mot kvarje tusental män svarat 713 kvinnor. 
Då, såsom förut visats, den officiella statistiken är ofullständigare i fråga om 
den manliga utvandringen än i fråga om den kvinnliga, är den officiellt upp- 
gifna proportionen för kvinnorna åtskilligt högre. Den redovisade utvandringen 
upptager nämligen för samma tidrymd endast 641,638 mankön och 528,818 
kvinnkön, hvadan mot tusen män här svara 824 kvinnor, i stället för den 
ofvannämnda, sannolikt riktigare siffran 713.

Fördelningen efter familjeställning. Den officiella statistiken upp
tager för tidrymden 1851/1910 en sammanlagd utvandring af 1,170,456 per
soner. Af dem voro 401,242 gifta personer och dem tillhörande barn1; åter
stoden, 769,214, utgjordes således af vuxna ogifta personer, inräknadt änklingar 
och änkor. Den första gruppen — man skulle kunna säga familjeutvänd
ringen — omfattade således i allt 34-3 procent, eller något mer än en tredjedel. 
Emellertid är detta tal något för högt, eftersom den ojämförligt största delen 
af den ej redovisade utvandringen utgöres af ogifta. Efter förut demonstre
rade korrektioner skulle vi bland i allt 1,297,000 utvandrare få 403,000 gifta 
personer och dem tillhörande barn samt 894,000 ogifta personer jämte änklingar 
och änkor. »Familjeutvandringeu» skulle då hafva utgjort 31'i procent, 
i stället för den officiella statistikens något högre siffra af 34’3 procent.

Af Tab. 227 framgår, att procenten af familjemedlemmar gentemot den 
öfriga utvandringen befunnit sig i ett ständigt sjunkande. Under 1850-talet 
bestodo ej mindre än 60 procent af utvandrarne af gifta personer och dem 
åtföljande barn; åren 1901/10 hade siffran sjunkit till endast 28 procent. 
Detta visar huru utvandringen under tidernas lopp har i betydlig grad ändrat 
karaktär. Till en början följdes gärna hela familjen åt, när man beslöt sig 
för det vågsamma steget. Nu utgöres hufvudmassan bland utvandrarne af 
ungdomar, som ännu ej hunnit stifta familj och som på egen hand begifva 
sig ut att söka sin lycka i världen.

Af stort intresse är proportionen mellan könen bland dessa ogifta utvand
rare. Med ofvan omnämnda approximativa tillägg skulle under de sextio åren 
hafva utvandrat 547,000 ogifta män (öfver femton års ålder) men endast
347.000 kvinnor. Mot tusen män svara alltså här endast 634 kvinnor. Den 
redovisade utvandringen upptager 434,572 ogifta män och 334,642 kvinnor, 
eller 770 kvinnor mot tusen män. Den betydelsefullaste omständigheten här 
är, att kvinnornas relativa antal under tidens längd högst väsentligt ökats. 
För 1850-talet äro redovisade endast 462 ogifta kvinnor mot hvarje tusental 
ogifta män; under 1890-talet åter hade siffran stigit til) 981 mot tusen, alltså 
nära nog liktalighet för könen (efter de officiella uppgifterna räknadt). De 
senast gångna åren hafva dock återfört en lägre proportion för kvinnkönet, 
— sålunda 727 kvinnor mot tusen män under åren 1901/10.

Man igenkänner i ofvanstående tal den från början obetydliga men efter
hand starkt ökade utflyttningen af hemmadöttrar och tjånstflickor. Denna 
utvandring har den egenheten att, för kortare tider, vara mera konstant än den 
öfriga emigrationen. Strömmen af utvandrande unga flickor flyter tämligen jämnt 
från det ena året till det andra; den upptager därför också en större procent 
af den samfällda utvandringen under tider då denna är jämförelsevis låg. 
Denna jämna utvandring af ogifta kvinnor visar, att konjunkturerna för kvinn
liga tjänstsökande i Amerika ännu hålla sig uppe, medan de för den manliga 
arbetskraften äro vida mera växlande och väl i det stora hela befinna sig i 
sjunkande. Att, såsom ofvan nämnes, procenten av ogifta kvinnor dock under

1 Inräknadt "barn tillhörande änklingar, änkor och ogifta kvinnor, hvilket antal 
■emellertid ej torde vara synnerligen betydligt.
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Tab. 222. Uppgifna Utvandringen från Sverige, åren 1851—1912}

År. Emi
granter.

År. Emi
granter.

År. Emi
granter.

År. Emi
granter.

1851 . . . 1,102 1867 . . . 9,334 1883 . . . 31,605 1899 . . . 16,876
1852 . . . 3,314 1868 . . . 27,024 1884 . . . 23.560 1900 . . . 20,661
1853 . . . 2.998 1869 . . . 39,064 1885 . . . 23,493 1901 . . . 24,616
1854 . . . 4,243 1870 . . . 20,003 1886 . . . 32,889 1902 . . . 37,107
1855 . . . 1,087 1871 . . . 17,450 1887 . . . 50,786 1903 . . . 39,525
1856 . . . 1,130 1872 . . . 15,915 1888 . . . 50,323 1904 . . . 22,384
1857 . . . 1,831 1873 . . . 13,580 1889 . . . 33,363 1905 . . . 24,046
1858 . . . 571 1874 . . . 7.791 1890 . . . 34,212 1906 . . . 24.704
1859 . . . 276 1875 . . . 9,727 1891 . . . 42,776 1907 . . . 22,978
1860 . . . 348 1876 . . . 9,418 1892 . . . 45,504 1908 . . . 12.499
1861 . . . 2,286 1877 . . . 7,610 1893 . . . 40,869 1909 . . . 21,992
1862 . . . 2,535 1878 . . . 9,032 1894 . . . 13,358 1910 . . . 27.816
1863 . . . 3,127 1879 . . . 17,637 1895 . . . 18,955 1911 . . . 19,997
1864 . . . 5,177 1880 . . . 42.109 1896 . . . 19,551 19121 2 . . 18,153
1865 . . . 6,691 1881 . . . 45,992 1897 . . . 14,559
1866 . . . 7,206 1882 . . . 50,173 1898 . . . 13,663 1

de senaste åren befunnit sig i sjunkande igen, kan möjligen innebära, att äfven 
för tjänstflickorna utsikterna i Amerika numera börjat försämras.

I fråga om här omhandlade förhållanden råder åtskillig olikhet mellan 
den transoceaniska utvandringen och utvandringen till våra grannländer i 
Europa. Den förra är ju vida öfvervägande och trycker på den samfällda 
utvandringen den prägel, som angifvits här ofvan. Emigrationen till våra 
europeiska grannfolk omfattade till en början mycket få familjer och utgjordes 
således väsentligen af ungt och ogift folk. Härutinnan har emellertid så. 
småningom en rätt stor förändring inträdt, i det antalet ogifta män bland 
utvandrarne starkt förminskats i antal. Det är den minskade utvandringen 
i främsta rummet till Norge och Danmark af manliga arbetssökande, som 
gifver sig tillkänna uti detta faktum. Äfven utvandringen af ogifta kvinnor 
till nämnda våra grannländer har gått tillbaka under senare tider, om än 
icke i så stor skala som emigrationen af mankön. Alltsedan 1880-talet ut
vandra därför till Norge och Danmark flefe ogifta kvinnor än män.

Fördelningen efter ålder. Det faktum, som här bildar det afgörande 
momentet, är, att utvandringens intensitet inom femårsgrupperna mellan 15- 
och 35 års ålder är större än dess medelintensitet inom folkmängden i dess 
helhet, men däremot i åldrarna under 15 och öfver 35 år mindre än medel
intensiteten. Eller med andra ord: åldrarna mellan 15 och 35 år åderlåtas 
företrädesvis af utvandringen. Detta förhållande återkommer utan undantag 
inom vår svenska utvandring (om åldern 30/35 år se dock här nedan) och synes, 
vara regel äfven i andra länder, så vidt man af deras merendels ofullkom
liga uppgifter kan döma. •— Åldrarna 15/35 år gå alltså tillbaka i numerisk 
betjulenhet, jämfördt med folkmängden i dess helhet.

Enligt Bilaga IV, Tab. 68, som innehåller approximatif! kompletterade- 
uppgifter för tidrymden 1851/1900, var, om utvandringsintensiteten inom 
folkmängden i dess helhet sättes = 100, frekvensen inom

1 Talen äro de officiella och afse hela utvandringen, såväl den transoceaniska
som till länder i Europa. Summor för tioårsperioderna meddelas i Tab. 224. De 
officiella siffrorna för immigrationen, för åren 1871/1912, meddelas i Tab. 5 här ofvan 
tioårssnmmorna i Tab. 224. — 2 Preliminär siffra.
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Åldern 15/20 år
> 20/25 >'
» 25/30 >
» 30/35 »

184
350
223
123

Åldersgruppen 20/25 år har alltså, relatift taget, utvisat en ej mindre 
än 3 Va gånger större intensitet af utvandringen än den som drabbat folkmäng
den i dess helhet. Åldrarna 1.5/20 år och 25/30 år förete ungefär dubbel 
intensitet mot vanligt, men i åldern 30/35 år sjunker utvandringen åter ned 
mot det gemensamma medeltalet, som den här öfverskrider endast med en fjär
dedel. Erinras må att dessa tal omfatta äfven den oredovisade utvandringen.

Tager man hänsyn också till immigrationen, alltså till netto förlusten, 
förändras proportionerna något, men icke i betydligare mån. Ett undantag 
gör dock gruppen 30/35 år; där har nettoförlusten så betydligt förminskats, 
att den numera understiger det allmänna medeltalet.

Tab. 86 i Bilaga IV låter, för årtiondet 1891/1900, emigrationen stu
deras efter ettårsgrupper. Under detta årtionde uppgick den redovisade ut
vandringen till 5’oo promille årligen af folkmängden i dess helhet. Ettårsvis 
räknadt finner man nu, att redan åldern 15 år hinner till utvaudringstalet 
5'07 promille, alltså öfver medelsiffran. Och med »femton år» menas dock här 
personer som fylla denna ålder under kalenderåret för utvandringen; då den 
största utvandringen försiggår på våren, har tydligen större delen hithörande 
emigranter ännu ej hunnit fylla mer än fjorton år. Man ser, i hvilket stort 
antal fall flyttningen öfver världshafvet företages så godt som omedelbart efter 
konfirmationen.

Detta gäller nu tydligen dem som genom egna tillgångar, eller föräldrars, 
eller släktingars och vänners i Amerika, äro i stånd att genast bekosta sin 
resa. De andra få stanna hemma ännu några år, »tills de hunnit tjäna ihop 
till biljetten». Därmed får man skynda sig innan man blir tjuguett år, ty då 
inträder värnplikten och man har ej längre lof att resa. I tjugnårsåldern är 
det därför som den stora rusningen äger rum. Under det att utvandringens 
medelintensitet åren 1891/1900 för folkmängden i dess helhet var, såsom 
nyss nämndes, 5’oo promille årligen, var den för männen i tjuguårsåldern 
34-3 3 promille, alltså nära sju gånger högre.

Tab. 73 och 75 (i Bilaga IV) visa, att härutinnan försiggått en ganska 
stor förskjutning sedan utvandringens första uppträdande. Hopningen af den 
manliga utvandringen på tjuguårsåldern har skärpts betydligt, dels vid tiderna 
för införandet af långvarigare värnpliktsöfningar än förr, dels sedan man 
upphört att gifva tillstånd till utvandring innan värnplikten fullgjorts. Detta 
tillstånd gafs förr nära nog åt en hvar som anhöll därom, men nekas nu 
konsekvent hvarje värnpliktig, som ej fullgjort de föreskrifna öfningarna.

Också finner man af Tab. 232 här nedan, att medan år 1866 endast 4-26 
procent af de manliga utvandrarne tillhörde tjuguårsåldern, var detta år 1909 
fallet med ej mindre än 16’61 procent. I tabellen i fråga kan man tämligen 
tydligt afläsa inflytandet af värnpliktens utsträckning i detta fall. Närmast 
efter hvarje sådan utsträckning stiger utvandringen starkt bland tjuguåringar- 
na, men sedan återgår allt så småningom igen till det gamla, alltid dock med 
någon förblifvande höjning af den förra medelnivån.

Ett oerhördt sorgligt fall, som man väl må hoppas aldrig skall upprepas, 
erbjuder året 1887. Vid det årets ingång funnos 41,000 ynglingar i vårt 
land, som innan årets utgång skulle fylla tjugu år; vid årets slut voro ej 
mindre än 4,000 af dem i främmande land, alltså i det närmaste hvar tionde 
man. Året 1902 var ej fullt lika ogynnsamt, men äfven det året uppgick 
antalet tjuguåringar, som lämnade fäderneslandet, till mer än 3,000 man.
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Tab. 223. Beräkning af den oredovisade utvandringen, åren 185111910.x

Åren
Mankön. K v i n n k n.

Beräknad
folkökning.

Uppgifven
folkökning. Skillnad.

'

Beräknad
folkökning.

Uppgifven
folkökning. Skillnad.

I allt.
1851/60 . . . 205,764 187.151 — 18,613 191,477 190,036 _ 1,441
1861/70 . . . 173,819 142,254 — 31.565 173,979 166,543 — 7.436
1871/80 . . . 212,549 198,590 — 13,959 202,657 198,553 — 4,104
1881/90 . . . 119,474 101,944 — 17,530 118,324 117,369 ___ 955
1891/00 . . . 204,287 189,249 — 15,038 159,551 162,211 + 2,660
1901/10 . . . 210,733 192,293 — 18,440 193.900 193,669 231

Summa 1,126,626 1,011,481 -115,145 1,039,888 1,028,381 — 11,507

Gifta.
1851/60 . . . 71,878 72,468 + 590 71,563 71,711 + 148
1861/70 . . . 43,776 38,743 — 5,033 43,355 41,525 — 1,830
1871/80 . . . 77,270 76,788 — 482 77,152 77,299 + 147
1881/90 . . . 40,842 39,749 — 1,093 44,680 44,741 + 61
1891/00 . . . 42,540 43,536 + 996 41,542 42,639 + 1,097
1901/10 . . . 58,592 61,341 + 2,749 61,779 63,093 + 1,314

Summa 334,898 332,625 — 2,273 340,071 341,008 + 937

Ej gifta.-
1851/60 . . . 133,886 114,683 — 19,203 119,914 118,325 ___ 1,589
1861/70 . . . 130,043 103,511 — 26,532 130,624 125,018 — 5,606
1871/80 . . . 135,279 121,802 — 18,477 125,505 121,254 — 4,251
1881/90 . . . 78,632 62,195 — 16,437 73,644 72,628 — 1,016
1891/00 . . . 161,747 145,713 — 16,034 118,009 119,572 + 1,563
1901/10 . . . 152,141 130,952 — 21,189 132,121 130,576 — 1,545

Summa 791,728 678,856 — 112,872 699,817 687,373 — 12,444

I åldersåret tjuguett år afspegla siffrorna i Tab. 231 tydligt den olika 
praxis i fråga om beviljandet af utflyttningstillstånd. År 1880 utvandrade 
1,473 ynglingar i denna ålder; år 1908 var visserligen hela utvandringen 
endast fjärdedelen af 1880 års, men antalet tjuguett-åringar var minskadt ända 
till endast 65 stycken. Detta på papperet, d. v. s. den legitima utvandrin
gen. Därutöfver komma de som olofligen utvandrat och hvilkas antal ej kan 
uppgifvas. — Äfven i åldern tjugutvå år utvandrade endast 99 ynglingar 
under året 1908, mot 1,531 under året 1880. Förklaringen är densamma 
som ofvan.

Här ofvan namnes, att femårsklasserna mellan 15 och 35 år äro de 
som förete en utvandring öfver genomsnittet. Nyss visades, att, åtminstone 
under 1890-talet, öfvertaligheten inträdde redan i åldern (14 à) 15 år, alltså 
under den yngsta hithörande ettårsklassen. Frågar man sig så, när öfver
taligheten upphör, så befinnes detta vara just efter fyllda 35 år. Att grup
pen 15—35 år företer mer än normal utvandringsintensitet gäller alltså ej 
blott om dess femårs- utan äfven om alla dess ettårsgrupper — och om inga 
andra ettårsgrupper än dessa.

1 Under koll. »Beräknad folkökning» upptages den tillväxt, som uppstår om de 
officiella siffrorna för födelser och dödsfall, emigration och immigration accepteras ; under 
koll. »Uppgifven folkökning» upptages den officiella tillväxten. >Skillnaden» utvisar
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Öfver liufvud kan man säga, att utvandringen så småningom förskjutit 
sig alltmera till den vuxna befolkningens yngsta grupper. Af samtliga ut
vandrare tillhörde under 1860-talet 11-33 procent gruppen 15/20 år, men 
åren 1901/10 ej mindre än 25'29 procent. Gruppen 20/25 år har under 
samma tid ökat sin andel från 20'2 7 till 26-76 procent. ° Däremot hafva 
åldrarna 25/30 och 30/35 relatift taget gått något tillbaka; åldern 30/35 år 
till och med så mycket, att om nettoförlusten afses, denna grupp numera 
står betydligt under medeltalet för den samfälda folkmängden. Hela den ofta 
behandlade gruppen 15/35 år har emellertid ökats från 58"43 procent under 
1860-talet till 74'35 procent under åren 1901/10.

Barnens antal bland utvandrarne är numera relatift mindre än förr, 
till följd af den förut omnämnda minskningen af antalet utvandrade familjer. 
Antalet barn, som medföras af hvarje hundratal gifta kvinnor, har något 
minskats, — egentligen hvad angår utvandringen till våra europeiska grann
länder, icke i väsentlig mån bland Amerikafararne.

I allmänhet är åldersfördelningen något olika inom dessa bada hufvud- 
afdelningar af utvandringen (till europeiska länder och till utomeuropeiska). 
Tab. 69 i Bilaga IV ådagalägger närmare detta förhållande. Enklast uttryc- 
kes detsamma genom att beräkna huru många procent af utvandrarne inom 
hvarje ålder, som nöja sig med en flyttning till Norge eller Danmark o. s. v. 
och alltså icke utsträcka färden öfver världshafvet. I åldern 15/20 Jfr var 
detta (åren 1891/1900) fallet med 12-53 procent, i åldern 20/25 år med 
14-92 procent, i åldern 25/30 med 2Doi procent, i åldern 30/35 år med 
22-71 procent, o. s. v., så att just de yngsta synas helst välja Amerika så
som mål. Inom de högre åldrarna vänder sig förhållandet ånyo, detta af det 
skäl att det relatift oftare inträffar att gamla föräldrar och farföräldrar häm
tas öfver till det nya hemmet af barn i Amerika, än af sadana som ut
vandrat till mindre aflägsna land.

Af samtliga utvandrare äro endast vid pass 4 procent äldre än femtio 
arj och denna andel synes icke hafva undergått någon större förändring, i 
det att visserligen en minskning inträdt i åldern 50/65 år men denna uppvägts 
af en ökning i åldern 65/m. Säkerligen är det flere nu än förr, som pa gamla 
dagar öfverflytta till redan utvandrade barn och andra anförvanter ; men i stället 
har det i utvandringens första tider varit vanligare än nu, att gamla makar pa 
egen hand företogo sig den äfventyrliga färden, — då vanligen med sina barn 
i följe, alltså hela familjen på en gång.

I fråga om utvandrarnes fördelning efter kön, inom hvarje åldersgrupp 
för sig, gäller att kvinnornas utvandring icke, såsom männens, störes af värn
plikten och därför är betydligt jämnare, icke blott — sasom förut visats 
från det ena kalenderåret till det andra, utan ock från ålder till alder.

Ålder och familjeställning. En fullständig fördelning af våra emi
granter med kombination af ålder och familjeställning är i vår utvandrings- 
statistik genomförd först med år 1891. Tab. 86 i Bilaga IV visar, att i fråga 
om männen utvandringen är inom hvarje åldersgrupp relatift större hland 
de ogifta än bland de gifta. Bland kvinnorna är regeln densamma; dock är 
skillnaden mellan gifta och ogifta här mindre, och i de högre åldrarna före-

då, där den är negativ: beloppet af ej redovisadt utvandringsöfverskott; där den är 
positiv : beloppet af ej redovisadt invandringsöfverskott. Härvid bar för tidrymden 1851/70, 
för hvilken immigrationen är okänd, supponerats 10,000 immigranter för åren 1851/60 
{nämligen 6,500 män ocb 3,500 kvinnor, bvaraf gifta: 1,200 män ocb 900 kvinnor) samt 
11 500 immigranter för åren 1861/70 (nämligen 7,500 män och 4,000 kvinnor, bvaraf 
gifta: 1,300 män och 1,100 kvinnor), allt i enlighet med Tab. 5. Jfr vidare sid. 595 
här of van. — 2 Ogifta, änklingar och änkor äfvensom barn.
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Tab. 224. Uppgifna Emigrationen och Immigrationen i Sverige, 
åren ISöijidlO.1

Ären

Emigranter. Immigranter.

N etto- 
utvan- 
dring.

Till
utom-
europ.
länder.

Till
enrop.
länder.

Summa.
Erän
utom-
europ.
länder.

Frän
enrop.
länder.

Summa.

1851/60 .... 14,973 1,927 16.900 16,900
1861/70 .... 93,119 29,328 122,417 122,447
1871/80 .... 102,501 47,768 150,269 6,405 23.173 29,578 120,691
1881/90 .... 327,505 48,896 376.401 19,203 28,398 47,601 328’800
1891/00 .... 204,513 42,259 216.772 48,121 30,689 78.810 167’962
1901/10 .... 224,043 33,624 257,667 44,992 39,432 84,424 173,243

komma till och med undantagsfall, där utvandringsintensiteten är högre bland 
de gifta än bland de ogifta. — Såsom i fråga om nästan alla befolknings
förhållanden intaga änklingar och änkor äfven här i regeln en mellanställning 
mellan gifta och ogifta, om än de absoluta talen äro för små att åstadkomma 
full regelbundenhet. Inom de högre åldersklasserna är dock utvandringen 
starkare bland änklingar och änkor än bland både gifta och ogifta, — ett 
vittnesbörd om, huru dragningskraften från det nya hemmet i Amerika blir 
starkare för den ensam lämnade maken eller makan. — En egendomlig om
ständighet är att utvandringsintensiteten för gifta män är nästan enahanda 
för alla de trr femårsklasserna från 20 till 35 år, och i fråga om gifta kvinnor 
för de tre femårsklasserna från 15 till SO år.

Utvandrarnes fördelning efter yrke. För att följa den officiella sta
tistiken, ha vi i våra tabeller i Bilaga IV inrymt äfven denna fördelning, ehuru 
hithörande tal tyvärr äro synnerligen bristfälliga och därför icke lämna mycken 
upplysning om det i och för sig högeligen betydelsefulla ämnet.

I all synnerhet gäller detta tiden före år 1903. Under denna tid sär
skildes blott vid pass ett tiotal yrkesgrupper, kvilka dessutom delvis voro 
mindre lämpligt begränsade. Än ofördelaktigare är, att kontinuiteten emellan
åt afbröts, sasom öppet angifves fran och med 1891, då en afgjord försäm
ring skedde beträffande gruppen »Jordbruk», i det att »hemmasönerna» och 
»hemmadöttrarna» nu frånräknades denna grupp och lades till »Arbetare af 
obestämdt slag». Men utom detta anar man vid närmare undersökning, att 
äfven andra förändringar i grupperingen skett, utan att därom lämnats någon, 
upplysning. Hvad beträffar de särskilda grupperna, voro emigranterna inom 
hvarje sådan från början uppdelade mellan minderåriga och vuxna, och dessa 
senare mellan gifta och ogifta, hvilket allt ju i och för sig är af intresse. 
Men äfven här bröts kontinuiteten, denna gång redan år 1881. Öfverhufvud 
är om våra utvandrares yrkesfördelning före år 1903 ganska litet af värde att 
finna i vår officiella befolkningsstätistik.

Irån och med år 1903 genomfördes en ny uppdelning af våra emigran
ter och immigranter, med anledning af en i Riksdagens skrifvelse den 13 maj

1 Emigranternas antal hvar je år meddelas i Tab. 222 samt Bilaga IV; i Tab. 5 
bär ofvan. meddelas siffrorna för den beräknade hela utvandringen, alltså med tillägg 
för .den ej redovisade emigrationen; därstädes meddelas ock immigranternas antal.

Ar 1911 uppgifves i den officiella statistiken emigranternas antal till 19.997 och är 
1912 preliminärt till 18,153; immigranternas antal är resp. 7,752 och 8,347. '
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1904 uttalad begäran. Gruppernas antal ökades till vid pass ett par hundra, 
ehuruväl, med hänsyn till de små och osäkra talen, i tryck offentliggöras 
siffror endast för ett femtiotal. Siffrorna för de smärre undergrupperna före
ligga i manuskript och kunna användas för Statistiska Centralbyråns sedvan
liga tioårssammandrag.

Den betydelsefullaste upplysning, som vanns genom denna nya fördel
ning, var konstaterandet af det utomordentligt stora antalet emigrerande hem
masöner och hemmadöttrar från jordbrukareklassen, i synnerhet från hemmans
ägareklassen. Då uppgifter för äldre år icke stå till buds, kan man icke direkt 
afgöra om den stora proportionen dylika utvandrare är en nyhet för senare tider. 
En specialundersökning af d:r Helge Nelson, för Runstens härad på Öland, 
gifver dock vid handen, att dessa emigranter därstädes äro långt flera nu än 
i äldre tider.1 Ehuruväl det undersökta området är alldeles för litet, för att med 
ledning häraf några slutsatser skulle kunna dragas om den svenska emigra
tionen i dess helhet, finnas dock åtskilliga andra meddelanden och indicier som 
tyda på, att förhållandena i Runstens härad icke utgöra något undantagsfall 
i detta hänseende utan äro tämligen typiska, åtminstone för mellersta och 
södra Sveriges jordbruksbygder.

Immigrationen. Uppgifter om immigrationen från främmande land 
föreligga först från och med år 1875. Hela det uppgifna antalet immigran
ter åren 1875/1910 uppgår till 228,582. I den officiella statistiken har man 
dock, för att vinna fullt årtionde, kalkylerat sig till tal äfven för åren 1871Ï 
1874. Med inräkning häraf upptages i våra tabeller hela den redovisade immi
grationen (för åren 1871/1910) till 240,413 personer.

Invandringen från främmande världsdelar, alltså väsentligen från 
Amerika, nådde sin höjdpunkt år 1894, då den uppgick till ej mindre än 
7,455 personer, men sedan dess har den snarast gått tillbaka. Under fem
årsperioden 1891/1895 fingo vi mottaga 5,063 immigranter årligen från främ
mande världsdelar, — till största delen återvändande svenskar; under åren 
1896/1900 uppgick motsvarande antal endast till 4,561, och åren 1901/05 
till 3,891. Aren 1906/10 förete dock ånyo en höjning, till 5,107 immigranter 
årligen. Att återinvandringen från Amerika under de senare åren minskats 
i stället för att ökas, har uppmärksammats äfven af en af Emigrationsutred- 
ningens »bygdeundersökare», fil. lic. A. Brusewitz, som undersökt förhållandena 
å södra Dal. I sin därom afgifna berättelse säger han (Bilaga VIII N:r 4, 
sid. 94): »Sorgligt nog ser det ut, af meddelade uppgifter att döma, som om 
de' amerikanska jordförvärfven under de allra senaste åren skulle varit i af- 
tagande. I Grinstads socken nppgafs, att sedan år 1900 ej förekommit någon 
ny svensk-amerikansk bosättning.»

Om lic. Brusewitz’ förmodan är riktig, att motviljan mot excercisen 
är en starkt medverkande orsak till detta förhållande, så bör ju den lättnad 
härutinnan för återvändande emigranter, hvilken kom till stånd år 1909, 
möjligen kunna åstadkomma någon förbättring för framtiden. I alla händelser 
är detta faktum af en aftynande immigration af svensk-amerikan are en om
ständighet, som förtjänar att noga beaktas, emedan det står i stark strid 
mot många gånger nu för tiden uttalade förhoppningar och väl äfven torde 
vara för det allmänna föreställningssättet så godt som obekant.

Återinvandringen från våra grannländer i Europa har däremot i det 
hela taget ökats, om än icke synnerligen hastigt. På samma gång har ut
vandringen till dessa länder i ej obetydlig grad aftagit, så att vi sammanlagdt

1 Bilaga VIII Nr 6, sid. 31.
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för åren 1901/10 räknat endast 33,624 emigranter men 39,432 immigranter, 
alltså ett saldo till vår fördel af 5,808 personer. Detta förhållande förkla
ras i främsta rummet af den ogynnsamma ekonomiska ställningen i Norge 
efter år 1899 samt af 1905 års unionskris; därtill kar kommit den af poli
tiska orsaker framkallade ganska betydande invandringen dessa år af finnar 
ock ryssar. Afven folkbytet med Danmark medför numera- för oss en betyd
ligt minskad nettoförlust, jämfördt med förhållandena för ett par årtionden 
tillbaka; orsaken härtill är väl i främsta rummet att arbetslönerna numera, 
torde vara lika höga hos oss som i grannlandet.

Nettout van dringen. Om våra statistiska uppgifter om in- och utvan
dringen vore fullständiga, skulle det naturligtvis vara af stort intresse att be
handla nettoutvandringen med samma detaljerade utförlighet som bruttout
vandringen. Då emellertid ofullständigheten är notorisk och därtill mycket 
växlande för olika år och för olika grupper, blifva nettosiffrorna af mindre 
värde. Det mest omfattande försöket att, åtminstone för utvandringsperioden 
i dess helhet, söka genom approximativa beräkningar aflägsna dessa brister, 
föreligger i Tab. 68 af Bilaga IV. I andra tabeller af samma Bilaga lämnas 
utförliga redogörelser för de officiella talen härutinnan.

Hvad som i fråga om nettoutvandringen företrädesvis tilldrager sig upp
märksamheten är de icke så alldeles fåtaliga fallen af inv andringsöfv er skottf 
alltså af vinst i stället för förlust. Visserligen har väl ej under ett enda år 
af de senaste sextio inträffat, att vårt lands folkbyte med andra länder lämnat 
oss ett totalöfverskott ; men i fråga om vissa länder och för vissa befolknings
grupper möter dock inflyttningsvinst vid åtskilliga tillfällen. Regelbundet ha 
vi haft större inflyttning från Finland och Ryssland, än vi till dessa länder 
aflämnat emigranter; dock har det i vanliga fall gällt ganska obetydliga be
lopp. Att hela värt folkbyte med grannländerna lämnat oss öfverskott under 
de senare åren, är redan här ofvan anmärkt.

Vända vi oss till perioden 1891/1900, för hvilken vi undersökt saken i 
detalj, finna vi, att Sverige, egendomligt nog, för hela årtiondet har inflytt- 
ningsöfverskott i fråga om äldre ogifta män (efter ungefär trettiofem års 
ålder) ; och gäller detta äfven särskildt i fråga om den transoceaniska omflytt
ningen. I fråga om folkbytet med våra grannländer lämnade redan detta, 
årtionde inflyttningsöfverskott beträffande gifta personer och barn, kvadan 
hela förlusten föll på gruppen af ogifta personer, i synnerhet kvinnor.
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Utvandringens inverkan på befolkningsförhållandena.

Spörsmålet härom har af förf. blifvit vid många olika tillfällen 
behandladt, hvarom se Bilaga IV, sid. 63. I Emigrationsutredningens 
publikationer ha vi därför inskränkt oss till ett framläggande af 
hufvudresultaten, och då dessa ej gärna böra helt oeh hållet saknas 
i detta slutliga »Betänkande», må desamma här ännu en gång åter- 
gifvas, med begagnande af framställningen i Bilaga IV.

Utvandringens inflytande gör sig märkbart i fråga om propor
tionen mellan könen inom befolkningens numerär; vidare i fråga om 
befolkningens sammansättning efter ålder och familj eställning samt 
slutligen med hänsyn till äktenskaps- och födelsefrekvens och i viss 
mån äfven dödlighetsförhållandena. Vi upptaga här hvart och ett 
af dessa problem för sig.

Utvandringens betydelse för den numeriska proportionen mellan könen 
inom befolkningen har blifvit mycket uppmärksammad. Vid fiere tillfällen 
har förf. uppvisat, hurusom denna proportion blifvit mindre rubbad än man 
skulle väntat, och att orsaken härtill är det egendomliga förhållandet, att efter 
utvandringens uppträdande både de föddes och de aflidnes antal fördelat sig 
fördelaktigare än förr för vidmakthållandet af mankönets relativa folktal. 
Också kan utvandringen sägas snarare hafva hejdat den förut pågående ut
jämningen mellan könen, än. den kan anses ha ytterligare förökat kvinnkönets 
öfvervikt. Dock växte kvinnoöfverskottet märkbart under 1880-talet, i synner
het i de yngre åldrarna. Sedermera, när utvandringen blef föga mindre af 
kvinnkön än af mankön, återtog utjämningen sin gång. Om alla dessa för
hållanden meddelas numera hvarje år fullständiga upplysningar i den officiella 
befollmingsstatistiken.

Våra tidigare undersökningar i ämnet hafva i främsta rummet afsett 
förhållandet mellan utvandringen och befolkningens åldersfördelning, hvilket 
spörsmål också i detta hänseende är att betrakta såsom det centrala. Vore 
utvandringen jämnt fördelad öfver lifvets olika åldrar, skulle dess direkta 
inverkan begränsa sig till att förminska eller omintetgöra folkökningen, hvilket 
visserligen också skulle indirekt medföra vissa förändringar i åldersfördel
ningen. Utvandringens inverkan blir emellertid af mera komplicerad art, 
därför att den icke uppträder med samma intensitet inom olika åldrar, utan, 
såsom förut omnämnts, med särskildt stor styrka i åldrarna mellan 15 och 
35 år (numera om man ser till nettoförlusten: i åldrarna mellan 15 och 30 år). 
Den primära följden häraf blir, att dessa betydelsefulla åldersgrupper aftaga i 
numerisk betydenhet; men den nästa följden blir, att också de föddes antal



€08 EMIGBATIONSUTKEDNINGEN. BETÄNKANDE.

Tal). 225. TJppgifna Emigrationen från Sverige till olika länder, 

åren 185H1910.4

Till 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10. Summa.

Norge...................... 339 10,545 16,339 13,473 15,747 9,944 66.387
Danmark .... 1,268 11,253 18,911 23,493 16,008 11,910 82,843
Finland o. Ryssl.1 282 2,069 4,073 3,902 3.788 3,734 17,,848
Tyska riket2 . . 23 4,859 7,078 5,549 4,295 4,747 26,551
Ofriga Europa8 . 15 602 1,367 2,479 2,421 3,289 10,173

Förenta Staterna . 14,865 88,731 101,169 324.285 200,524 219,249 948,823
Canada ................. 50 477 3,152 3.679
Ofriga Nordamer. . 8 10 8 92 118
Sydamerika . . . 22 1,257 2,288 577 4.144
Asien...................... 5 36 51 180 197 469
Afrika.................. 13 17 61 226 431 424 1.172
Australien .... 37 78 725 1.332 566 352 3,090
Ej uppgifvet . . 58 4,288 480 294 39 ry 5,159

Summa 16,900 122,447 150,269 376,401 246,772 257,667 1,170,456

minskas, — såvida ej en osedvanlig höjning skulle komma till stånd inom 
äktenskapsfrekvensen, hvilket ju inom vårt land ej varit händelsen.

Till följd af den sålunda åstadkomna minskningen af de föddes (relativa) 
antal, — kvilken minskning under senare tid förstärkts genom aftagande 
äktenskapsfrekvens och fruktsamhet, — har alltsedan år 1865, d. v. s. sedan 
den större utvandringens begynnelse, åldersgruppen 0/5 år alltid i vårt 
land varit undertalig, i förhållande till hvad som förut varit'att betrakta 
såsom den normala situationen.

Emellertid är utvandringsintensiteten jämförelsevis låg inom barnaåld- 
rarna, hvilka alltså decimeras mindre starkt än folkmängden i dess helhet. 
Följden häraf är, att de ursprungligen undertaliga barnakullarna stiga i 
numerisk betydenhet under barndomsårens gång, så att de vanligen snart 
nog uppnå fulltalighet (relatift taget), ja i åldern 10/15 år i regeln en ganska 
markerad öfvertalighet. Detta åstadkommer att i hvarje utvandringsland 
antalet ynglingar och flickor, som passera femtonårsåldern, i regeln är större 
än som vederborde; eller med andra ord: ett utvandringsland liar alltid en 
öfvertalig ungdom. Härigenom är det som utvandringen har så svårt att 
afstanna. Vid sin början decimerar utvandringen ungdomsåldern, men femton 
år därefter, och sedan allt framgent, passeras dock femtonårsgränsen af en 
skara, som är större än annars i proportion till den samfällda folkmängden. 
Starkast är detta förhållande utprägladt på Irland; och i Sveriges olika land
skap är det mera framträdande ju större utvandringen är.

Genast efter femtonårsålderns uppnående (eller till och med före) be
gynner emellertid den stora emigrationen. Nu fortgår en utomordentlig 
decimering i tjugu år, fram till uppnådda trettio à trettiofem års ålder; och 
så betydande är den härigenom åstadkomna förlusten, att alltsedan 1885 har 
i vårt land icke någonsin funnits en enda normalt talrik femårsgrupp i 
åldern mellan 20 och 45 år.

Efter 30 à 35 års ålder blir emigrationen svagare igen. De i djup 
undertalighet nedtryckta kullarna bli återigen jämförelsevis förskonade och

1 Fördelningen på, Finland och Ryssland är känd först efter 1880; se Bilaga XX, 
sid. 89. — 2 Aren 1851/80: inräknadt Nederländerna och Belgien. — 3 Inräknadt okänd 
europeisk bestämmelseort. — 4 Se härom vidare Bilaga IV samt Bilaga XX, sid. 53.
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Tab. 226. Uppgifna Immigrationen till Sverige från olika länder,
åren 1871H910.1

Frän 1851/60. 1861/70. 1871/80. 1881/90. 1891/00. 1901/10. Summa.

Norge.................... 4,725 6,315 7,382 11,820 30.242
Danmark. .... 10,262 12,442 11.256 9,583 43,543
Finland o. Ryssl. . 3.648 4,237 5,020 9,225 22,130
Tyska riket . . . 3.927 4,180 4,960 5,605 18,672
Öfriga Europa . . 612 1,224 2,071 3,199 7,106

Förenta Staterna . 6,152 18,766 47,138 44,029 116,085
Canada ................ 3 35 200 238
Öfriga Nordamer. . 6 1 23 30
Sydamerika . . . 16 123 401 211 751
Asien.................... 21 26 103 120 270
Afrika................ 30 48 186 263 527
Australien .... 67 150 240 146 603
Ej nppgifvet . . . 112 87 17 — 216

Summa " .. , 1 29,578 47,601 78,810 84 424 240,413

begynna så åter att växa i relativ styrka. Uppe vid femtioårsåldern äro de 
ofta nog öfvertaliga ånyo. Och fortgår utvandringen, kan dessa numera 
skonade kullars öfvertalighet längre fram antaga högst betydande proportioner. 
Kullar, som i våra dagar härjas fruktansvärdt af utvandringen, kunna därför 
mycket väl en gång i framtiden komma att uppträda med en numerär styrka, 
som skall .synas oproportionerlig och bereda fattigvården — och då väl också 
ålderdomsförsäkringen — bekymmer.

Det är denna utvandringens verkan att åstadkomma Jöfverflöd på skolbarn 
och åldringar men brist på arbetskraftigt folk», som gjort sig så djupt känd i vårt 
land. Gruppen 0/5 år är visserligen alltid undertalig, men nästan lika,regelbundet 
är, af skäl som nyss angifvits, gruppen 5/15 år, eller 10/20 år, alltså skol
åldern, öfvertalig. Och hyad angår den betydelsefulla gruppen 15/50 år, som 
i alla länder under normala förhållanden upptager vid pass 500 promille af 
totalfolkmängden och endast i sällsynta undantagsfall vidkännes någon större 
rubbning från denna siffra, har den i vårt land vid ett tillfälle (år 1893) 
sjunkit ända ned till 462 promille, hvilket är nästan exempellöst. Under 
de senaste åren har väl en förbättring inträdt ånyo, men den har gått 
mycket långsamt. Ännu år 1910 hade åldersgruppen i fråga oj hunnit längre 
än till 475 promille, i stället för de normala 500.

Vid 1910 års slut tillhörde 207 promille af Sveriges befolkning gruppen 
öfver femtio års ålder, och 13 promille gruppen öfver åttio år. Bägge talen 
torde hafva ägt endast mycket få motstycken i vår europeiska världsdel. 
Motsvarande medeltal för Västeuropa äro resp. 168 promille och 5 promille.

Utvandringen sträfvar alltså till att nedsätta den relativa talrikheten af 
befolkningen mellan 15 och 35 års ålder (numera: mellan 15 och 30 år). 
Häraf blir i sin ordning en följd, att antalet ingångna äktenskap minskas. 
Detta hehöfde ju ej blifva händelsen, om procenten nygifte i stället stegrades 
bland dem som stanna hemma; och så horde ju blifva händelsen, om, såsom 
t. ex. prof. Wicksell anser, utvandringen gåfve ökade tillfällen till bärgning

1 Se anmärkningarna till närmast föregående tabell. Immigranternas antal åren 
1871/74 är endast kalkyleradt.

39—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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åt den kvarstannande, decimerade befolkningen. Men faktiskt kan någon 
sådan ökning af giftermålsfrekvensen icke konstateras i Sverige, och oss veter- 
ligt icke lieller i något annat utvandringsland, med undantag möjligen för 
Italien. Annars är tvärtom en ringa äktenskapsfrekvens, eller åtminstone en 
minskad äktenskapsfrekvens mot förr, ett gifvet särmärke för alla länder, där 
utvandringen nått en större omfattning. Påträffas någon gång ett undantag 
från denna regel, så är det i någon enstaka landsdel af en storstat, och 
undantaget förklaras då genom ekonomisk påverkan af mera gynnade landsdelar. 
Att äktenskapsfrekvensen är stor i England, till trots för den starka utvand
ringen, förklaras lätt, om man erinrar sig att i England är det endast brut- 
toùtv andring en som är hög; nettoförlusten däremot är i regeln ganska oan
senlig. I Skottland, där nettoutvandringen är vida större, har giftermålsfre
kvensen alltid varit jämförelsevis låg; och Irland, som så länge haft den största 
utvandringen i Europa, har också den minsta frekvensen af nyingångna äk
tenskap, vare sig man räknar på folkmängden i dess helhet eller endast i 
förhållande till den äktenskapslediga befolkningen.

När giftermålens antal sjunker, så sjunker helt naturligt också antalet 
födde. Äfven här kunde minskningen uteblifva, om en ökning i stället 
inträdde af den äktenskapliga fruktsamheten, men en dylik ökning kan icke 
veterligen påvisas för något utvandringsland. Tvärtom är fallet åtminstone 
hos oss, att fruktsamhetens i våra dagar så allmänna nedgång utpräglar sig 
särskildt starkt i åtskilliga af våra utvandringsbygder.

Förklaringen till sistnämnda förhållande ligger sannolikt uti det i det 
föregående ofta berörda, socialt och ekonomiskt betydelsefulla faktum, som 
ådagalagts af docenten Wohlin (i Emigrationsutredningens Bilaga IX) och 
som så fullständigt bestyrkes af våra »bygdeundersökare» : att nämligen den 
senaste mansålderns folkminskning i våra jordbruksbygder träffar i främsta 
rummet jordbrukets understa klasser. Då man har anledning förutsätta, 
att just hos dem fruktsamheten varit synnerligen hög, måste också den starka 
nedgången i dessa samhällsklassers numerär helt naturligt medföra en sänk
ning af fruktsamhetstalen på landsbygden. Den minskning af födelsernas 
antal, som kommit till stånd, dels härigenom, dels genom de prokreations- 
dugliga åldrarnas decimation och dels genom äktenskapsfrekvensens nedgång, 
har inom Here trakter af vårt land varit utomordentligt stor. En närmare 
belysning häraf lämnas i Bilaga Y; jfr ock Tab. 59 här ofvan.

Att dödlighefsförhållandena i regeln ställt sig ganska fördelaktigt i 
flertalet af våra utvandringsbygder torde för en del kunna ställas i samband 
med den nyss omnämnda minskningen af jordbrukets underklasser; härigenom 
har nämligen, redan af rent aritmetiska skäl, det allmänna välståndets me
delnivå stigit på den svenska landsbygden. Att välståndet i och för sig ökats 
inom bondeklassen, intygas af så godt som alla de upplysningar, som ingått 
till Emigrationsutredningen, och har särskildt frapperat flere af våra »bygde
undersökare», såsom af deras redogörelser, i Bilaga VIII, framgår.

Att i en eller annan ntvandringstrakt dödligheten dock håller sig ganska 
hög, förklaras åtminstone delvis af den rent abnorma åldersfördelning som 
för närvarande, på grund af en mängd sammanstötande omständigheter, ka
raktäriserar befolkningen i många af våra landsdelar. Särskildt är detta 
händelsen på ön Öland.

Kan således, i allmänhet taget, utvandringen icke sägas hafva utöfvat 
något ogynnsamt inflytande på vårt lands dödssiffror, så gifves dock ett spe
cialfall, där förhållandena torde ställa sig annorlunda, nämligen beträffande 
åldrarna mellan 15 och 30 år. Såsom bekant, ha dessa åldrar icke deltagit
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Tal). 227. Uppgifna Emigrationens och Immigrationens fördelning efter kön
och familjeställning.1

År. Hela
Kön. Gifta Barn

tO/15
år).

Vuxna, ej gifta

antalet. Man
kön.

Kvinn-
kön. män. kvin

nor. män. kvin
nor.

Emigranter.
1851/60 .... 
1861/70 .... 
1871/80 .... 
1881/90 .... 
1891/00 .... 
1901/10 ....

10,900
122,447
150,209
876,401
246,772
257,667

9,719
70,539
83,488

206,988
125,281
145,623

7,181
51,908
66,781

169,413
121,491
112,044

2,356
13,084
13,417
36,465
19.925
21,550

2,371
13,305
13,717
31,300
17,615
17.690

5,420
28,864
27,982
65,892
36,553
33,730

4,615
42,690
55,815

137,347
87,167

106,929

2.132
24,495
39,338

105,397
85,512
77,768

S:a 1851/1910 1,170,456 641,638 528,818 106,797 95,998 198,447 484,572 334,642

Immigranter.
1871/801 2 . . .
1881/90. . . . 
1891/00 .... 
1901/10 ....

29,578
47,601
78,810
84,424

17,281
27,879
45,126
45,657

12,297
19,722
33,684
38,767

3,108
6,423

12,269
11,461

3,290
5,096
8.961

10/788

5,162
8,564

14,190
16,091

11,598
17,145
25,661
26,149

6,420
10,373
17,729
19,935

S:a 1871/1910 240,418 185,948 104,470 33,261 28,135 44,007 j 80,553 o4r,4ö (

i de senaste årtiondenas vackra hygieniska framsteg i vårt land, utan fler
städes företett snarast en ökning af dödssiffran, hvilket i synnerhet gäller om 
den kvinnliga befolkningen på landsbygden. Då nyssnämnda åldrar ju äro 
»utvandringsåldrar» framför alla andra, ligger det nära till hands att antaga, 
att utvandringen kan hafva någon skuld uti den relatift ökade dödligheten, 
— om det nämligen förhåller sig så, som vanligen antages, eller att emigra
tionen bortför just de friskaste och kraftigaste elementen af befolkningen. 
På så sätt skulle ju nämligen medelkvaliteten af dem, som stanna hemma, 
befinna sig i sjunkande. Och tydligt är ju, att det ej är de blinda, lama, 
ofärdiga och tuberkulösa som utvandra, utan dessa stanna mangrannt kvar 
och bli en jämförelsevis större kontingent än förr inom dessa åldrars så starkt 
decimerade folkmängd.

Detta förhållande kan visserligen icke vara den enda förklaringsgrunden : 
för kvinnornas del är troligt, att en mycket verksam orsak också ligger uti 
deras öfvergång till fabriksindustrien, med dess i många hänseenden ogynn
samma förhållanden i jämförelse med det husliga arbetet i hemmet. Men 
naturligtvis är det sannolikt att, både för kvinnor och män, utvandringen är 
en bidragande orsak till den ökade dödligheten i ungdomsåldern.

Hvad angår dödligheten inom främmande länder, som aflämna en större 
utvandring, synes, liksom i Sverige, regeln vara, att dödlighetsförhållandena 
förbättrats, — icke endast i proportion till den allmänna europeiska förbätt
ringen, utan äfven något därutöfver. Så är t. ex. särskildt fallet i Italien, 
hvars enorma utvandring under senare tid öfverstigit den irländska.

På Irland, den moderna utvandringens klassiska land, äro dödlighetsför
hållandena också i det hela öfverraskande gynnsamma, — till och med om

1 Åren 1861/68 äro gifta personer, som rest hvar för sig, upptagna bland ogifta. 
Bland de senare ingå alltid änklingar och änkor. Jfr vidare Bilaga IV. — s Immi
granternas antal åren 1871/74 är endast kalkyleradt.
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man gör ett ansenligt tillskott till de officiella talen, h vilka allmänneligen 
erkännas såsom ofullständiga.

Både födelse- och dödstalen gå alltså tillbaka i de specifika ntvandrings- 
bygderna, men i regeln i all synnerhet födelsetalen. Nativitetsöfverskottet 
får alltså vidkännas en stark nedsättning. Detta kräfver visserligen sin tid, 
och af de nutida större utvandringsländerna hafva hvarken Italien eller Galizien 
ännu hunnit därhän, liksom detta ej heller inom Sverige, såsom helhet betrak- 
tadt, blef händelsen förr än under. 1890-talet. Ännu mot 1880-talets slut voro 
våra svenska öfverskottstal från svensk synpunkt sedt mycket höga. Inom vissa 
provinser var dock nedgången skarpt markerad redan då. Och under de sista 
tjugo åren har den blifvit nästan allmän. Vi hafva redan förut påvisat, att 
under tidrymden 1871/90 Sveriges födelseöfverskott besteg sig till mer än 12 
promille årligen, hvilket var åtskilligt mer än det dåtida medeltalet för 
Europa. Under de senaste åren däremot har vårt öfverskottstal föga öfver- 
stigit 10 promille, och sänkningen fortgår, medan tvärtom under samma tid 
Europas medeltal höjt sig upp till 12 promille och därutöfver.

I Sveriges egentliga utvandringsbygder träffar man ej längre någonsin 
öfverskott ens af 10 promille; talen sjunka synbarligen mer och mer ned 
emot endast trefjärdedelar eller hälften af denna siffra eller ännu lägre. Om 
man så erinrar sig, att just de nuvarande utvandringsbygderna i äldre tider 
mången gång voro de landsändar som uppvisade de högsta öfverskotten, — 
ett begripligt sammanhang, — blir kontrasten mellan förr och nu så mycket 
större. I Värmland uppgick under årtiondet 1858/67 nativitetsöfverskottet 
till 40,840 individer; åren 1901/10 hade detsamma nedgått till 21,924. Ännu 
större sänkning träffas naturligtvis för smärre områden. I Sundals härad på 
Dal utgjorde födelseöfverskottet under 1850-talet 2,615; åren 1901/10 hade 
det sjunkit till 166. På Öland har snart nog hrar je. öfverskott af födde 
försvunnit; i hela härader därstädes är nu mera de aflidnes antal regelbundet 
större än de föddes.

En dylik minskning af nativitetsöfverskottet —■ eller öfverskottets för
svinnande, — när det är förorsakadt af den produktiva befolkningens bort- 
flyttning, ej af låg äktenskapsfrekvens eller ringa äktenskaplig fruktsamhet, 
drager med sig såsom följd en abnorm sammansättning af befolkningen. På 
Öland tillhöra numera blott 41 procent af befolkningen åldern 15/50 år, i 
stället för de normala 50 procenten; men 28 procent äro öfver femtio år, i 
stället för normalt endast 17 procent. Om än understöd från de bortvand
rade kan hålla välmågan uppe bland dessa gamlingar, så blir dock ett dylikt 
land endast ett slags »ålderdomshem», lefvande på andras bistånd — icke en 
bygd med friskt pulserande mänskligt lif, med kraft att uppehålla sig själf 
och skänka lifgifvande väckelser äfven åt sin omgifning. Det är icke till 
dylika »gubbhus» vi önska se våra svenska bygder förvandlas.
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Utvandringslagstiftniiigen.

Jämlikt Kungl. brefvet den 30 januari 1907 äger Emigrations- 
utredningen att afgifva förslag till de ändringar i gällande lagstift
ning rörande emigrationen, som kunna anses vara af behofvet på
kallade.

Såsom en förberedelse härtill har, i Emigrationsutredningens Bi
laga I, af dåvarande sekreteraren, docenten 1ST. Wohlin, afgifvits 
en utförlig redogörelse för utvandringslagstiftningens historia och 
nuvarande tillstånd inom Europas olika länder, till hvilken här må 
hänvisas,

1 Bilaga II meddelas gällande svenska utvandringslagar in ex
tenso och redogöres för, huru tillämpningen af desamma ställer sig 
i praktiken.

Med anledning af en motion i Eörsta kammaren vid 1912 års 
riksdag aflät Eiksdagen den 28 maj 1912 en skrifvelse till Konungen 
af följande lydelse:

»Uti en rid innevarande års Riksdag väckt motion hafva enskilda motio
närer hemställt, att Riksdagen måtte hos Eders Kungl. Maj:t anhålla att, 
med beaktande af de grundsatser, som under senaste tiden gjort sig gällande 
i utvandringslagstiftningen i andra europeiska länder, förslag till utvandrings
lag för Sverige måtte af Eders Kungl. Maj:t utarbetas och för Riksdagen 
framläggas.

I andra länder har man i långt högre grad än i Sverige sökt att på. 
lagstiftningens väg reglera utvandringen till främmande länder i syfte dels' 
att motverka en skadlig eller illojal utvandring och dels att till utvandrarnas 
säkerhet och bästa ordna den med deras befordran till utlandet förbundna 
verksamheten. Då den svenska emigrationen under de senare årtiondena nått 
en synnerligen stor omfattning och densamma alltså för vårt land innebär en 
mycket, viktig samhällsföreteelse, synas giltiga skäl föreligga för en utred
ning, huruvida äfven för Sverige en genom Konung och Riksdag gemensamt 
antagen, efter nyare erfarenheter bättre afvägd lagstiftning i detta ämne än 
den nuvarande bör komma till stånd. Det gäller härvid enligt Riksdagens 
uppfattning att närmare reglera verksamheten för utvandrarnas fortskaffning, 
så att, utan. att en berättigad utvandringsfrihet hindras, utvandrarnas säker
het och bästa tillgodoses och sådan utvandring, som måste betecknas som 
illojal, om möjligt förekommes. Därjämte synes en sådan lagstiftning böra, i 
den mån det låter sig göra, söka trygga emigranternas ställning i det främ
mande landet och hindra, att de obehörigen exploateras eller gå under. 
Gifvetvis kan icke Riksdagen i frågans nuvarande skede närmare i detalj ut-
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Tal». 228. Uppgifna Emigrationen och Immigrationen, efter hön och ålder.1

Antalet Emigranter under nedanstående årtionden.

Ålder, år. Åren. 1861/70. Åren 1871/80. Åren 1881/90. Åren 1891/1900.

Man- Kvinn- Man- Kvinn- Man- Kvinn- Man- Kvinn-
kön. kön. kön. kön. kön. kön. kön. kön.

0/5 . . . 5,792 5,610 5,503 5.301 13,313 12,956 6,325 6,263
5/10 . . 5,137 4,880 4,729 4,604 11,143 10,782 6,442 6,174

10/15 . . 3,838 3,612 4,019 3,821 8.721 8,977 5,422 5.927
15/30 . . 7,559 6.286 10.590 10.494 37.165 31,167 26.632 28.932
20/25 . . 15,171 9,607 22,933 15,335 56,356 41,506 36,053 30.872
25/30 . . 12,744 7,493 16,062 10.524 34,298 26,384 17,439 17,539
30/35 . . 7,689 4,865 7,978 6,025 18,093 13,584 10,099 9,627
35/40 . . 4,621 3,246 4,480 3,704 10,160. 7,567 6,389 5,330
40/45 . . 3,160 2,337 2,636 2,149 6,222 4,685 3,804 2,922
45/50 . . 2.185 1,570 1,733 1,652 4,220 3.543 2,366 2,041
50/55 . . 1,195 995 1,163 1,140 2,892 2,671 1.532 3,628
55/60 . . 699 652 793 879 1,904 2,252 1,066 1,608
60/65 . . 329 357 456 639 1,229 1,751 727 1,230
65/70 . . 160 194 241 304 796 1,010 567 793
70/75 . . 72 96 92 144 309 393 280 415
75/80 . . 30 39 39 40 115 115 117 144
80/85 . . 4 4 9 6 13 28 15 28
85/90 . . 3 1 2 1 2 5 2 7
90/a? . . . _ :_ _ __ ._ __ _ 1
Okändt . 151 64 25 19 37 37 4 10

Summa 70,539 51,908 88,4S8 06,781 200,988 109,413 125,281 121,491

tala sig om de liufvudgrunder, som i en dylik lagstiftning bör komma till 
genomförande, eller i hvad mån utländsk lagstiftning härvid lämpligen kan 
tjäna som förebild. Det är för sådant ändamål nödigt att underkasta frågan 
och de förslag, som däri redan föreligga, ett allsidigt och noggrant öfver- 
vägande.

På grund af hvad sålunda anförts, får Riksdagen hemställa, att Eders 
Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida och i hvilken omfatt
ning behof må förefinnas af en utvandringslag, samt för Riksdagen framlägga 
det förslag till en dylik lagstiftning, hvartill nämnda öfvervägande kan gifva 
anledning.»

Denna Riksdagens skrifvelse öfverlämnades den 25 oktober 1912 
till mig »för att tagas i öfvervägande vid det genom nådiga brefvet 
den 30 januari 1907 gifna uppdraget att verkställa utredning af 
emigrationsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål».

I Emigrationsutredningens Bilaga II, sidd. 16—32, äro återgifna 
nu gällande författningar om utvandrarebefordringen samt om värn
pliktiges utvandring, och äro dessa författningar följande:

a) Nådiga förordningen den 4 juni 1884 om hvad med afseende 
å utvandrares fortskaffande till främmande världsdel iakttagas bör (med

1 JFör åren 1851/60 (med 16,900 uppgifna emigranter) är åldersfördelningen icke 
känd. Antalet immigranter åren 1871/74 är såsom annars endast kalkyleradt.
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Tal). *228. (Forts.) üppgifna Emigrationen och Immigrationen.

Ålder,
år.

Antalet Emigranter under nedanstående år. Antalet Immigranter. 
Summa 1874/1910.

Åren 1901/1910. Summa 1861/1910.

Man
kön.

K/vinn-
kön.

Man
kön.

Kvinn-
kön. Summa. Man

kön.
Kvinn-

kön. Summa.

0/5 . . 6,711 6,484 37,649 36,614 74.263 10.444 10,285 20,729
5/10 . 5,772 5,394 33,223 31.834 65.057 7,499 '7,363 14,862

10/15 . 4,661 4,708 26,661 27,045 53,706 4,185 4,231 8.410
15/20 . 37.494 27,676 119,440 104.555 223,995 8.210 8.080 16,290
20/25 . 40)272 28,683 170,785 126.003 296,788 22,404 19,514 41.918
25/30 . 22,220 16.103 102,763 78,043 180,806 25,664 20,058 45,722
30/35 . 10,791 8,356 54,650 42,457 97,107 20,897 13,719 34,610
35/40 . 6,720 4,544 32,370 24,391 56.761 13,617 8,051 21,668
40/45 . 4.310 2,971 20,132 15,064 35,196 8,956 4,516 13.472
45/50 . 2,591 1,833 13,095 10,639 23.734 5.472 2,958 8,430
50/55 . 1,367 1,475 8,149 7,909 16,058 3,489 1,854 5,343
55/60 . 930 1,277 5,392 6,668 12.060 2,163 1.329 3.492
60/65 . 703 1,089 3,444 5,066 8,510 1.273 965 2,238
65/70 . 491 729 2,255 3,030 5.285 822 755 1.577
70/75 . 380 440 1.133 1.488 2,621 473 405 .878
75/80 . 160 212 461 550 1,011 194 174 368
80/85 . 40 58 81 124 205 72 57 129
85/90 . 9 11 18 25 43 14 19 33
90/<u . . 1 1 1 2 3 2 4 6
Okändt — — 217 130 347 93 133 226

Summa 145,623 112,044 1 631,919 i 5*21,637 1,153,556 1135,943 104,470 1 240,413

ändringar den 28 september 1893 ocli den 28 november 1912). I denna 
förordning handla §§ 1—15 om ut vandrareagenter ; §§ 16—55 om 
utvandrarefartyg samt hvad i afseende å utvandrares befordran med 
sådant fartyg iakttagas bör; samt §§ 56—59 om ansvar för öfver- 
trädelse af de i förordningen gifna föreskrifter.

De viktigaste, här i första rummet ifrågakommande bestämmel
serna i denna förordning äro:

att tillstånd att utöfva verksamhet såsom utvandrareagent med
delas, för ett kalenderår i sänder, af Kommerskollegium (från 1913: 
Socialstyrelsen), och kan detta tillstånd meddelas endast »kär i riket 
bosatt man, som är svensk undersåte, äger medborgerligt förtroende, 
gjort sig känd för ordentlighet och i öfrigt finnes lämplig» (§ 2);

att utvandrareagent, som önskar begagna biträde af omhud, äger 
härom göra framställning hos Kungl. Maj:ts Bef.-hafvande i det län, 
där ombudet skall uppträda (§ 4);

att mellan agent och emigrant i hvarje fall upprättas hontrakt 
angående bortskaffandet till främmande världsdel (§ 5), hvilket kon
trakt skall hos vederbörande polismyndighet eller magistrat i af- 
gångsorten uppvisas och förses med anteckning att det blifvit upp- 
rättadt i öfverensstämmelse med förevarande förordning (§ 6); 
samt
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att dylikt kontrakt ej må upprättas, därest ej af utvandra
ren företes behörigt, till främmande land ställdt ut flyttning sbetyg (§ 5).

b) Nådiga cirkuläret till Öfverståthållareämbetet och Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i samtliga län den 8 juli 1904 angående 
öfvervakande af utvandrareagenternas och deras ombuds verksamhet; 
här tiilägges föreskriften att »noga tillse» äfven »att utvandrareagen
terna och deras ombud icke genom vilseledande uppgifter eller eljest 
locka till utvandring;

c) Nådiga förordningen den 5 december 1901 angående inskrif- 
ning och redovisning af värnpliktige samt deras tjänstgöring m. m. 
(inskrifningsförordning), af hvilken §§ 138—-140 meddela bestämmel
ser rörande värnpliktiges utvandring.

Dessa bestämmelser må här ännu en gång återgifvas i sin helhet:
§ 138. 1. Önskar värnpliktig, som icke blifvit till landstormen öfver-

förd eller från^ värnpliktens fullgörande frikallad, att för vinnande af bättre 
utkomst eller på grund af eljest ömmande omständigheter erhålla tillstånd att 
afflytta fran riket, skall han till befälbafvaren för det rullförings- eller sjörull- 
föringsområde, han tillhör, ingifva till Iiungl. Maj:t ställd ansökan i ämnet, 
åtföljd af prästbetyg äfvensom af uppgift å de medel, öfver hvilka sökanden 
för verkställande af utflyttningen förfogar, samt de andra handlingar, som han 
till stöd för ansökningen vill åberopa.

2. Sedan^ sagde områdesbefälhafvare om sökanden inhämtat tillgängliga 
upplysningar, åligger det honom att till Landtförsvarsdepartementet eller, om 
den sökande tillhör sjörullföringsområde, till Sjöförsvarsdepartementet insända 
handlingarna jämte eget yttrande och intyg om den tjänstgöring, sökanden i 
beväringen må hafva undergått; kommande, sedan nådigt beslut i ärendet 
fattats, att till befälhafvaren expedieras resolution att sökanden, under upp- 
gifven adress, tillställas.

3. Det åligger i Stockholm öfverståthållareämbetet och i öfriga städer 
därvarande polismyndighet eller magistrat att, när i denna paragraf afsedd 
värnpliktig, på sätt stadgas i nådiga förordningen om hvad med afseende å 
utvandrares fortskaffande till främmande världsdel iakttagas bör, med ut
vandrarefartyg från staden afreser, därom låta ofördröjligen underrätta veder
börande rullförings- eller sjörullföringsområdesbefälhafvare med angifvande af 
den afrestes namn, födelseort och -tid, inskrifningsnummer, om han är in- 
skrifven, samt yrke och dag för afresan.

§ 139. Värnpliktig, hvilken erhållit nådigt tillstånd att från riket af
flytta, men fortfarande vistas inom landet, då kallelse utgår till inskrifnings- 
förrättning, tjänstgöring eller mönstring, därvid han, såvida tillstånd till ut
flyttningen ej erhållits, haft skyldighet infinna sig, åligger, äfven om han ut
tagit flyttningsbetyg för afflyttning från riket, att vid enahanda påföljd för 
uteblitvande, som . för värnpliktig i allmänhet finnes stadgad, att vid dylik 
inskrifningsförrättning, tjänstgöring eller mönstring iakttaga inställelse.

§ 140. Flyttningsbetyg för afflyttning från riket må meddelas värnpliktig, 
som ej blifvit till landstormen öfverförd eller från värnpliktens fullgörande 
frikallad, endast för så vidt han erhållit vederbörligt tillstånd att afflytta från 
riket.

d) Härförutom blifva af betydelse i detta fall några den all
männa lagens stadganden. Enligt gällande svensk rätt kan sålunda
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hustru icke anses berättigad att utvandra utan mannens samtycke 
(Gr.-B., kap. IX, § 1), och omyndig, åtminstone under 15 år, icke 
utan målsmans tillstånd (A.-B., kap. XIX, § 1, samt kap. XXII, § 2); 
i afseende å omyndige i åldern 15—21 år samt vuxne omyndige 
finnes anledning till villrådighet i fråga om lagföreskrifternas kon* 
sekvenser i förevarande hänseende; och för försörjningspliktiga per
soners utvandring finnes hinder blott i det fall, att de enligt Kung], 
förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, §§ 35—36, kom
mit under fattigvårdsstyrelses målsmanskap eller husbondevälde. 
Att person, mot hvilken häktningsorder är utfärdad, icke kan lagli
gen utvandra, är själffallet.

I Bilaga II är utförligt redogjordt för, huru ofvannämnda för
ordningar ställa sig uti tillämpningen samt för de missbruk, som 
därvid kunnat iakttagas, särskildt i fråga om den olagliga utvand
ringen af värnpliktige. Det torde ej vara behöfiigt att upptaga ut
rymme genom mera detaljerade utdrag ur denna redogörelse, — ut
drag som. alltid blefve ofullständiga och därigenom i viss mån vilse
ledande, — utan tillåter jag mig i den följande framställningen för
utsätta Bilaga II såsom utgörande af densamma en integrerande del.

Här nedan skall behandlingen först afse emigrantagenterna och 
deras verksamhet; därefter emigrantagenternas ombud; värnpliktiges 
utvandring; samt öfriga hithörande frågor.

Emigrantagenterna.

Om emigrantagenternas koncession och verksamhet meddelas i 
nu gällande Kungl. förordning den 4 juni 1884 följande allmänna be
stämmelser (om här ej i betraktande tagna detaljer, se Bilagall):

Ej må någon här i riket uppträda såsom utvandrareagent innan han hos 
Vår befallningshafvande i det län, där han ämnar utöfva sådan verksamhet, 
eller, för Stockholms stad, hos öfverståthållareämbetet styrkt sig hafva därtill 
erhållit tillstånd i den ordning, här nedan föreskrifves. Såsom utvandrare- 
agent anses, med de undantag, hvartill §§15 och 53 föranleda, en hvar, som 
för egen räkning eller såsom kommissionär för utländsk man åtager sig om
besörja utvandrares befordran till främmande världsdel.

§ 2.

Mom. 1. Tillstånd till sådan verksamhet, som afses i § 1, och hvilken 
må utöfvas endast i agents eget namn, men ej med begagnande af firma, sö- 
kes hos Vårt och rikets kommerskollegium1 och må ej meddelas annan än här i 
riket bosatt man, som är svensk undersåte, äger medborgerligt förtroende, 
gjort sig känd för ordentlighet och i öfrigt finnes lämplig.

1 Från 1913 här och i det följande i stället: socialstyrelsen (Kungl. kungörelsen 
den 28 november 1912).
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Tal). 229. Uppgifna Emigrationen åren 1891/1910 efter kön, ålder och
familjestållning.1

Ålder,
år.

I allt.
Kön. Män, Kvinnor.

Man
kön.

Kvinn-
kön. Ogifta. Gifta. Änkl. Ogifta. Gifta. Änkor.

0/5 .... 
5/10 . . .

25,783 13.036 12,747 13,036 12,747
28,782 12.214 11,568 12,214 _ — 11.568 — _

10/15 . . • 20.718 10,083 10.635 10,083 — — 10,635 -- - —
15/20 . . . 120.784 64,126 56,608 64,118 8 — 56,374 232 2
20/25 . . . 185,880 76,325 59,555 74,826 1.469 30 55,607 3,865 83
25/30 . . . 78.801 39,659 33,642 31,987 7,498 174 25,675 7,689 278
30/35 . . . 38,873 20,890 17,983 11,063 9,545 282 9,975 7,552 456
35/40 . . . 22,983 13,109 9,874 4,750 8,020 339 4,232 5,183 459
40/45 . . . 14,007 8,114 5.893 2,172 5,626 316 1,868 3,543 482
45/50 . . . 8,831 4.957 3,874 955 3,727 275 900 2.504 470
50/55 . . . 6,002 2,899 3,103 458 2,211 230 540 1,761 802
55/60 . . . 4,881 1,996 2,885 239 1,501 256 368 1,384 1,133
60/65 . . . 8,749 1,430 2,319 148 922 360 219 907 1,193
65/70 . . . 2,580 1,058 1.522 90 576 392 138 444 940
70/75 . . . 1.515 660 855 47 279 334 52 185 618
75/80. . . «33 277 356 15 82 180 23 39 294
80/85. . . 141 55 86 5 10 40 3 9 74
85/90 . . . 29 11 18 — 1 10 1 2 15
90 co . . . 3 1 2 --- — 1 — — 2
Okändt . . 14 4 10 4 — — 4 6 —

Summa 504,439 1 270,904 233,535 226,210 41,475 3,219 190,929 35,305 7,301

Mom. 2. Sökanden uppgifve i ansökningen den ort, där han är bosatt, 
samt det eller de län, hvarest han önskar utöfva sin verksamhet. Stockholm 
anses i detta hänseende såsom särskildt län. Ämnar sökanden åtaga sig ut
vandrares befordran längre än till hamn i främmande världsdel, varde ock det 
tillkännagifvet i ansökningen.

§ 3.

Mom. 1. Förekommer ej anledning att vägra det sökta tillståndet, före- 
lägges sökanden att hos kommerskollegium ställa säkerhet ej mindre för full
görandet af de förbindelser, han för utvandrares befordran ingår, än äfven för 
hvad han i öfrigt enligt denna förordning kan kännas skyldig att utgifva. 
Denna säkerhet skall omfatta ett belopp af minst tio tusen, högst sextio tusen 
kronor samt må utgöras af penningar eller sådana värdeägande handlingar, 
som af kollegium godkännas.

Mom. 2. Vid bestämmandet af säkerhetens belopp iakttages, att, därest 
sökanden anmält sig vilja besörja utvandrares fortskaffande längre än till 
hamn i annan världsdel, beloppet icke må sättas lägre än till tjugu tusen 
kronor.

Mom. 3. Innan sökanden behörigen fullgjort hvad i afseende å säker
hets ställande blifvit honom förelagdt, må tillståndsbevis för honom ej utfär
das. Tillståndsbeviset, som bör innefatta upplysning om den ort, där sökan
den är bosatt, det eller de län, där han äger att utöfva sin verksamhet, samt 
huruvida han anmält sig vilja ombesörja utvandrares fortskaffande längre än 
till hamn i främmande världsdel, gäller endast till utgången af det år, hvar-

‘Före 1891 finnas ej motsvarande data till tabellens sex sista koll.
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Tal). 280. Ujppgifna Immigrationen åren 1891/1910 efter Tcön, ålder och
familjeställning.1

Alder,
år.

I allt.
Kön. Män. Kvinnor.

Man
kön.

Kvinn-
kön. Ogifta. Gifta. Änkl. Ogifta. Gifta. Änkor.

0/5 .... 18,095 6,929 6,766 6,929 6,766
5/10 . . . 10,579 5,339 5,240 5.339 — — 5,240 — —
10/15 . . . 6,00" 2,975 3.032 2,975 — — 3,032 — —
15/20 . . . 10,859 5.589 5,270 5,573 16 — 5,092 176 2
20/25 . . . 26,388 13.426 12.912 12,809 612 5 10,376 2,494 42
25/30 . . . '29,605 15,779 13.826 12,745 2,997 37 8,773 4,856 197
30/35 . . . . 28,877 14,110 9,767 8,952 5,037 121 4,996 4.470 301
3.5/40 . . . 15.425 9.550 5,875 4,499 4,871 180 2.556 3.057 262
40/45 . . . 10.045 6,651 3,394 2,548 3,906 197 1,395 1,762 237
45/50 . . . 6,202 4,051 2,151 1,287 2,593 171 830 1.121 200
50/55 . . . 8,018 2,574 1.344 766 1.655 153 440 685 219
55/60 . . . 2,583 1.586 997 424 996 166 285 463 249
60/65 . . . 1,729 978 751 259 547 172 169 325 257
65/70 . . . 1.220 630 590 149 293 188 90 204 296
70/75 . . . 691 377 314 82 144 151 33 83 198
75/80 . . . 293 159 134 44 46 69 12 29 93
80/85 . . . 96 54 42 17 9 28 4 3 35
85/90 . . . 80 13 17 6 1 6 — 1 16
90/® . . . 6 2 4 1 — 1 1 — 3
Okändt . . 36 11 25 3 7 1 4 20 1

Summa 163,234 90,783 72,451 65,407 23,730 1,646 50,094 19,749 2,608

under det blifvit utfärdadt; och äger kommerskollegium, äfven före nämnda 
tid, att, i händelse omständigheterna därtill föranleda, återkalla tillståndet 
eller förordna om ställande af högre säkerhet inom ofvan utsatta gränser; 
börande underrättelse därom meddelas agenten samt Yåre vederbörande be- 
fallningshafvande ; äfvensom desse senare, där anledning till anmärkning emot 
agents verksamhet sig yppar, hafva att anmäla sådant hos kommerskollegium.

Mom. 4. Varder, efter årets utgång, förnyelse af meddeladt tillstånd 
begärdt, ankomme på sökanden att åberopa den förut ställda säkerheten eller 
ny sådan i stället sätta.

§ 14.
Mom. 1. Den enligt § 3 af agent ställda säkerhet må ej återbekommas 

förr än två år efter sintet af det, för hvilket den varit afsedd. Är mot agent 
ersättningspåstående framställdt, skall äfven sedermera så stor del af säker
heten, som svarar mot det belopp, ersättningsanspråket afser, innehållas, intill 
dess ersättningstvisten blifvit slutligen afgjord.

Mom. 2. Underlåter utvandrare, som enligt § 11 förklarat sig vilja 
själf fullfölja anmäldt ersättningsanspråk, att inom ett år därefter anhängig- 
göra sin talan och förete bevis därom hos kommerskollegium, må samma an; 
språk ej vidare utgöra hinder för säkerhetens återlämnande.

§ 15.
Mom. 1. Hvad här ofvan om utvandrareagent är stadgadt gälle ej i 

fråga om redare eller befälhafvare å fartyg, hvarmed utvandrare öfverföras 
till främmande världsdel, när passagerarnes antal ej öfverstiger trettio.

1B’öre 1891 finnas ej motsvarande data till tabellens sex sista koll.
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Mom. 2. I hvad mån samma stadganden må i andra fall tillämpas 
på redare eller befälhafvare å sådant fartyg, som nämndt är, skils här nedan 
i § 53.

Antalet emigrantagenter i Sverige år 1909 uppgick till tio (Bi
laga II, sid. 40). Ar 1913 utgjorde desamma nio.

Efter en närmare redogörelse för emigrantagenternas verksam
het meddelas i Bilaga II följande reflexioner i ämnet:

Af förestående framställning synes, att emigrantagenterna i Sverige äro 
personer, som, utan att behöfva vara redare, åläggas det civilrättsliga ansvaret 
för utvandrartransporten och underkastas förordningens ansvarsbestämmelser. 
Kommerskollegium äger fördenskull ingen officiell kännedom om de bakom de 
olika agenterna stående, för Sveriges vidkommande städse utländska ångbåts- 
bolagen. Meddelandet af tillstånd åt en person att uppträda såsom utvand
rareagent afser icke koncession at någon viss ångbåtslinje. Kollegium saknar 
alla medel att ställa de utländska rederierna själfva till ansvar, ehuru dessa 
äro de för utvandrartransporten i egentlig mening ansvariga hufvudpersonerna. 
Det saknar dessutom all officiell kännedom om arten af det affärsförhållande, 
och särskildt det provisionssystem, som består mellan de utländska rederierna 
och de svenska emigrantagenterna. Kollegium äger icke ens vetskap därom, 
huruvida en emigrantagent i själfva verket är agent i första hand till rederiet 
eller tilläfventyrs endast agent till en annan in- eller utländsk emigrantagent. 
Slutligen saknas i förordningen tillfyllestgörande bestämmelser, hvarigenom 
emigrantagenternas antal kan på ett ändamålsenligt sätt begränsas; särskildt 
finnas inga tillfredsställande garantier mot mer än en agents koncessionering 
för samma ångbåtslinje.

Af de inkomna uppgifterna framgår äfven, att emigrantagenterna i Sve
rige äro personer utan själfständig affärsverksamhet, hvilka därför i väsentlig 
grad äro afhängiga af de utländska bolag de representera. De för agenterna 
ställda säkerheterna hafva nämligen med ytterst få undantag varit tillhöriga 
de respektive utländska bolagen eller den firma i Göteborg (Wilson & C:o) 
som bevakar de engelska linjernas intressen. Dessa säkerheter, som enligt 
förordningen äro erforderliga för att agenterna skola tillåtas utöfva sin verk
samhet, kunna af de utländska rederierna når som helst återbegäras, i hvil- 
ken händelse kommerskollegium omedelbart har att återkalla agentens tillstånd. 
Då det utländska rederiet finner anledning till missnöje med sin agent i Sve 
rige, kan denne alltså ej blott vid kalenderårets slut utan äfven omedelbart 
afsättas af rederiet, utan att skälen därtill nå offentligheten. Agenten, hvil- 
kens till och med kontorshyra ibland betalas af det utländska bolaget, kastas 
genom en dylik åtgärd på bar backe. Detta måste tydligen medföra, att han 
i möjligast vidsträckta mån efterkommer sina utländska hufvudmäns uppma
ningar att »vara driftig» under sin verksamhet att värfva resande.

Att de ställda säkerheterna tillhöra de utländska bolagen medför äfven, 
att agenterna icke hafva något att förlora genom ådömda utbetalningar af 
desamma.* 1 Förlusten träffar endast bolaget; och skulle agenten ådömas böter, 
torde dessa, med hänsyn till hans välförhållande från det utländska bolagets 
synpunkt, ersättas honom af bolaget. Den ansvarslöshet, som i viss mån ut
bildat sig inom utvandringsväsendet i riket, måste anses hafva sin grund just 
i det förhållande, att bolagens anmärkningar mot agenterna för dessa medföra

1 Sådana fall liafva för öfrigt i det svenska utvandringsväsendet varit mycket få.
I Kommerskollegii protokoll återfinnes endast ett sådant fall under de sista 25 åren (pro
tokoll den 11 sept. 1895).
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större risk än vederbörande myndigheters, hvilka hitintills aldrig ledt till en 
koncessions återkallande.

Det rådande systemet med emigrantagenter medför, som påpekats, ytter
ligare, att vederbörande myndigheter sakna kännedom om hvilka företag och 
hvilka hufvudpersoner agenterna i själfva verket företräda. En utvandraragent, 
som erhållit koncession såsom sådan, kan arbeta för hvilka som helst utvand- 
ringslinjers och utländska företags räkning. Af detta skäl har Emigrations- 
utredningen till och med i afseende å ett par utvandrareagenter icke lyckats 
erhålla kännedom om de af dem på sin tid representerade ångbåtslinjerna. 
Detta system gör kontroll öfver agenternas verksamhet omöjlig, och kommers
kollegium har hitintills i regel inskränkt sin befattning med agentväsendet till 
att pröfva de ställda säkerheternas lagenliga beskaffenhet. Har denna varit 
tillfredsställande och ha mot agentens person inga gravare anmärkningar kunnat 
göras, så har koncession meddelats, äfven om därigenom samma utländska 
rederi fått mer än en generalagent i riket samt till och med rena svindel
företag blifvit koncessionerade att utöfva verksamhet i riket.

Såsom en följd af det rådande systemet är äfven påpekadt, att ingen 
garanti finnes mot att en utvandrareagent i själfva verket endast är ombud, 
för en annan agent. Därigenom uppstå flera led än de nu tillåtna af med
verkande vid utvandrarbefordringen, hvilket med hänsyn till det rådande pro- 
visionssystemet samt de ökade anledningarna till värfningsverksamhet är olämp
ligt. Ett officiellt bestyrkt fall af denna art består ännu för närvarande [år 
1909], nämligen i afseende å en agent L. i Göteborg. Angående denna har 
nämligen poliskammaren därstädes i skrifvelse den 21 december 1908 till 
kommerskollegium meddelat följande: »För något mera än ett år sedan upp
stod misshällighet mellan L. och dennes hufvudman i England i ärende rö
rande redovisning för sålda biljetter. Fråga var, att Allan-linjens hufvudkontor 
i England icke vidare skulle använda L. som sitt ombud här i riket. 
Allan-linjens generalagent i Kristiania, Charles Bennet, som nedreste hit, 
ordnade saken så, att å linjens kontor i Göteborg tillsattes en kassörska, som 
därefter och fortfarande uppgör redovisningar och remitterar influtna penningar 
till hufvudkontoret i England, vid hvilket förhållande L. fortfarande fått kvar
stå som utvandrareagent.»

Att genom nya lagbestämmelser söka råda bot på ofvan an
märkta missförhållanden torde knappast vara behöfligt. Genom be
stämmelserna i § 2 gifver Kungl. förordningen den 4 juni 1884 ve
derbörande länsstyrelse och vederbörande centrala ämbetsverk redan 
nu den erforderliga diskretionär a myndigheten; att denna hittills nära 
nog aldrig begagnats, utan att man — såsom så ofta i vår förvalt
ning — i stället skjutit rent formella principer i förgrunden, är ju 
icke något som med nödvändighet behöfver ske äfven hädanefter. 
Genom den uppsikt öfver utvandringsväsendet, som är vederbörande 
centrala ämbetsverk anförtrodd, och den inspektion, som häraf kan 
föranledas, är ett verksamt beifrande af missförhållandena möjlig- 
gjordt, och då emigrantagentens koncession när som helst kan åter
kallas, torde icke heller något uppenbart trotsande af gifna före
skrifter vara att befara.

Anses för omnämda uppsikt och inspektion närmare och mera 
specifika bestämmelser böra af Ivungl. Maj:t utfärdas, torde förslag
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härom komma att framläggas af vederbörande centrala ämbetsverk. 
Härvid torde ock den i Bilaga I gifna framställningen af motsva
rande anordningar i främmande länder kunna lämna en viss ledning. 
Det verksammaste medlet blifver dock att resp. emigrantagenter 
bibringas insikt om, att bestämmelsen i § 2 om vederbörandes »lämp
lighet» icke endast är ett tomt ord.

Beträffande förhållandet till de särskilda, i synnerhet utländska 
ångbåtsbolagen och deras ansvarighet, behandlas denna fråga här 
nedan.

Emigrantagenternas ombud.

Angående dessa meddelar Kungl. förordningen den 4 juni 1884, 
§ 4, följande bestämmelser:

»Önskar utvandrareagent viel utöfningen af sin verksamhet begagna biträd e 
af ombud, skall han, med uppgift å ombudet, därom göra ansökning hos Vår 
befallningshafvande i det län, där ombudet kommer att uppträda. Finner 
Vår befallningshafvande med hänsyn till förhållandena inom länet anledning att 
medgifva agenten dylik rätt och är den uppgifne personen bosatt inom länet 
samt i öfrigt i besittning af de egenskaper, kvilka enligt § 2 fordras för att 
blifva till agent antagen, må den sökta tillåtelsen meddelas. Dylik tillåtelse 
kan sedermera af Vår befallningshafvande återkallas, när omständigheterna 
därtill föranleda.

Agent är i allo ansvarig för ombudets öfverträdelse af denna förordning.»

Enligt Bilaga II, sid. 50, utgjorde de förefintliga ombudens an
tal år 1907 i allt 158, och finnas desamma i sagda Bilaga upptagna 
jämväl tilL namn och yrke. Angående det nuvarande antalet, se 
här nedan.

Till de ofvan anförda bestämmelserna angående ombuden och 
deras verksamhet lämnas i Bilaga II, sid. 41 o. ff., en del kommen- 
tarier, som här må återgifvas:

Såsom synes gifver förordningen icke närmare bestämmelser om hvad 
som skall förstås med ombud till en emigrantagent. I följd häraf hafva en
dast de personer kunnat i Sverige betraktas såsom ombud, kvilka medverkat 
viel försäljandet af resebilj etter. Personer åter, som, utan att taga befatt
ning med detta, på annat sätt biträdt emigrantagenterna, t. ex. genom att 
sprida reklamprospekt eller värfva kunder, hafva icke kunnat anses såsom 
ombud. Erinras bör att emigrantagenternas ombud äro oansvariga för sina 
öfverträdelser af författningen.

Då utvandrareförordningen medgifvit agenterna rätt att använda ombud 
inom rikets olika delar, har den utgått från den synpunkt, att personer, som 
vilja utvandra, skola sättas lättare i stånd att göra detta i laga former. 
Emigrantombudens uppgift har förutsatts vara den, att gifva sådana utvand
rande personer erforderliga upplysningar om reselägenheter och resevillkor 
samt förbereda afslutandet af cle lagliga utvandrarkontrakt, som skola skydda 
dem under öfverresan.

Förordningen har fördenskull ansett ett visst antal fasta ombud till agen
terna behöfliga på de orter, där utvandringen gör detsamma påkalladt, och
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den har öfverlämnat åt K:s Bef.-hafvande i länen att i h varje fall reglera 
dessa ombuds antal efter behofvet.

Äfven om förordningens afsikt sålunda endast varit att leda den ound
vikliga utvandringen i lagliga former, torde genom ombudens förekomst ut
vandringens stimulerande icke kafva kunnat undvikas. Då nämligen ombuden 
kafva ett personligt ekonomiskt intresse i att anskaffa så stort antal kunder 
som möjligt åt sina hufvudmän och då därjämte deras affärsverksamhet är af 
förordningen alldeles oreglerad, ligger det för dem nära till hands att träda 
i förbindelse äfven med sådana personer, som icke själfmant vända sig till 
dem. Deras mellanhafvanden med allmänheten falla utom myndigheternas 
kontroll och kunna på sin höjd ryktesvis nå dessa. Då därjämte intill ut
färdandet af Kungl. cirkuläret den 8 juli 1904 intet lagstadgande förefunnits 
mot varfningsverksamhet från deras sida, kafva myndigheterna ansett sig hafva 
så mycket mindre skäl att öfvcrvaka nämnda mellanhafvanden. Äfven ifråga
varande cirkulärs inskärpande af ett sådant öfvervakande har varit utan 
egentlig betydelse, eftersom ombudens hela affärsverksamhet icke varit under
kastad några kontrollbestämmelser. Af detta skäl innehålla de till Emigra- 
tionsutredningen officiellt inkomna upplysningarna endast obestämda antyd
ningar om den medverkan, som de lagliga ombuden tagit vid emigrantvärf- 
ningeu.

Emigrantombudens ställning och uppgift i det svenska utvandringsväsendet 
har varit växlande. En del af ombuden i Stockholm och Malmö utöfva en 
verksamhet, som föga skiljer dem från emigrantagenterna. De äro visserligen 
i laglig mening ombud till agenter, då de äro anställda efter ansökan af 
sådana, hafva tillstånd af K:s Bef.-hafvande samt själfva äro oansvariga för 
sina öfverträdelser af förordningen. De förestå emellertid på samma sätt 
som emigrantagenterna verkliga emigrantkontor, hvarifrån utvandrarna expedi
eras med utvandrarkontrakt, som väl hafva kufvudagentens namn sig påtryckta 
men som för hans räkning undertecknas af ombudet. Lagligen är hufvud- 
agenten visserligen ansvarig för dessa kontrakt och för ombudets verksamhet 
i öfrigt, men de fall då ansvar gjorts gällande hafva varit mycket få, och 
ombuden i fråga bedrifva sin rörelse mycket själfständigt. I prospekt, adress
kalendrar och telefonkataloger kalla de sig äfven »agenter», ibland till och 
med »generalagenter».

Flertalet ombud i riket äro emellertid personer, som icke förestå emi
grantkontor, utan endast hafva till uppgift att hänvisa emigranterna till den 
i Göteborg, Malmö eller Stockholm bosatte hufvudmannen. Enligt inhämtade 
upplysningar har tidigare ofta förekommit, att ombuden rest omkring på lands
bygden i den mycket sannolika afsikten att drifva upp kunder. Äfven för 
närvarande torde detta, ehuru mera sällan, förekomma. Ombudens uppgift 
säges i stället numera uteslutande vara att gifva personer, som vända sig till 
dem, upplysningar om reselägenheter och resevillkor med de ångbåtslinier, 
som deras respektive hufvudmän företräda. Sedan vederbörande person er
hållit dessa upplysningar och bestämt sig för att resa, tager ombudet af 
honom en handpenning å t. ex. 20 kronor samt tillskrifver agenten om för
hållandet. Personen i fråga betraktas då såsom en kund, hvilken är anskaffad 
af ombudet och för hvilken ombudet erhåller en viss provision (5, 10 à 20 
kronor alltefter omständigheterna).

Emellertid uppgifves från flere håll den praxis alltmera hafva utbildat 
sig, att de personer, som vilja utvandra, direkt tillskrifva agenterna i Göte
borg, Malmö och Stockholm (eller de med agenterna likställda ombuden). 
Pr korrespondens erhåller i så fall vederbörande alla de upplysningar, hvilka 
ombudet eljest kunnat meddela, och handpenningarna insändas jämväl direkt

[Forts. sid. 626].
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Tal). 231. Utvandrade män i åldern 16—JM är.1

År.

Hela 
utvan
dringen 
af man

kön.

Däraf män i åldern

16 år. 17 år. 18 år. 19 år. 20 år. 21 år. 22 år. 23 år. 24 år.

1866 . . . 4.274 61 91 96 145 182 171 202

1

166 205
1867 . . . 5,582 66 115 164 195 308 242 255 299 287
1868 . . . 15,716 206 265 392 547 649 574 636 747 722
1869 . . . 22,569 364 477 631 786 1,031 896 884 858 926
1870 . . , 10,913 187 230 304 365 517 450 449 431 431

1871 . . . 9,944 135 232 306 386 564 522 538 483 407
1872 . . . 8,796 161 199 311 373 501 493 467 484 410
1873 . . . 7,193 127 191 255 354 410 368 347 334 365
1874 . . . 3,946 76 107 120 172 241 183 182 182 177
1875 . . . 5,049 126 142 215 221 307 330 288 237 216

1876 . . . 4,927 110 152 196 200 282 254 273 265 209
1877 . . . 3,874 60 84 134 164 236 177 198 216 195
1878 ... 4,710 66 97 165 207 266 254 247 275 251
1879 . . . 10,345 149 185 308 443 691 603 615 600 605
1880 . . . 24,704 335 510 851 992 1,525 1,473 1,531 1,397 1,259

1881 . . . 25,695 448 589 912 1.233 1,539 1,336 1,388 1,379 1,193
1882 . . . 28,007 542 689 1,117 1,472 1,781 1,411 1,504 1,418 1,360
1883 . . . 17,131 337 504 757 940 1,218 867 871 905 775
1884 . . . 12,117 199 396 565 729 906 658 576 546 579
1885 . . . 11,937 254 376 577 724 1,054 506 553 527 476

1886 . . . 18,828 330 574 778 1,325 2,410 695 927 1,096 870
1887 . . . 29,235 579 1,071 1,680 2,494 3,978 772 947 1,214 1,069
1888 . . . 28,875 553 1,057 1,566 2,054 2,391 963 1,659 1.745 1.459
1889 . . . 17,321 397 662 1.034 1,357 1.454 536 649 858 788
1890 . . . 17,842 437 735 1,052 1,518 1,894 650 616 668 722

1891 . . . 23,301 495 907 1,359 1,778 2,514 915 1,006 824 819
1892 . . . 25.167 565 960 1,406 1,826 2,716 1,139 1,130 988 789
1893 . . . 22,298 533 837 1,338 1,784 2,462 1,066 1,073 1,023 846
1894 . . . 5,520 158 236 298 332 522 218 165 181 163
1895 . . . 8,575 233 357 535 692 1,140 377 297 336 324

1896 . . . 9,606 207 368 582 826 1,252 571 465 489 405
1897 . . . 6,426 173 231 373 479 737 374 263 317 283
1898 . . . 6,179 170 224 372 461 695 315 293 306 246
1899 . . . 7,764 181 294 459 599 925 401 421 388 322
1900 . . . 10,445 281 385 631 802 1,238 539 572 685 518

1901 . . . 13,591 338 586 863 1,162 1,923 639 741 869 749
1902 . . . 22,093 522 981 1,667 2,220 3,126 342 944 1,411 1,173
1903 . . . 22,893 589 1,028 1,725 2,070 2,547 293 681 1.406 1,273
1904 . . . 10,833 345 584 788 957 1,316 106 211 345 433
1905 . . . 13,423 342 670 1,167 1,395 1,723 165 264 482 771

1906 . . . 13,752 362 653 1,179 1,587 1,849 145 334 472 719
1907 . . . 12,815 348 673 1,056 1,331 1.828 127 292 460 602
1908 . . . 6,014 142 248 395 494 995 65 99 184 220
1909 . . . 13,413 248 510 958 1,454 2,228 108 191 507 714
1910 . . . 16,796 310 654 1,163 1,829 2,528 103 215 425 929
1911 . . . 11,065 228 469 850 1,189 1,791 89 140 279 360

1 Med åldern >16 år» förstås, att emigranten fyller detta åldersår under ka
lenderåret för utvandringen, alltså ej nödvändigt att han fyllt året den dag han ut
vandrar, hvilket oftare till och med icke är fallet, eftersom flertalet afresa på våren.
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Tab. 232. Utvandrade mån under året närmast före värnpliktens
inträdande.

Å r.

Hela 
utvan
dringen 

(män och 
kvinnor).

Vid början af vid- 
stående år (kol. 1) 

funnos män

Af dem utvan
drade under 

året. Hela ut
vandringen 

af män.

Här 
afsedda 
årskull 

i % 
käraf.födde

år Antal. Antal. °/oo.

1866 ............... 7.206 1846 33,409 182 5-4 4,274 4-26
1867 ................ 9,334 1847 33.752 308 9-1 5,582 5'62
1868 ................ 27.024 1848 35,354 649 18-4 15,716 4-13
1869 ................ 39.064 1849 37.831 1,031 27-3 22,569 4'57
1870 ............... 20,003 1850 35,930 517 14-4 10,913 4-74
1871................ 17,450 1851 35,729 564 15-8 9,944 5-67
1872 ................ 15,915 1852 34,134 501 14-7 8,796 5’70
1873 ................ 18,580 1853 36,415 410 11-3 7,193 5*70
1874 ................ 7,791 1854 40,290 241 6-0 3,946 6-11
1875 ................ 9,727 1855 38,615 307 8-0 5,049 6-08
1876 ................ 9,418 1856 38,238 282 7-4 4,927 5-72
1877 ................ 7,610 1857 40,003 236 5-9 3,874 6-09
1878 ................ 9.032 1858 44,219 266 6-0 4,710 5-65
1879 ................ 17.637 1859 45,502 691 15-2 10,345 6-68
1880 ................ 42,109 1860 45,126 1,525 338 24,704 6-17
1881................ 45,992 1861 40,982 1,539 37-6 25,695 5-99
1882 ................ 50,178 1862 43,092 1,781 41'3 28,007 6-36
1883 ............... 31,605 1863 44,425 1,218 27-4 17,131 7-11
18S4................ 23,560 1864 44.440 906 20-4 12,117 7-48
1885 ................ 23,493 1865 44,346 1,054 23-8 11,937 8-83
1886 ................ 32,889 1866 45,300 2,410 53-2 18,828 12-80
1887 ................ 50,788 1867 41,044 3,978 96-9 29,235 13-61
1888 ................ 50,323 1868 34.066 2,391 70-2 28,875 8-28

! 1889 ................ 33,363 1869 37,206 1,454 39-1 17,321 8-39
1890 ............... 34,212 1870 38,623 1,894 49-0 17,842 10-62

! 1891 ..... 42,776 1871 41,309 2,514 60-9 23,301 10-79
! 1892 ................ 45.504 1872 40,106 2,716 67-7 25,167 10-79
i 1893 ............... 40,869 1873 40,724 2.462 60'5 22,298 11-04
i 1894 ............... 13,358 1874 40,073 522 13-0 5,520 9-46
: 1895 ................ 18,955 1875 43,104 1,140 26-4 8,575 13-29

1896 ................ 19,551 1876 44.042 1,252 28-4 9,606 13-03
1897 ............... 14,559 1877 45,955 737 16-0 6,426 11-47
1898 ................ 13,663 1878 45,038 695 15-4 6,179 11-25
1899 ............... 16,876 1879 47,517 925 19-5 7,764 11-91
1900 ................ 20,661 1880 46.106 1,238 26-9 10,445 11-85

! 1901 ............... 24.616 1881 46,238 1,923 41-6 13,591 14-16
1902 ..... 37.107 1882 46.379 3.126 67-4 22,093 14-15
1903 ................ 89.525 1883 45.564 2,547 55-9 22,893 11*13
1904 ................ 22,384 1884 46,718 1.316 28-2 10,833 12-15
1905 ............... 24.046 1885 47,242 1,723 36-5 13,423 12-83
1906 ............... 24.704 1886 48,330 1,849 38-3 13,752 13-45
1907 ............... 22,978 1887 48.750 1,828 37-5 12.815 14-26
1908 ................ 12,499 1888 47,888 995 20-8 6.014 16-54
1909 ............... 21,992 1889 47,184 2,228 47-2 13,413 16-61
1910............... 27,816 1890 47,792 2,528 52-9 16,796 1505
1911............... 19,997 1891 49,532 1,791 36-2 11,065 16-19

40—112201. Emigrationsuirednxngen. Betänkande.
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till agenten. Detta uppgifves ske, äfven då ombud finnes närmare på orten, 
och förefaller i själfva verket såsom ett naturligt förfarande, eftersom emi
granten, om ombudet icke är bosatt på alldeles samma ort som denne, be
kvämast kan få upplysningar genom att tillskrifva ombudet, men det å andra 
sidan är lika lätt att skrifva till Göteborg som till en närmare plats. Emi
grantagenternas namn och adresser äro för öfrigt numera, genom annonser i 
tidningar och sedan gammalt, så väl kända hoa befolkningen, att denna icke 
behöfver tillita ombuden för att skaffa sig uppgift därom. Slutligen torde 
äfven resevillkoren ombord på de mera kända linierna vara genom annonser 
och genom bekantas berättelser så väl kända, att de erforderliga upplysning
arna i hufvudsak inskränka sig till båtarnas afgångstider, om hvilka emellertid 
säkrare upplysning inhämtas direkt från agenten än genom ett ombud.

Af dessa skäl äro ombuden i talrika fall alltmera vordna onödiga såsom 
medverkande vid utvandrarbefordringen. Att de, detta oaktadt, allt fortfarande 
i stort antal användas af agenterna, torde vara ett tecken till att dessa på 
annat sätt hafva nytta af deras verksamhet.

Ett förhållande, som i detta sammanhang bör tagas i betraktande, är 
följande. Då författningen tillåtit en viss emigrantagent att använda en 
person såsom ombud, har dess afsikt uppenbarligen varit att ombudet i fråga 
skall biträda nämnda agent i dennes verksamhet, men icke någon annan agent. 
Nu har emellertid enligt inhämtade upplysningar det system i stor utsträck
ning utbildat sig, att en viss emigrantagent för X-linien gör ansökan om att 
få använda vissa ombud i olika delar af riket, af hvilka ombud emellertid en 
stor del sedermera biträda icke denne agent, utan en utländsk (dansk eller 
norsk) agent för samma linie. Det utländska rederi, som agenten företräder 
och som äger generalagenter jämväl i Danmark och Norge, tillhåller sin 
svenska göteborgsagent att göra ansökan om de nämnda ombuden, för att 
därmed skaffa rederiets danska eller norska agenter lagliga medhjälpare vid 
deras verksamhet i Sverige. Denna anmaning kan den svenske agenten tyd
ligen icke vägra att ställa sig till efterrättelse.

Att detta i grunden olagliga system utbildat sig, beror på rätt naturliga 
skäl. Ett ombud exempelvis i södra Sverige kan icke vara den exempelvis i 
Göteborg bosatte hufvudagenten till någon större nytta, emedan emigranterna 
ogärna resa omvägen öfver Göteborg, då de hafva närmare till Malmö eller 
Köpenhamn. Detsamma gäller om ett ombud i västra Sverige, då emigranterna 
bekvämare kunna resa öfver Kristiania eller Trondhjem. I sådana fall kan 
agenten i Göteborg icke gifva någon direkt medverkan vid emigranternas be
fordran. I afseende å de emigranter, som resa öfver norska hamnar, kan 
han tydligen icke heller gifva någon indirekt sådan medverkan. I afseende 
åter å de emigranter, som resa öfver Öresund, kan han väl genom ett i 
Malmö bosatt ombud ombesörja deras utvandrarkontrakt, men om emigranterna 
föredraga att vända sig till rederiets köpenhamnsagent, blir honom ombudet 
i Malmö till ingen nytta. Det gifves sålunda talrika fall, då den verksamhet, 
som göteborgsagentens ombud utöfva, kommer icke honom, utan andra skan
dinaviska agenter till godo.

Vissa utländska rederier hafva äfven med hänsyn till dessa förhållanden 
systematiskt fördelat arbetsfältet i Sverige mellan sina skandinaviska agenter. 
Enligt inhämtade upplysningar äro af Cunardliniens talrika ombud de i 
Sydsverige bosatta ombuden, inom en viss Halland och Småland genomskärande 
rayon, i själfva verket tilldelade bolagets generalagent i Köpenhamn. Vissa- 
ombud i västra Sverige äro på samma sätt tilldelade dess norska agent. 
Dessa ifrågavarande ombud, för hvilka ansökan gjorts af bolagets svenska 
generalagent i Göteborg, äro för denna svenska agent så godt som okända;
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han står knappast med dem i någon affärsförbindelse, och ombuden uppbära, 
i det långt öfyervägande antalet fall, icke af honom, utan af sina faktiska 
hufvudmän i Danmark och Norge sina provisioner. Att den svenske agenten 
i Göteborg är lagligen ansvarig för dessa ombuds verksamhet äger ringa be
tydelse, ty denna ansvarighet har i det svenska utvandringsvftsendets historia 
mycket sällan tagits i anspråk.

Hela detta system blir så mycket olämpligare, som de ifrågavarande 
utländska agenterna ju stå utanför den svenska lagstiftningen. De äro oan
svariga för de ombuds handlingar, af hvilka de begagna sig, och behöfva för
denskull föga tveka att uppmana dessa till en mindre korrekt affärsverksam
het. Det sätt, hvarpå särskildt de danska emigrantagenterna äfven helt öppet 
bedrifva värfningsverksamhet i Sverige, är väl kändt; så mycket mindre skrup
ler torde de då visa under sina förtäckta mellanhafvanden med ombuden i 
fråga.

Att förhållanden sådana som de ifrågavarande kunna förekomma sam
manhänger gifvetvis därmed, att emigrantagenternas och emigrantombudens 
affärsverksamhet i Sverige faller helt och hållet utom myndigheternas kontroll. 
Det är under sådana förhållanden tydligen omöjligt för K:s Bef.-hafvande 
att få kännedom om, med hvilka hufvudmän ombuden verkligen stå i förbin
delse. Så mycket mera illusorisk blir i så fall K:s Bef.-hafvandes pröfning 
af ombudens behöfiighet med hänsyn till emigrationen inom länet. Det kan 
icke vara af behofvet påkalladt och stå i öfverensstämmelse med det allmän
nas intresse att inom riket anställa ett stort antal medhjälpare till utländska 
emigrantagenter.

Öfvergår man till att i detalj undersöka huru ombudens verksamhet 
gestaltar sig, fäster sig uppmärksamheten först vid det förhållandet att Here 
än ett emigrantombud finnas vara bosatta på samma ort. I Göteborg råda 
härvidlag särskilda förhållanden, i det att ombuden endast äro kontorsvakt- 
mästare med speciella åligganden. På andra orter i riket åter, där ombudens 
karaktär är den förut här ofvan angifna, måste flera ombud på samma ort 
leda till en konkurrens dem emellan om kunder, hvilket ur det allmännas 
synpunkt är olämpligt. I all synnerhet gäller detta, då flere ombud för sam
ma agent äro tillåtna att vara verksamma på samma ort. Detta var år 1907 
fallet exempelvis i Malmö, där agenten för Canadian-Pacific-Railway-linien 
hade två ombud, samt i Hälsingborg, där såväl Cunard-liniens som Skandina- 
vien-Amerika-liniens agenter hvardera hade två ombud. Någon anledning att 
medgifva sådana förhållanden som de sistnämnda synes icke kunna hafva 
förelegat.

Uppgifterna om omhudens yrken gifva vidare anledning till vissa reflexi
oner. Naturligtvis är det vanskligt att enbart på grund af dylika uppgifter 
draga några bestämda slutsatser med afseende på vederbörandes lämplighet 
eller olämplighet att medverka vid utvandrarbefordringen. Likväl måste sägas, 
att just yrket och den därmed sammanhängande samhällsställningen lämnar 
större eller mindre tillfälle att öfva direkt påverkan på de befolkningslager 
frän hvilka utvandrarskarorna rekryteras, liksom det ock måste gifva större 
eller mindre intresse af en direkt utvandringsfrämjande verksamhet.

Hvad som först faller i ögonen är det betydliga antalet handlande, som 
förekommer bland emigrantombuden, nämligen icke mindre än 42 stycken, 
eller mer än en fjärdedel af hela antalet. Af dessa voro 22 bosatta i städer, 
4 i köpingar och rnunicipalsamhällen och 16 på landsbygden. Från utvand- 
ringspolitisk synpunkt synes detta icke vara fördelaktigt. I sig själf bör 
naturligtvis icke en handlande vara mindre kvalificerad än andra att utöfva 
verksamhet som ombud åt utvandrareagenter. Men betänker man hurusom
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hos en sådan person allehanda folk strömmar samman och hur särskildt på 
landsbygden handelsbodarna utgöra samlingsställen för traktens befolkning, så 
inses, huru just för en handelsman gifves godt tillfälle att egga utvandrings- 
lystnaden och att tilläfventyrs väcka en sådan, där den icke förut existerar. 
Af liknande skäl måste man säga, att poststationsföreståndare och brefbärare 
(4 sådana finnas) äro föga lämpliga att tjänstgöra som ombud. Det bör ock 
kunna ifrågasättas, huruvida folkskolans lärare och lärarinnor lämpligen böra 
utöfva sådan verksamhet.

Vidare kan man med ganska stor säkerhet antaga, att de jämförelsevis 
talrika ombud (15 st.), som titulera sig agenter, icke höra till dem, som in
skränka sig till att lämna, upplysningar, då de därom blifva anmodade. Till 
deras uppgift såsom »agenter», om de utöfva en sådan verksamhet inom an
nan bransch än här är i fråga, torde väl ofta höra att resa omkring i byg
derna och i ett eller annat syfte bearbeta befolkningen. Äro de nu på sam
ma gång anställda i en utvandrareagents tjänst och erhålla provision för hvarje 
emigrant de lyckas uppbringa, så ligga möjligheterna till värfning nära. 
Direkt olämpligt måste det också anses vara, att stationsinspektorer och stati- 
onsskrifvare (3 st. finnas) uppträda som ombud för utvandrareagenter. Likaså 
ångbåtskommissionärer, skeppsklarerare och sjökaptener. För sådana måste 
det gifvetvis ligga nära till hands att i det trafikintresses tjänst som de i öfrigt 
företräda, egga reslusten och därmed utvandringslystnaden.

Af inkomna uppgifter framgår, att de fall varit jämförelsevis få, då K:s 
Bef.-hafvande vägrat eller återkallat tillstånd för viss person att uppträda 
såsom emigrantagents ombud. De fall, då åtgärd vidtagits med anledning af 
emigrantagents eller dess ombuds öfverträdelse af författningen, i hvad denna 
afser ombudets verksamhet, halka likaledes varit mycket sparsamma.

K:s Bef.-hafvande har i de flesta fall vägrat eller återkallat tillstånd 
för ombud endast då ombudet förut varit åtaladt eller dömdt eller det på annat 
sätt kommit i dagen, att ombudet varit synnerligen olämpligt såsom sådant. 
Då så icke varit förhållandet, d. v. s. då inga formella erinringar kunnat 
göras mot ombudets personliga kvalifikationer, har tillståndet i regel icke 
vägrats. Endast från några län och i några få fall uppgifves, att K:s Bef.-haf
vande på grund däraf, att ett tillräckligt antal ombud förut erhållit enahanda 
tillstånd, afslagit sådan ansökning.

De fall, då åtgärd påkallats med anledning af emigrantagents eller 
dess ombuds öfverträdelse af förordningen, i hvad denna afser ombudens 
verksamhet, hafva enligt inkomna upplysningar varit nio. I tre fall af dessa 
ledde åtgärden till intet resultat ; i två fall blef ombudets tillstånd återkalladt ; 
i fyra fall blefvo böter ådömda den ansvarsskyldige. Öfverträdelsen af förord
ningen bestod i fem fall däruti, att agent användt en person såsom ombud, 
utan att tillstånd därtill erhållits, eller att en person uppträdt såsom ombud, 
sedan hans tillstånd såsom sådant återkallats. Anmärkas bör, att i tre af 
dessa fem fall åtgärd påkallats med anledning af annan emigrantagents eller 
ombuds anmälan. I de öfriga fallen hafva öfverträdelserna bestått i förfalsk
ning eller bedrägeri, olaglig befordran af värnpliktige samt befordran utan 
utvandrarkon trakt.

I stort sedt kan alltså sägas, att 1884 års förordning icke ofta gifvit 
anledning till åtgärder med afseende å emigrantombudens verksamhet, och att 
dessa åtgärder i intet fall påkallats af förmodad eller faktiskt utöfvad emi- 
grantvärfning. Häraf får den slutsats icke dragas, att ombudens verksamhet 
skett i nöjaktiga former och att den apparat för utvandrarbefordringen, som 
hitintills bestått, varit tillfredsställande. Att så icke varit fallet framgår 
nämligen af talrika, på annan än officiell väg inhämtade upplysningar. Det
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nämnda förhållandet visar fördenskull endast den otillfredsställande beskaffen
heten af den nuvarande kontrollen.

I januari 1909 ingingo en del emigrantagenter i Göteborg till 
K:s Bef.-hafvande i de olika länen med nedanstående skrifvelse:

»Undertecknade, representanter för de engelska Atlanterbolagen, befor
drande utvandrare till Amerika, hvilka erhållit Kungl. Kommers Kollegii till
stånd att här i riket utöfva verksamhet som utvandraragenter under år 1909, 
fa härmed vördsamt meddela, att då vi på grund af de upplysningar, som 
välvilligt lämnats i Kungl. Kommers Kollegium och äfven genom pressen er
farit, att emigrantutredningskommissionen kommit till den åsikten, att en del 
af utvandringsombuden i landsorten icke skött sitt uppdrag, enligt de af deias 
hufvudmän gifna instruktionerna, hvilka förbjödo dem^ att i ringaste mån 
uppmuntra eller uppmana till utvandring, och då efter vårt förmenande samt
liga Bolag och deras representanter här borde gemensamt öfverenskomma, 
huruvida sagda laudsortsombud skulle helt ooh hållet eller i viss mån indra
gas, så hafva vi beslutat att icke göra ansökan om tillstånd för sådana om
bud å andra platser än Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg, förut
satt att det danska Bolaget Skandinavien-Amerika-Linien, hvars representant 
är herr A. Leander i Malmö, äfven går in därpå.

Denna öfverenskommelse . gjordes redan den 24 december 1908, och vi 
underrättade genast Skandinavien-Amerika-Liniens representant i Köpenhamn 
kapten Möller, hvilken ensam har bestämmelserätten i detta hänseende. Han 
har nu meddelat, att ansökningshandlingar nu utsändts af deras agent, herr 
Leander i Malmö, till de respektive länsstyrelserna. Vi anse oss böra låta 
detta komma till länstyrelsernas kännedom och påpeka, att genom denna herr 
Leanders handling vår ofvannämnda öfverenskommelse upphäfts, men^vi för
binda oss det oaktadt att tills vidare icke söka tillstånd för ombud å andra 
platser än de ofvannämnda hamnplatserna.»

Ofvan namnes, att år 1907 våra utvandrareagenter sammanlagdt 
betjänade sig af 158 ombud. År 1913 funnos af dylika ombud 
endast 32, nämligen 5 i Stockholms stad, 10 i Malmöhus län, 3 i 
Hallands och 14 i Göteborgs och Bohus län; i samtliga öfriga tju- 
guett län fanns icke något ombud anställdt. Hvad angår Göteborg 
och Sydsverige, är ombudens ställning där en annan än den vanliga 
(jfr här ofvan); frånses alltså dessa, är det tydligt, att hela institu
tionen håller på att dö ut.

Under sådana förhållanden erbjuder sig själfmant tanken på 
institutionens af skaffande.

Följden häraf blefve naturligtvis, att agenterna i stället anställde 
enskilda ombud, — ej koncessionerade, — såsom ock till Emigra- 
tionsutredningens kännedom kommit att förhållandet redan är. Fra- 
gan är då, om detta medför större olägenheter än det tillstand som 
ägde rum ännu under 1908.

I skrifvelse till Emigrationsutredningen, under dess förarbeten 
till Bilaga II, uttalade länsstyrelsen i Kristianstad, till försvar för 
koncessionerandet af ombuden, att »K:s Bef.-nafvande, med vetskap 
om den ganska starka emigrationen från länet, velat sätta utvand-
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rame i tillfälle att komma i åtnjutande af den rätt ock de förmå
ner, som ett af behörig agent afslutadt utvandrarekontrakt medför». 
Med afseende härå torde få erinras, att för detta ändamål icke 
kräfvas några koncessionerade ombud, eftersom ingen emigrant 
befordras utan att hans kontrakt granskats af polismyndigheten i 
afgångsorten, — därest ej emigranten med afsikt själf undandrager 
sig denna kontroll. — Såsom här ofvan meddelas, finnas icke heller 
numera i Kristianstads län några som helst officiella ombud för 
utvandrareagentern a.

Länsstyrelsen i Malmö uttalade vid samma tillfälle, »att anstäl
landet af erforderligt antal ombud, om hvilkas lämplighet K:s Bef.- 
hafvande varit i tillfälle att göra sig underrättad, främjade utvand
ringens anordnande på rätt sätt och förebyggde, att åt utländska 
utvandrareagenter lämnades fritt fält att bedrifva en verksamhet, 
hvilken, okontrollerad som den blefve, kunde lända till befolkningens 
utvandring i större omfattning än nu blifvit fallet.» Äfven härtill 
kan den invändning göras, att flertalet länsstyrelser för ombudens 
»lämplighet» knappast synas fordra mer än att de åtnjuta medborgerligt 
förtroende eller icke uppenbarligen gjort sig skyldiga till lagstridiga 
handlingar; och hvad angår den omnämnda »kontrollen», må endast 
erinras om, att den ojämförligt största delen af den olagliga utvand
ringen från Sverige försiggår öfver Malmö, utan att länsstyrelsen 
synes ha haft i sin makt att på något sätt inskränka denna trafik; 
samt att de officiellt anställda ombuden just äro de som egentligen 
förmedla den olagliga emigrationen. Från det förestående må ock 
erinras om, att när de svenska agenterna år 1909 öfverenskommo 
att, med ofvan angifna undantag, ej längre begagna sig af (officiella) 
ombud, så vägrade agenten för den danska Amerikalinien att ansluta 
sig härtill, och har denne agent tydligen allt framgent i sin tjänst 
flertalet, kanske alla de ombud, som ännu förefinnas i Sydsverige. 
Häraf synes, att denne agent dock funnit det fördelaktigare att an
vända officiella än icke officiella ombud, hvilket icke bidrager till 
ökadt förtroende för institutionen.

Till förmån för de nuvarande ombuden anföres också, att de
samma (eller rättare deras hufvudmän) äro ansvariga om de göra 
sig skyldiga till emigrantvärfning, hvilket däremot icke är fallet 
med enskilda ombud. Härtill kan anmärkas, att nämnda ansvar 
veterligen aldrig utkräfts och alltså kan betraktas såsom obefintligt. 
Intet hinder finnes heller att fortfarande låta utvandraragenterna 
själfva bära ansvaret också för ej koncessionerade ombuds görande 
och låtande; effekten häraf torde knappast blifva mindre än af den 
nuvarande anordningen. Erinras må, att i händelse oegentligheter 
misstänkas föreligga, full bevisning, i juridisk mening, icke erfor
dras; ett äfven på annat sätt tillräckligt bestyrkt faktum bör vara
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nog för den ansvarspåföljd, som utgöres af koncessionens indragande 
för vederbörande emigrantagent.

Värnpliktiges utvandring.

Gällande bestämmelser i vårt land i detta hänseende meddelas 
sid. 616 här ofvan. För deras tillämpning samt för de många miss
förhållandena i fråga om den i samband härmed stående olagliga 
utvandringen är utförligt redogjordt i Bilaga II.

Angående motsvarande föreskrifter i främmande länder med
delas detaljerade upplysningar i Emigrationsutredningens Bilaga I. 
För att underlätta jämförelsen med våra svenska bestämmelser åter- 
gifves här sagda Bilagas framställning i sina hufvuddrag.1

Frankrike. De franska författningarna föreskrifva inga med värnplikts- 
skvldigheten sammanhängande villkor för eller hinder mot att utvandra. Inga 
ansvarspåföljder ftro förenade härmed, men å andra sidan fnkallar utvand
ringen icke den franske medborgaren från hans värnpliktsskyldighet.

Emellertid märkes, att medan fransman, som fullgjort sm värnplikt, icke 
behöfver formligen frikallas från sin franska nationalitet, därest han latit 
naturalisera sig i ett annat land, blir för den, som icke fullgjort värnplikten, 
dvlik naturalisation utan verkan gentemot Frankrike, savida icke vederbörande 
erhåller särskildt tillstånd - icke att utvandra, hvilket star hvar och en 
fritt — men att låta naturalisera sig.

Belgien. De i de belgiska författningarna innehållna utvandringsbe- 
stämmelserna kafva afseende å personer, hvilka blifvit uttagna till värnplikts- 
öfningar och hvilka antingen äro »militaires en congé limite», d. v. s. pa 
viss tid permitterade, eller s. k. »militaires en congé illimité», d. y. s. etter 
fullgörandet af den normala aktiva tjänstgöringen till hemorten atersanda. 
Om ifrågavarande personernas utvandring gälla följande bestämmelser:

Hvarje värnpliktsskyldig af ofvannämnda slag, kvilken är nödsakad att 
begifva sig utrikes, skall, försedd med sin inskrifningsbok, anmäla sig hos 
vederbörande kantonbefälhafvare samt göra ansökan om tillstand att lamna 
landet. Han skall därvid uppgifva adress på föräldrar eller borgesman, 
boende inom den kommun, där han är inskrifven. Kantonbefälhafvaren skall 
undersöka sökandens ställning, göra sig underkunnig om han befinner sig i 
de af krigsministern föreskrifna omständigheter, anteckna den ort, dar han 
ämnar bosätta sig, samt den noggranna adressen på föräldrarna eller borges- 
mannen: därefter skall han öfversända ansökningen, åtföljd af mskriimngs- 
boken, till distriktsbefälhafvaren. Om skäl därtill finnas, skall denne med
dela tillståndet och inlägga det i inskrifningsboken, hvarefter det samma dag 
skall öfversändas till sökanden genom kantonbefälhafvaren eller borgmästaren. 
Distriktsbefälhafvaren skall underrätta regementschefen om det fattade beslutet

Om den värnpliktsskyldige, i stället för att bosätta sig i utlandet, vill 
göra en resa i Europa eller taga tjänst å belgiskt fartyg, ^skall distriktsbefäl
hafvaren anteckna resplanen och den sannolika tiden för återkomsten.

I afseende å värnpliktsskyldige, hvilka göra ansökan om tillstand att be
gifva sig utom Europa eller att afresa med ett utländskt fartyg, skola distnkts- 
befälhafvarna bänskjuta frågan till krigsministern.

1 Så vidt kunnat utrönas, ha ändringar härutinnan ej förekommit sedan dess.
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Da värnpliktsskyldig omedelbart efter vapenöfningarnas slut vill resa 
utrikes, utan att dessförinnan besöka hemorten, stadgas liknande bestämmelser 
som ofvan ; endast skall vederbörande regementschef pröfva ansökningen och 
meddela tillståndet sasom i förenämnda fall kantonbefälhafvaren.

Dessutom gifves en rad föreskrifter om de förpliktelser i afseende å 
meddelande af adress, ombyte af vistelseort m. m., hvilka i utlandet bosatta 
värnpliktige af här omhandlade slag äro underkastade.

Nederländerna. I afseende å utvandring af till milisen hörande per- 
mitteradt manskap stadgas: permitterade tillhörande milisen få icke utan till
stånd af krigsministern på längre tid än tre efter lwarandra följande må
nader begifva sig utrikes. För permitterad tillhörande landt- eller sjömilisen, 
hvilken icke står under bestraffning, skall på begäran detta tillstånd i freds
tid icke vägras, då han är i behof af att afresa för att skaffa sig utkomst 
eller utbildning i jordbruk, handel och näringar. Vid tillståndets meddelande 
kan den peimitterade frikallas fran förpliktelsen att deltaga i vissa öfningar, 
att. inställa sig vid vissa mönstringar och att inställa sig till verklig tjänst
göring i händelse af krig, krigsfara eller andra utomordentliga häudelser. 
Vid tillståndet kunna i öfrigt sådana villkor förbindas, som i afseende å 
tjänsten anses erforderliga.

I afseende a utvandring af till landtvärnet hörande personer, hvilka på 
längre Dd än ett år vilja resa utrikes, gälla enahanda bestämmelser.

^gäller vistelse inom Europa (men icke eljes), kan provinskom
missarien i bådadera af ofvanstående fall meddela tillståndet i krigsministerns 
namn.

Danmark. Om värnpliktsskyldiges resor till utlandet och utvandring 
stadgas i hufvudsak följande:

Den som . efter att vara intagen i rullan1 eller efter den tid då han bort 
anmäla sig till intagning i rullan men innan lian ännu är uttagen till 
tjänstgöring reser utomlands eller går i fart med utländskt fartyg, skall vid 
bötesstraff anmäla såväl sin afresa som sin återkomst för vederbörande rull- 
föringsornrådesbefälhafvare (lægdsforstander).

Den som är uttagen till tjänstgöring, men ännu icke är tilldelad 
någon af delning, äfvensom den som tilldelats en af delning, men hvilkens 
tjänstgöring ännu icke tagit sin början, skall, innan han lämnar landet, 
hafva justitieministerns tillstånd härtill. Detta tillstånd meddelas så godt 
som alltid, men blott till inryckningsdagen och mot det att den värnplikts- 
skyldige uppgifver en inom rullföringsområdet bosatt person, till hvilken in- 
ryckningsordern kan sändas.

. I)cn värnpliktige, som fullgjort stadgad tjänstgöring och som kvarstår i 
lingen, tillätes icke att företaga resa utom riket, såframt han icke erhållit 
behörigt tillstånd härtill. Detta tillstånd skall meddelas af chefen för det 
truppförband, vid hvilket den värnpliktige är rullförd. Det kan medgifvas 
för en tid af högst tre år i sänder, men meddelas aldrig för det fall att 
sannolikhet föreligger, det den värnpliktige på grund af sitt lottdragnings- 
nummer skall komma att inkallas till täckande af tillfällig afgång inom en 
arsklass, hvilken ej i sin helhet blifvit inkallad till tjänstgöring. Tillåtelse 
att företaga resa utom riket under tid, då värnpliktig förutses blifva inkallad 
till fortsatt öfning, beviljas endast på grund af särskildt tvingande skäl. För 
att da sadana skäl icke kunna andragas erhålla resetillstånd erfordras, an-

x ju Enlistx värnpliktslagens § 7 skall hvarje manlig medborgare vid uppnådda 17 
ars ålder upptagas i rullan. •
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tingen att tiden för inkallelsen till fortsatt öfning blifvit af vederbörligt gene
ralkommando ändrad, eller ock att krigsministeriet medgifvit befrielses från 
inkallelsen i fråga. Sådan befrielse medgifves dock endast i sällsynta undan
tagsfall.

Värnpliktig, som öfverförts till förstärkningen, äger rätt att i fredstid 
företaga resa utom landet, endast mot att anmäla sin afresa och återkomst 
hos vederbörande rullföringsområdesbefälhafvare och vid den kår eller afdelning 
af förstärkning, dit han hörer.

Öfverträdelse af här refererade bestämmelser straffas med böter eller fängelse.

Norge. I fredstid kan manskap, som är utskrifvet till värnplikt, tillå
tas att utvandra ur riket, under förutsättning af att de, såframt de återvända 
hem, skola aftjäna den återstående delen af värnplikten.

Utskrifne värnpliktige, som tillhöra de årsklasser, som i fredstid icke 
inkallas till vapenöfningar, kunna erhålla tillstånd att utvandra af sektions
styrelsen, då de göra ansökan genom afdelningsofficeren. Värnpliktige, till
hörande någon af linjens 3 (vid specialvapnen 4) yngsta årsklasser, erhålla 
dock icke tillstånd att utvandra under tiden fr. o. m. den 1 mars intill slutet 
af årets vapenöfningar.

Tillstånd för värnpliktige, tillhörande specialvapnen, att utvandra, bevil
jas endast i begränsad utsträckning. Ej heller kan utvandringstillstånd bevil
jas manskap af rekrytårsklassen tillhörande specialvapnen i större utsträck
ning, än att antalet man under första tjänsteåret uppgår till minst viss 
procent af den från början utskrifna styrkan.

Tyska riket. För förseelse mot värnplikten straffas den värnpliktige, 
som i afsikt att undandraga sig inträdet i den stående härens och flottans 
tjänst, utan tillstånd antingen lämnar riksområdet eller efter uppnådd värn- 
pliktsålder uppehåller sig utom riksområdet: med böter från 150 till 3,000 
mark eller med fängelse från en månad intill ett år; samt den värnpliktige, 
som efter det offentliga kungörandet af en af kejsaren vid fall af krig eller 
krigsfara utfärdad särskild befallning, i strid med denna utvandrar: med 
fängelse intill två år, hvartill kunna komma böter intill 3,000 mark.

Om värnpliktiges utvandring gifvas vidare särskilda föreskrifter i Deut
sche Wehrordnung af 22 nov. 1888 sålunda: Utträdande ur statsborgar- 
skap i Tyska riket (tillstånd att utvandra) får icke medgifvas: värnpliktige, 
som befinna sig i åldern från fyllda sjutton till fyllda tjugufem lefnadsår, 
innan de hafva uppvisat ett intyg af rekryteringskommissionen att de icke 
göra ansökan i fråga endast i afsikt att undandraga sig sin tjänstgöringsplikt 
i hären eller flottan. Rekryteringskommissionen skall pliktenligt taga i öfver- 
vägande, huruvida bakom ansökningen om utvandringstillstånd endast ligger 
afsikten att undandraga sig tjänstgöringsplikten i hären eller flottan. Om 
detta senare är fallet, skall det ofvannämnda intyget vägras. De ständiga 
medlemmarnas i rekryteringskommissionen beslut i dessa frågor kunna icke 
öfverhlagas. Vid meningsskiljaktighet hos de båda ständiga medlemmarna i 
rekryteringskommissionen skall öfverrekryteringskommissionens beslut inhämtas. 
Innan detta beslut fallit, får utvandringstillståndet icke medgifvas. I den 
händelse familjefäder göra ansökan om utträdande ur tyska rikets statsborgar- 
skap för sig och sina familjer, tillämpas stadgandet i mom. 1 på sådant sätt 
på söner, som hafva uppnått sjutton lefnadsår, att, äfven om tillståndet i 
fråga måste medgifvas familjefäderna, deras söner dock skola förvägras samma 
tillstånd till dess att det här ofvan omnämnda intyget anskaffats. I händelse 
af krig eller krigsfara kan genom kejserlig förordning meddelande af utvan- 
dringsstillstånd till värnpliktige förbjudas.
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Utvandringslagens af den 9 juni 1897 § 23 mom. a förbjuder utvandrar- 
befordrarna att befordra eller afsluta resekontrakt med de i härordningens 
§27 ofvan omnämnda värnpliktige, innan de uppvisat det där omnämnda in
tyget af rekryteringskommissionen.

Österrike-Ungern. Tillstånd att utvandra kan i Österrike blott af 
riks-krigsministern meddelas åt till hären (flottan) hörande värnpliktig före 
afslutad tjäntgöring. Utvandringen af öfriga värnpliktige äfvensom af sådana 
personer, som ännu icke inträdt i värnpliktsåldern, erfordrar landtförsvars- 
ministerns tillstånd. Ät i linjen kvarstående värnpliktige samt åt sådana 
personer, som änun icke inträdt i värnpliktsåldern eller ännu icke fullstän
digt fullgjort sin värnplikt, kan utvandringstillstånd endast meddelas för såvidt 
de utvandra i sällskap med föräldrar (eller en af dem, om den andra är 
afliden). I händelse af mobilisering och krig får utvandringstillstånd icke 
meddelas.

För Ungerns vidkommande stadgas på öfverensstämmande sätt; endast 
gäller bestämmelsen om att utvandringstillstånd blott kan meddelas om veder
börande utvandrar i sällskap med föräldrar, endast för i linjen stående värn
pliktig.

I den ungerska utvandringslagen af den 11 mars 1903 förbjudes i an
slutning till ofvanstående bestämmelser utvandring af dem, som enligt värn
pliktslagen äro underkastade inskrifnings- och vapenöfningsskyldighet, i den 
händelse de icke af vederbörande myndighet erhållit tillstånd att utvandra.

Schweiz. I afseende å värnpliktiges utvandring föreskrifva de schwei
ziska författningarna inga villkor eller hinder. Det erinras endast om den i 
lag föreskrifna skyldighet för utomlands vistande värnpliktig att erlägga viss 
årlig värnskatt, äfvensom det i den schweiziska utvandringslagen af den 22 
mars 1888 införda stadgande, att utvandringsagenterna ej få befordra militär- 
pliktige medborgare, som icke förete bevis om att de återlämnat de af staten 
till låns erhållna militärpersedlar.

Italien. För förståendet af de italienska utvandringsbestämmelserna 
äro följande upplysningar om värnpliktens organisation i detta land erforder
liga. Alla män äro skyldiga låta inskrifva sig i rullorna under det år, hvar- 
under de fylla 18 år. Dessa inskrifna, som ej ännu kallats till vapentjänst, 
bilda en klass för sig och skola här kallas »de inskrifna». Själfva vapentjän
sten börjar under det år hvarunder ynglingarna fylla 21 år. Då emellertid 
antalet af ynglingar som skola vapenöfvas tid efter annan bestämmes genom 
lag, och detta antal alltid understiger antalet af disponibla inskrifna, uttagas 
af de till vapentjänst dugliga genom lottning blott det i lagen föreskrifna 
antalet, hvilka kallas »första kategorien». De öfverblifna kallas »andra kate
gorien», permitteras genast på obegränsad tid och äro liksom »tredje katego
rien» i regel befriade från hvarje vapentjänst i fredstid. Den första kategorien 
fullgör sin vapentjänst under i regel tre år och permitteras därefter på obe
gränsad tid, hvarunder den dock fortfarande anses tillhöra den permanenta styr
kan samt är skyldig att pä kallelse inställa sig till repetitionsöfningar eller 
annan tjänst. Mot slutet af 28:e året öfvergå de värnpliktige af denna kate
gori till mobilmilisen, och med slutet af 32:a året till territorialmilisen.

I afseende å dessa olika kategorier af personers utvandring stadgar Legge 
sulla emigration1» 31 jan. 1901 på följande sätt:

De ofvannämnda andra och tredje kategorierna äro icke underkastade 
någon inskränkning i utvandringsfriheten.

•tDe inskrifne» få icke från och med början af det år, hvarunder de 
fylla 18 år, utvandra utan särskildt tillstånd. Detta beviljas af vederbörande
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hamnkapten ifråga om i flottans rullor inskrifne, af kårbefälet ifråga om unge 
män, som redan antagits vid flottans matroskår, samt ifråga om alla andra 
af prefekten eller underprefekten.

De värnpliktige få icke utvandra utan tillstånd af vederbörande militär
befäl före slutet af 28:e året. Därefter och till slutet af 32:a året be- 
höfva de intet tillstånd, men äro skyldiga att hos militärbefälet skriftligen 
anmäla sin afresa. Efter slutet af 32:a året upphör hvarje inskränkning.

I fråga om i>de inskrifnm beviljas tillstånd till utvandring icke, då an
ledning finnes att antaga att sökanden vill utvandra för att undandraga sig 
sin militärförpliktelse. Prefekten eller hamnkaptenen afgör dock icke själf 
frågan om sådan anledning finnes, utan underställer saken, jämte utlåtande, 
krigs- eller marinministeriet. Om tillståndet meddelas, utfärdas för den in
skrifne pass, som gäller i högst två år, d. v. s. till början af det år, hvar- 
under hans vapentjänst börjar.

Ifråga om de värnpliktige beviljar militärbefälet icke tillstånd, såväl 
när anledning föreligger att antaga att utvandraren vill undandraga sig vidare 
militära förpliktelser, som när hans åldersklass genom kungligt dekret inkallats 
till ny tjänstgöring eller repetitionsöfning. I detta senare fallet afvaktar 
befälet den nya skyldighetens fullgörande, innan tillståndet beviljas.

Den ofvaimämnda villkorliga utvandringsfriheten kan vid utomordentliga 
tillfällen temporärt upphäfvas genom kungligt dekret, på förslag af krigs- och 
marinministrarna.

Af ofvanstående framgår:
a) Utaf de här ofvan omnämnda stater förefinnas i Frankrike och 

Schweiz inga hinder för värnpliktiges utvandring;
b) I Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge, Sverige, Tyska riket, 

Österrike-Ungern och Italien kunna vissa kategorier af i värnpliktsåldern 
varande personer icke utvandra utan tillstånd. Tillståndet meddelas i Belgien 
och Nederländerna (hvad beträffar utvandring till europeiskt land), i Dan
mark (hvad beträffar till vapenöfningar inryckte), i Norge, i Tyska riket 
och i Italien af vederbörande militärbefäl eller underordnade myndigheter; i 
Belgien och Nederländerna (hvad beträffar utvandring till utomeuropeiskt 
land), i Danmark (hvad beträffar till vapenöfningar ännu icke inryckta), i 
Sverige samt i Österrike-Ungern meddelas tillståndet antingen af vederbörande 
minister eller af den högsta regeringsmakten.

Under pågående vapenöfningar beviljas tillstånd till utvandring naturligt
vis icke i något land. I Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge och Sve
rige äro föreskrifterna så formulerade, att tillståndet i regel torde meddelas 
alla permitterade värnpliktige, som fullgjort åtminstone den hufvudsakliga 
delen af sin vapenöfningsskyldighet ; i Tyska riket och Italien är stadgadt, 
att vederbörande myndigheter skola pröfvaf huruvida bakom ansökningen 
ligga några giltiga skäl eller endast önskan att undandraga sig värnplikten; 
i sistnämnda fall skall tillståndet icke beviljas; i Österrike-Ungern kan utvand- 
ringstillstånd åt i linjen kvarstående värnpliktig endast beviljas, för såvidt 
han utvandrar i sällskap med föräldrar (eller en af dem), hvilket icke hind
rar, att det äfven då kan vägras;

c) I Danmark fordras för personer, som åro rullförda, men ännu icke 
i värnpliktsåldern inträdde, att de anmäla sin afresa, då de utvandra; i 
Italien gäller om motsvarande kategori af personer, att de skola hafva 
utvandringstillständ af vederbörande minister, hvilket icke beviljas om ansök
ningen kan antagas hafva önskan om värnpliktens undgående till orsak, men
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som i annat fall kan beviljas intill början af det år, då vapenöfningarnä 
börja; i Tyska riket samt Österrike-Ungern kunna vissa ännu icke i vårn- 
pliktsåldem inträdda endast utvandra efter därtill meddeladt tillstånd; i 
Tyska riket gäller detta framdeles värnpliktsskyldige i en ålder öfver sjutton 
år; i Österrike-Ungern alla framdeles värnpliktsskyldige. Tillståndet skall 
i Tyska riket vägras, då utvandringen har värnpliktens undgående till påtag
ligt ändamål; i Österrike är dessutom för denna kategori af personer stad- 
gadt, såsom ofvan nämnts beträffande i linjen stående värnpliktig, att de 
skola vid utvandringen vara åtföljda af föräldrar (eller en af dem), om till
stånd öfver hufvud skall kunna meddelas.

Hvad som icke af ofvanstående framgår och som här är af väsentlig be
tydelse, är den större eller mindre stränghet hvarmed i praxis dessa bestäm
melser tillämpas. Härom har icke kunnat vinnas någon kännedom.

För att antyda den allmänna uppfattning, till h vilken jag för 
min del under arbetet med emigrationsutredningen i ifrågavarande 
hänseende kommit, torde ligga närmast att återgifva en skrifvelse i 
ärendet, som jag i slutet af år 1911, enligt åläggande, ingaf till 
Ministern för utrikes ärenderna. Denna skrifvelse lydde sålunda:

Jämlikt föreläggande i Eders Excellens’ skrifvelse den 12 februari 1911 
får jag härmed vördsamt afgifva uttalande rörande önskvärdheten eller icke 
af en eventuell öfverenskommelse med vissa främmande regeringar i syfte 
att förhindra svenska värnpliktige att utan vederbörligt tillstånd utvandra 
från riket.

Med förenämnda skrifvelse öfverlämnades till mig jämväl åtskilliga från 
svenska myndigheter inkomna anmälningar och skrifvelser rörande den olag
liga utvandring af svenska värnpliktige, som äger rum särskildt öfver Danmark 
och Norge, med närmare redogörelser tillika för de resp. missbruk, som 
kunnat vid denna utvandring iakttagas.

Med anledning häraf tillåter jag mig först erinra, att anmälningar oin 
dessa missbruk redan tidigare från vederbörande myndigheter på begäran till
ställts Emigrationsutredningen och att en redogörelse härför offentliggjorts i 
Emigrationsutredningens Bilaga II, sidd. 33—105, och särskildt sidd. 80—105.

Såvidt det varit mig möjligt att finna, innehållas i nu öfver]ämnade skrif
velser icke meddelanden om nya former för den olagliga utvandringen, utöf- 
ver dem för hvilka redogjorts i Emigrationsutredningens omnämnda bilaga.

I och för bedömandet af utsikterna till att dessa missförhållanden må 
kunna afstyras, torde det tillåtas mig att — i öfverensstämmelse med fram
ställningen i anförda bilaga — redogöra för huru kontrollen öfver utvandringen 
för närvarande handhafves i vårt eget land.

Denna kontroll hvilar på bestämmelsen i § 6 af Kungl. förordningen 
den 4 juni 1884 angående utvandrares fortskaffande, jämlikt hvilken paragraf 
utvandrare icke må genom agents försorg ifrån riket befordras, innan utvand
rarens i samma förordning omnämnda kontrakt med agenten äfvensom be
hörigt utflyttningsbetyg blifvit hos vederbörande polismyndighet eller magis
trat i afgångsorten uppvisade och kontraktet försedt med anteckning, att det 
blifvit i öfverensstämmelse med sagda förordning upprättadt.

Här omnämnda »behöriga utflyttningsbetyg» kan af vederbörande pastors
ämbete icke lämnas värnpliktig (som icke blifvit till landstormen Öfverförd 
eller från värnpliktens fullgörande frikallad), utan att han företer Kungl. 
Maj:ts särskilda tillstånd att från riket afflytta. På grund häraf skulle i 
svensk hamn icke den föreskrifna påteckningen på utvandrarekontraktet af
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polismyndighet kunna komma till stånd, och skulle alltså värnpliktig, som ej 
erhållit ifrågavarande tillstånd, icke kunna »genom agents försorg ifrån riket 
befordras».

Dessa föreskrifter lägga tydligen icke något hinder i vägen för värnplik
tig som vill utvandra, om han gör det utan »agents försorg», alltså om han 
förskaffar sig resbiljett till Amerika på annat håll, t. ex. genom en af 
de s. k. resebyråerna, — eller om han helt enkelt köper en biljett för van
lig resa t. ex. till Köpenhamn, Trondhjem, London o. s. v. och därifrån 
anträder färden till främmande världsdel.

Redan nu senast anförda utvägar göra det möjligt för svensk värnpliktig 
att utan hinder af ofvannämnda bestämmelser emigrera. Det må anmärkas, 
att resebyråerna äga att sälja biljetter till livilken som helst ej blott för 
högre klasser, utan äfven för tredje klass.

Genom att välja detta sätt för sin befordran afstår emigranten visserligen 
från det särskilda skydd, som Kungl. förordningen den 4 juni 1884 afsett 
att gifva honom under resan. Risken af att undvara detta skydd skattas 
dock numera icke så högt. Att göra sina vederbörande lagliga rättigheter 
gällande t. ex. mot vederbörande ångbåtsbolag står ju emigranten öppet i alla 
fall. Och är verkligen risken i någon mån större för en vanlig passagerare, 
så väges detta mot den afseclda förmånen att undslippa värnpliktstjänstgöringen.

Men äfven den emigrant,, som icke vill afsta från ofvan antydda särskil
da emigrantskydd, kan lika fullt utan svårighet bereda sig tillfälle att utvand
ra äfven öfver svensk hamn. Detta beror på det sätt hvarpå i. våra hamnar 
öfvervakandet af emigrationen äger rum.

Då utvandrarkontrakt är obligatoriskt för alla de personer, som genom 
utvandrar agents försorg befordras till främmande världsdel, åligger det, såsom 
nämndt, polismyndigheten i afgångsorten att öfvervaka, såväl att inga perso
ner af agent befordras utan utvandrarkontrakt som att utvandrarkontrakten 
först efter företeende, af behöriga handlingar ingås med utvandraren samt 
att kontrakten i afseende å innehållet stå i öfverensstämmelse med förord
ningen.

Denna kontroll utöfvas, hvad först angår den viktigaste svenska hamnen 
härutinnan, eller Göteborg, enligt uppgifter af chefen för därvarande poliskam
mares detektiva afdelning, för närvarande på följande sätt.

Vanligen på eftermiddagen dagen före den dag, då Wilson-båten afgår, 
upplämna emigrantagenterna genom sina kontorsbiträden packornä af utvandrar
kontrakt. Dessa kontrakt genomgås af en underordnad polistjänstemän och stämp
las af denne med sekreterarens i poliskammaren stämpel. Den nämnde tjänste
mannen åligger det jämväl tillse, att kontrakten äro utfärdade först efter förete
ende af behöriga utflyttningsbetyg. För detta ändamål skola utflyttningsbe- 
tygen vara bifogade kontrakten; och tjänstemannen ifråga har i själfva verket 
endast att kontrollera detta, eftersom utvandrarkontrakten äro sedan gammalt 
tryckta efter visst formulär och sålunda icke behöfva granskas i afseende å 
innehållet.

Vid de tilllfällen då Emigrationsutredningens medarbetare närvar vid denna 
granskning, visade sig ett flertal utvandrarkontrakt sakna bifogade utflyttnings
betyg af det skäl, att utvandraren hade uppgifvit sig vara amerikansk med
borgare. Dessa fall uppgåfvos städse vara talrika, på grund af på besök 
hemkomna svensk-amerikaners ofta förekommande återresor till Amerika. Vid 
förfrågan förklarades nu, att någon kontroll öfver sannfärdigheten af denna 
uppgift icke utöfvas, och att poliskammaren i det afseendet brukar lita på 
emigrantagenternas hederlighet. Skälet till detta förhållande anses vara, att svensk
amerikaner icke vilja lämna ifrån sig sina amerikanska medborgarpapper, och
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att det därför blefve nödvändigt att uppkalla dem samtliga på poliskammaren, 
om en sådan kontroll skulle ifrågasättas. Detta sistnämnda skulle emellertid 
föranleda för mycket besvär och obehag för polismyndigheten.

I talrika fall befordras sålunda genom agenternas försorg utvandrare 
från riket, utan att polismyndigheten kontrollerar om de äro till utvandring 
berättigade. Intet hinder linnes heller för att emigrantagenterna, utan att 
kontrollera personers uppgifna amerikanska medborgarskap, i god tro befordra 
dem såsom sådana; och uteslutet är naturligtvis ej heller att agenterna un
derstundom afsiktligt blunda för bristen på legitimationshandlingen.

Hvad beträffar värnpliktige, må anmärkas att de kungl. resolutionerna 
med tillåtelse att få från riket afflytta vanligen icke äro bifogade utvandrar- 
kontrakten. Dessa resolutioner uppgifvas nämligen blifva kvarhållna af de 
flesta pastorsämbeten vid utflyttningsbetygs utskrifvande. Någon olägenhet 
torde detta icke medföra i annat fall, än att förfalskning af prästbetyg före
tages, hvilket emellertid förekommit. Det uppgifves att sådant bedrägeri på 
det sätt skett, att vederbörande öfverkommit en tryckt blankett till flyttnings^ 
betyg och på densamma skrifvit så väl en fiktiv församling som ett fiktift namn 
på tjänstförrättande pastor. Vid däraf föranledt åtal ansågs emellertid för
falskning icke föreligga, »då ingen persons namn blifvit förfalskadU.

En svårighet, som slutligen må anmärkas i afseende å utflyttningsbetygens 
kontrollerande, är det icke så sällan förekommande bruket att uttaga utflytt- 
ningsbetyg från riket före inträdd, värnpliktsålder, för att sedermera använda 
det något eller några år senare, då värnpliktsåldern inträdt. Ibland före
kommer detta förhållande utan att sviklig afsikt förelegat, i det att veder
börande efter uttaget utflyttningsbetyg af en eller annan anledning icke ome
delbart kommer att afresa. Ibland åter sker förfarandet i afsikt att olagligen 
utvandra. Visserligen borde dessa fall kunna upptäckas vid granskningen af 
utflyttningsbetygen, men polismyndigheten förklarade sig äfven i denna hän
delse icke kunna hindra nämnda personer att afresa, eftersom i 1884 års 
förordning intet stadgande finnes om att uiflyttningsbetyget skall vara uttaget- 
inom en viss tid före afresan. På senare tid har emellertid förhållandet ifrå
ga föranledt, att alla företedda utflyttningsbetyg stämplas sålunda: »Företedt
i poliskammaren i Göteborg den................... .19... vid utvandring», hvari-
genom vid ett senare tillfälle i Göteborg eller annorstädes i riket kan kon
trolleras om vederbörande vid ett föregående tillfälle uttagit flyttningsbetyget 
i afsikt att utvandra. Tydligen förekommes emellertid icke härmed missbruk 
af antydda art, om den af poliskammaren i Göteborg gjorda tolkningen af 
författningarna efterföljes.

Sedan utvandrarkontrakten påstämplats i poliskammaren och de emot 
dem svarande utvandrarförteckningarna jämväl aflämnats af agenterna, åter
hämtas utvandrarkontrakten af dessa. Det synes, som vore det nu polismyn
digheternas uppgift att ytterligare öfvervaka, att endast de personer verkligen 
af agenterna påföljande dag befordras, för hvilka utvandrarkontrakt blifvit upp
rättade och vederbörligen påtecknade.

Detta sker emellertid icke. För ett antal år tillbaka utlämnades till 
agenterna vid utvandrarkontraktens afhämtning ett emot kontraktens antal 
svarande antal blåa pappbrickor med stämpeln: »Gäller för En Utvandrares 
omhor dstigning & Emigrantfaidyg. Polismyndigheten.» Dessa brickor ut
delades af agenten till utvandrarna och skulle af dem uppvisas och återlämnas vid 
ombordstigningen å Wilson-båten, innan sådan tilläts. Därigenom kunde visserligen 
icke kontrolleras, att blott de personer tillätos afresa, för hvilka utvandrar
kontrakt uppvisats; men en viss kontroll åstadkoms dock i så måtto, att an
talet . afresande utvandrare icke kunde öfverstiga antalet företedda kontrakt.
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Äfven dessa brickor äro numera borttagna. Den enda anordning som 
numera är träffad vid båtarnas afgång är den, att en detektiv är posterad 
vid landgången under ombordstigningen. Denne uppgifves visserligen hafva 
till uppgift att närvara, då utvandrarkontrakten jämte de särskilda biljetterna 
för öfverresan till England ntaf utvandrarna uppvisas för Wilson-ångarens re
presentant, samt att sålunda kontrollera att de personer som embarkera hafva 
sådana kontrakt. Vid emigrationsutredningens medarbetares närvaro vid dy
lika tillfällen visade det sig emellertid, att ett dylikt öfvervakande ingalunda 
skedde och så mycket mindre kunde ske, som utvandrarnas embarkering för
siggick under stor brådska och trängsel samt detektiven, såsom posterad vid 
landgångens nedre ända på sidan om densamma, icke kunde se utvandrar
kontrakten, då dessas kontrollmärken afrefvos af fartygets representant, än 
mindre kunde kontrollera, att kontrakten voro påstämplade i poliskammaren. 
Det möter fördenskull intet hinder för en person att med ett icke vederbör
ligen påstämpladt kontrakt embarkera på Wilson-båtarna, — lika litet som att 
göra detta utan kontrakt, blott med en öfverfartsbiljett till England.

Anledningen till att någon kontroll icke utöfvas vid utvandrarfartygens 
afgång från Göteborg uppgafs af detektivchefen vara, att någon effektiv sådan 
kontroll med nuvarande bestämmelser öfverhufvud icke är möjlig. Det möter 
i gällande författningar intet hinder för en person att köpa en vanlig öfver
fartsbiljett (äfven på tredje klass) till England samt utvandra utan utvandrar- 
kontrakt. Polismyndigheten har ingen befogenhet att hindra sådana personers 
embarkering. Dessutom uppgafs intet hinder kunna läggas för en person att 
med den en half timme senare utgående postbåten utan kontroll begifva sig 
ut till Wilson-ångaren. Polismyndighetens uppgift sades för öfrigt icke vara 
att utöfva någon kontroll vid personers afresa från Sverige. Den uppgafs 
endast hafva att tillse, att de kontrakt, som af utvandraragent.erna uppvisas 
för poliskammaren, äro lagenligt upprättade — intet annat. Då emellertid 
dessa kontrakt äro tryckta, synes äfven denna uppgift tämligen öfverflödig, 
och polismyndighetens befattning med utvandringsväsendet öfverhufvud sades 
äfven af detektivchefen utan större men kunna bortfalla.

Tydligen kan denna uppfattning i viss grad stödja sig på bestämmelserna 
i 1884 års förordning. Såsom redan är nämndt, kunna enligt densamma 
polismyndigheterna icke hindra en person att utan förmedling af emigrant
agent, d. v. s. utan utvandrarkontrakt, utvandra ur riket. Det står sålunda 
enhvar, t. ex. i Göteborg, fritt, att på Wilson-linjens kontor köpa en vanlig 
öfverfartsbiljett samt afresa ur riket. Förordningen har icke en restriktiv 
utan en humanitär karaktär, i det att den. endast vill genoin lagstadgandena 
om utvandrarkontrakten bereda de utvandrare, som det åstunda, viss säkerhet 
under öfverresan. Vill utvandraren icke begagna sig af denna erbjudna för
mån, står det honom fritt.

Om emellertid äfven så är förhållandet, måste det dock anses ligga uti 
förordningens syfte, att polismyndigheten äger kontrollera, det de personer, 
som af emigrantagenterna befordras, ' äro försedda med lagenliga samt veder
börligen påstämplade utvandrarkontrakt. Så som utvandringsväsendet nu är 
ordnadt i Göteborg, sker emellertid icke heller detta; och poliskammarens 
tolkning af sina skyldigheter enligt förordningen är kanske härutinnan väl 
mycket formell. Så länge nämligen icke ens någon kontroll utöfvas vid 
Wilson-båtarnas afgång öfver att de embarkerade personer, som äro försedda 
med kontrakt, hafva fått dessa kontrakt vederbörligen påtecknade, så kunna 
emigrantagenterna skicka ned till båtarna personer, för hvilka kontrakten 
icke uppvisats i poliskammaren.
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Af förestående framgår, 'att intet oöfvervinnerligt hinder möter för en 
svensk värnpliktig att utan både betyg och tillstånd utvandra öfver Göteborg. 
Detta förhållande är dock icke för den stora allmänheten så synnerligen 
mycket kändt. De svenska utvandrareagenterna riskera alltid att få sina 
tillståndsbevis återkallade, om de uppenbarligen trotsa svensk lag, och få väl 
därför antagas i regeln undvika att befatta sig med den olagliga utvandringen.

Dessa betänkligheter föreligga däremot icke för de främmande agenterna,
— af hvilka här i första rummet komma ifråga agenterna i Köpenhamn samt
— i mindre mån — i Trondhjem och Kristiania. Dessa agenter ha ingen
ting att riskera från svenskt håll och tveka icke — åtminstone icke agen
terna i Köpenhamn — att öppet tillkännagifva, att genom deras försorg ut
vandrare befordras utan innehafvande af de i svensk lag fordrade legitima- 
tionshandlingarna. Detta är i hela Sydsverige allmänt kändt. Men icke nog 
härmed. De svenska emigrantagenternas ombud i södra Sverige äro faktiskt 
ombud för de danska agenterna i Köpenhamn, ehuru de af de svenska läns
styrelserna erhålla tillstånd att arbeta såsom ombud efter ansökan af svenska 
agenter. De danska agenterna i Köpenhamn behärska fördenskull i stor ut
sträckning redan det lagliga utvandringsväsendet i Sydsverige och draga ge
nom sina svenska ombud in hufvudparten af vinsten af denna utvandring. 
Helt naturligt går också deras sträfvan ut på, att i möjligast vidsträckta om
fång koncentrera sin affärsverksamhet direkt på sina köpenhamnsagenturer, 
dels emedan de därigenom kunna stoppa ombudens provisioner i egen ficka, 
och dels emedan de i så fall kunna tillgodogöra sig vinsten af den olagliga 
svenska utvandringen. De i sydsvenska tidningar mycket talrika annonser, 
hvaruti de danska agenterna uppmana emigranterna att vända sig direkt till 
köpenhamnskontoren, äro härför ett uttryck.

Tydligen måste utvandringsväsendet i Malmö väsentligen bestämmas af 
dessa förhållanden. Under poliskammarens kontroll komma endast sådana 
utvandrarkontrakt, som upprättats med i Malmö bosatta svenska agenter eller 
ombud till sådana, som förestå emigrantkontor. Dessa kontrakt granskas och 
påstämplas på sätt, som i afseende å Göteborg är anmärkt. Någon kon
troll däröfver att de af agenterna befordrade personerna endast äro de, för 
hvilka kontrakt uppvisats, kan än mindre ske än i Göteborg, eftersom någon 
kontroll vid färjornas och ångbåtarnas afgång till Köpenhamn icke finnes. 
Alldeles utan kontroll faller dessutom hela den utvandring, som försiggår på 
så sätt, att emigranterna med vanliga biljetter resa öfver Öresund och med 
hjälp af de danska emigrantagenterna befordras vidare till Amerika. På 
grund af geografiska förhållanden är sålunda utvandringen öfver Malmö än 
mera okontrollerad än den öfver Göteborg.

Att ej endast agenten i Malmö för den danska Amerikalinjen, men äfven 
ombuden i nämnda stad för flera engelska linjer stå i förbindelse med huf- 
vudmän i Köpenhamn, framgår utaf undersökningar, som af Emigrationsut- 
redningens medarbetare gjorts på platsen. Flera sådana ombud hafva näm
ligen, om de också ej själfva vågat befordra olagliga utvandrare, icke tvekat 
att förtäckt göra olagliga utvandrare uppmärksamma på den befintliga utvä
gen att utan hinder utvandra. Sålunda erbjuda de sig att följa dessa perso
ner ned till ångfärjan samt angifva för dem utseendet och posteringsplatsen 
för den köpenhamnsagentens vaktmästare, som plägar möta vid färjornas an- 
ankomst till Köpenhamn. Tydligen skulle de icke vara så nitiska härutinnan, 
om de vore ombud till svenska hufvudmän, för hvilka köpenhamnsagenternas 
konkurrens betraktades såsom en olägenhet. Det nämnda, af Emigrationsut- 
redningen konstaterade förhållandet bevisar i stället, att de ifrågavarande 
ombuden stå i beroende af respektive linjers danska agenter. Visserligen er-
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hålla de i nämnda fall ingen provision, men det ifrågavarande välförhållan
det kan icke blifva deras hufvudmän obekant och förmodligen blir det icke 
heller alldeles obelönadt.

Angående omfattningen af den olaga svenska utvandringen öfver Köpen
hamn föreligga naturligen inga direkta uppgifter. På indirekt väg kan man 
dock göra sig en viss föreställning därom. Hela antalet öfver Köpenhamn 
befordrade svenska utvandrare åren 1894—1906 uppgifves till 15,899 per
soner, eller i medeltal 1,223 pr år. Dessa siffror äro dock möjligen icke 
fullständiga. För år 1909 uppgifves antalet till 2,197, hvaraf 1,789 vuxna 
män. En ej ringa del af dessa måste dock anses vara personer, som ej be
finna sig i värnpliktsåldern. eller personer som öfver hufvud fullgjort de i 
svensk lag föreskrifna villkor för utflyttning; hit höra de utvandrare från 
Skåne och det öfriga Sydsverige, som i alla händelser vända sig i första rum
met till Köpenhamn, såsom den för dem närmaste afgångsorten. När alltså 
någon gång talas om »hundratals (olagliga) utvandrare i veckan», så synes 
detta innebära en öfverdrift, ehuru naturligtvis under enstaka veckor ett dylikt 
antal mycket väl kan tänkas fylldt, — i synnerhet under vårmånaderna. 
— Öfver norska hamnar befordrades år 1910 ett antal af 3,853 svenska ut
vandrare; däraf voro 422 från öfriga län än de här närmast efter anförda, 
464 från Värmlands län och 2,967 från de sex nordligaste länen. Öfver 
svenska hamnar befordrades från samma sju län 6,459 emigranter; enligt 
uppgifterna från hamnarna utgjorde alltså hela utvandringen från dessa län 
9,890 personer. Hos prästerskapet i samma läns församlingar uttogos under 
året 9,135 utflyttningsbevis till främmande världsdel; om nu dessa siffror 
äro med hvarandra jämförliga (hvilket de väl i det närmaste få anses vara), 
skulle alltså från dessa län 755 personer hafva rest utan flyttningsbetyg 
(oafsedt dem som möjligen rest öfver Köpenhamn). Af dessa har väl det 
ojämförligt stora flertalet utgjorts af värnpliktige, hvilka alltså emigrerat utan 
vederbörligt tillstånd.

Hvad angår utvandringen öfver tyska hamnar, är antalet svenskar som 
begagna sig af denna väg ytterst obetydligt (endast några få tiotal personer 
om året), — detta på grund af öfverenskommelser de olika ångbåtslinjerna 
emellan, enligt hvilka t. ex. från Hamburg inga andra främmande tredje-klass- 
passagerare befordras till Amerika än sådana, som kunna bevisa, att de i minst 
sex veckor uppehållit sig i Tyskland (Emigrationsutredningens Bilaga II, sid. 84).

Föregående framställning torde hafva ådagalagt, att med nu gällande 
lagstiftning och praxis icke någon tillfredsställande kontroll utöfvas öfver ut
vandringen från svenska hamnar. För att en kontroll af detta slag skulle 
vara möjlig, erfordras en betydlig skärpning af den svenska lagstiftningen; 
härigenom skulle dock läggas besvärande band också på den fria resaudetrafi- 
ken mellan vårt land och andra länder; och till sist behöfdes i alla fall, för 
att kontrollen verkligen skulle bli fullständig, en genomförd gränsbevakning, 
efter tyskt mönster. Med Sveriges utomordentligt långsträckta gränser och 
glesa befolkning skulle en dylik bevakning tydligen komma att ställa sig 
mycket dyrbar och dock knappast under några förhållanden blifva fullt effek
tiv. En dylik regim skulle därtill näppeligen få samma stöd af den allmänna 
opinionen som den åtminstone i någon mån åtnjuter i Tyskland.

Om det alltså möter svårigheter redan i Sverige att förhindra den olag
liga utvandringen af våra värnpliktige, så torde svårigheterna väl bli ännu 
större i Danmark, där affärsintresset ställer sig afgjordt emot hvarje dylik 
åtgärd. Men äfven om man komme därhän, att svensk utvandrare icke be
fordrades till Amerika från dansk hamn med mindre han innehade vederbör-
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liga legitimationshandlingar, så står alltid utvägen öppen att på vanlig biljett 
färdas till Köpenhamn och Esbjerg och därifrån —■ på Forenede Dampskibs- 
selskabs batar — till engelsk hamn. Här skulle väl utan svårighet, mot 
vederbörlig ersättning, lämpligt danskt ombud kunna finnas till mötes för att 
förmedla ^resans fortsättning till Amerika, — på samma sätt som nu passa
gerare från Malmö mottagas och förhjälpas i Köpenhamn. Genom allt detta 
skulle visserligen Forenede Dampskibsselskabs vinst på den olagliga svenska 
utvandringen kanske blifva något mindre än nu, men alltid blefve den tillräckligt 
stor lör att man skulle sträfva efter att behålla den mindre affären, om den 
större ginge ur händerna. För Sverige blefve vinsten ingen. De värnplik
tige härifrån kunde företaga sin färd såsom förut, om ock med något mera 
besvär och kanske med något större kostnad.

Under nuvarande förhållanden har Danmark (och i viss mån Norge) ett 
slags monopol på den olagliga svenska utvandringen. Med de tyska ångbåts- 
bolagen har man ingått öfverenskommelse att de lämna fältet fritt (jfr här 
ofvan), och de svenska agenterna våga ej gärna låna sig till lagstridiga före
tag. Det är icke lätt att se, huru detta monopol skall kunna brytas. Det 
bortfölle alldeles i samma ögonblick, som det ej längre funnes någon olaglig 
utvandring från Sverige, d. v. s. i det ögonblick nu gällande förbud i vissa 
fall för utflyttning ur riket upphäfdes.

Det säger^ sig själft, att något dylikt icke skulle föreslås endast i afsikt 
att råda bot på här ofvan berörda missförhållanden. Frågan är om en fullt 
fri utvandring från Sverige skulle kunna motiveras af andra skäl; i så fall 
finge man på köpet befrielsen från det obehagliga förhållande, som nu äger rum, 
att svensk lag och samhällsordning öppet trotsas inom Sverige själft af främ
lingar.

Vid ett tidigare tillfälle har jag, efter åläggande, uttalat mig i ett när
liggande ämne. Ur detta uttalande må det tillåtas mig att i detta samman
hang göra efterföljande utdrag:

»Enligt nu gällande bestämmelser kan ingen svensk, om han vill vara 
laglydig, flytta till Amerika (näppeligen ens resa dit, på tredje klass) utan att af 
pastor i sin hemförsamling begära utflyttningsbetyg. En dylik handling be
traktas ännu, i synnerhet på vår landsbygd, såsom en mycket betydelsefull 
sak: man har så godt som fattat sitt beslut för lifvet, eller åtminstone för 
en beaktansvärd följd af år. Också föregås afresan vanligen af mer och mind
re högtidliga afsked från släkt och vänner, — i full motsvarighet till det 
viktiga steg man är i begrepp att taga.

Kommen till Amerika lärer — enligt hvad allmänt meddelas — svensken 
i ett mycket stort antal fall under den första tiden känna vantrefnad och 
hemlängtan. Det säges att en stor del skulle, om ekonomien medgåfve, —
och det lärer den nu för tiden medgifva oftare än man kanske tror, — helst
vända tillbaka igen, och det påstås att, där så verkligen sker, den åter- 
komne i regeln är botad från ’Amerikafebern’ för lifvet.

För flertalet, som skulle kunna återvända, blir dock återresan icke af, 
just^ emedan man vid hemkomsten skulle komma att betraktas såsom något af
en ’fältflykting’. Att så högtidligt hafva begifvit sig i väg, och så om några
månader komma hem igen och återtaga sin gamla lefnadsställning, — det bre
der öfver den återvändande ett skimmer af misslyckande, af löje, som man 
vanligen till hvarje pris vill undvika.

Följden blir, att man stannar kvar i Amerika och kämpar sig igenom 
’hundåren’.^ Och därom äro alla ense, att sedan detta väl skett, är hågen 
att vända åter till Sverige högst betydligt minskad, eller vanligen försvunnen
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för alltid. Man har vuxit fast i de nya förhållandena och, i vanliga fall, fått 
sin bärgning, och det föreligger ej längre något reellt skäl för ett ombyte.

Under sådana förhållanden synes det ligga i vårt intresse att om möj
ligt ställa så till, att t. ex. våra burgna hemmansägaresöner — och dessa ut
göra ett mycket betydligt antal bland våra emigranter — kunde få utan allt 
uppseende företaga en Amerikaresa såsom en liten studiefärd, från hvilken 
man kunde, med lika litet uppseende, vända tillbaka, när helst man själf så 
önskade. En sådan resa blefve visserligen icke så billig, men den skulle 
också gifva ganska mycket lärdomar. Det påstås, att bland personer, som 
haft tillfälle till en dylik kortare sejour i Amerika, jordmånen för våra hem
kommande emigrantvärfvare är mycket hårdbrukad.

För att nu antydda syfte skulle vinnas, fordras sålunda att man kunde 
emigrera utan något som helst betyg eller intyg från svenska myndigheter. 
Att den afresande får hos emigrantagenten ifylla ett formulär med uppgifter be
gärda från Amerika, spelar i detta fall icke någon roll, ty detta torde re
dan nu betraktas blott såsom ett bihang till biljetten och anses alltså icke 
mera än denna konstituera någon utflyttning.»

I samma mån som den redan nu oerhördt lifliga trafiken mellan Euro
pa och Amerika ytterligare utvecklas, komma naturligen sådana »studieresor» 
som de ofvan antydda att blifva allt vanligare, och de äro knappast från nå
gon synpunkt att missbilliga från svensk sida. Den inneboende vandringshå- 
gen får ett aflopp, och den erfarenhet, som inhämtas, bör kanske mången 
gång icke skattas ringa.

Betänkligheter kunna visserligen fortfarande möta i fråga om de värn
pliktige. Det är kanske icke i detta sammanhang påkalladt att ingå uti en 
närmare redogörelse för de skäl, på grund af hvilka jag för min del håller 
före, att förbudet för vissa värnpliktige att aflytta ur riket kunde utan större 
olägenhet upphöra. Eändt är, att redan nu de, som ovillkorligen vilja un
dandraga sig värnpliktstjänsten, också skaffa sig utvägar härtill, och att 
detta svårligen kan fullständigt förhindras. Många, hvilkas beslut att emi
grera icke ännu är afgjordt, stanna kvar och låta sig vapenöfvas ••— eftersom 
ju vissa, om också icke oöfvervinneliga svårigheter möta att resa innan dess,
— men anträda så efter ett eller annat år sin Amerikaresa och gå sålunda 
för alltid förlorade för Sveriges försvarskraft, sedan dock det allmänna fått 
vidkännas kostnaden för deras vapenöfvande. Den ökning af emigrationen, 
som möjligen kunde komma att framkallas genom förbudets upphäfvande, 
skulle då rekryteras från dem som icke resa ensamt för värnpliktens skull 
(dessa resa redan nu), utan som af andra skäl äro betänkta på att emigrera, 
men för hvilka önskan att undandraga sig värnplikten utgör en bidragande 
orsak. Men af dessa resa väl de flesta i alla fall, — om Ock, såsom det 
nu är, ofta nog först sedan de betungat statsverket med kostnaden för deras 
militära utbildning. Att det ännu återstående antalet eventuella emigranter 
(den egentliga ökningen af emigrationen, i här tänkta fall) skulle vara så 
synnerligen betydligt, kan man åtminstone tillåta sig betvifla. Emigrationen 
befinner sig dock lyckligtvis i ett uppenbart aftagande, jämfördt med förut,
— till följd af ökade arbetstillfällen och löner här hemma och, i det stora 
hela, relatift försämrade villkor i Amerika; och det skulle kanske icke blif
va så synnerligen många, som ville köpa befrielsen fran värnplikten med ett 
öfvergifvande af de möjligheter till utkomst, som redan här hemma, utan allt 
vedervågande af en oviss framtid, stå dem till buds. Fråga är till och med 
om ej med förbudets upphäfvande lockelsen till utvandring skulle för en och 
annan förminskas. Ett sådant drag är kanske icke alltför sällsynt hos svensk 
ungdom.
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Det säger sig själft att, — om rätten till utvandring blefve fullt fri — 
den numera medgifna befrielsen från vapenöfningarna för återkommande emi
granter, efter vissa års frånvaro, måste inskränkas till, att dylik befrielse med- 
gifves endast där särskilda omständigheter därtill kunna föranleda.

Mot den åskådning, som i det föregående framställts, skall säkerligen 
invändas, att man måste hålla på principen af hvarje medborgares skyldighet 
att låta utbilda sig för fäderneslandets försvar. Emellertid är denna princip 
icke allestädes genomförd: åtminstone i Schweiz och i Frankrike anser man 
sig kunna afstå från densamma. Och ett konsekvent genomförande af grund
satsen i fråga borde egentligen medföra att ingen värnpliktig tilläts emigrera, 
åtminstone ej förr än han inträdt i landstormen. Därhän har man dock åt
minstone icke i vårt land ansett det möjligt att gå.

Om emellertid den nuvarande ordningen fasthålles, kan man dock i alla 
fall tänka sig ett annat sätt att tillämpa densamma, — det tillvägagångssätt, som, 
om jag icke är oriktigt underrättad, användes i Danmark. Den värnpliktige 
skulle då fortfarande vara förbjuden att emigrera utan särskildt tillstånd och 
skulle vara förfallen till straff, om han återkomme efter att liafva gjort sig 
skyldig till öfverträdelse af detta förbud; men staten skulle låta den värn
pliktige taga detta på sin egen risk och icke lägga hinder i vägen för 
honom om han utvandrade. Staten afstode alltså från försöket att utöfva 
kontroll öfver utvandringen, — eftersom denna kontroll visat sig icke kunna 
blifva effektiv.

Med våra svenska förhållanden skulle detta innebära ett generellt upp- 
häfvande af föreskriften om uttagande af flyttningsbetyg för den som vill utvandra.

I det föregående är framhållet, att en sådan förändring vore önskvärd 
äfven från andra synpunkter.

Såsom en vinst af sekundär betydelse följde då också, att den förargelse
väckande trafiken af främlingar i detta fall bortfölle af sig själf. Då intet 
hinder mötte för den som ville resa, inuebure det ej längre någon fördel att 
afresa från främmande hamn i stället för svensk.

Äfven detta tillvägagångssätt innebär visserligen åtskilligt, som är mind
re tilltalande. Men kanske skola olägenheterna, om de vägas mot de nu
varande, dock befinnas vara mindre betydande.

Af hvad jag här haft äran anföra torde framgå, att, enligt min uppfatt
ning, någon möjlighet icke gifves att på ett fullt effektift sätt förebygga den 
olagliga utvandringen från vårt land.

Då jag nii äger att på grand af den skedda utredningen fram
lägga ett uttalande i ämnet, kan jag ej underlåta att fasthålla, att 
skäl synas föreligga för ett fullständigt upphäfvande af de i lag 
fastställda Mndren för värnpliktiges utvandring, men innan närmare 
undersökning skett genom de militära myndigheterna, synes något 
förslag i ämnet icke böra framläggas.

Såsom ett afgjordt önskemål anser jag däremot böra redan nu 
uttalas, att bestämmelsen om utflyttningsbetyg såsom villkor för ut
vandringen upphäfves, d. v. s. att man afstår från den nuvarande! 
skenbara kontrollen, hvilken aldrig kan blifva effektiv.

I så fall skulle ej heller för de värnpliktige hinder faktiskt 
möta för utvandring, men den påföljd skulle kvarstå, som gällande 
lag innehåller i fråga om uteblifvande från mönstring eller öfning.
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Öfriga spörsmål.

Gift kvinna anses, såsom enligt Griftermålsbalkens kap. 9 § 1 
stående under mannens målsmanskap, icke berättigad att utvandra 
utan mannens samtycke. Något missbruk — i ena eller andra rikt
ningen — i detta liänsende är oss icke bekant. Om, såsom här 
föreslagits, den bestämmelsen upphäfdes, att utflyttningsbetyg er
fordras för utvandrarekontrakts upprättande, skulle naturligtvis gift 
kvinna lättare än nu kunna emigrera utan mannens samtycke. Men 
så var i själfva verket fallet äfven före förordningen af den 4 juni 
1884, utan att någon olägenhet här af, oss veterligen, försports.

Omyndiges utvandring. I Ärfdabalkens kap. 19 § 1 säges: 
»Den som ej hafver fyllt tjugu ett år, äge icke makt att själf förestå, 
sitt arf. Kan han sig något förvärfva, däröfver må han själf råda 
sedan han femton år gammal är.» Jämlikt utvandrareförordningen 
den 4 juni 1884, § 5, kan ej omyndig person själf underteckna ut
vandrarekontraktet, utan göres detta af hans malsman (eller af 
person som af målsman därtill befullmäktigas). Såsom visas i Emi- 
grationsutredningens Bilaga II, sid. 74, tillgår härvid vanligen så, 
att agenten tillsänder den omyndige emigranten ett tryckt formulär 
för fullmakt, afsedt att utställas af vederbörande målsman; denna 
fullmakt lyder »på innehafvaren» och begagnas så af en kontorist 
på agentens kontor. I dessa fall befordras alltså emigranten på ett 
kontrakt, där den ena parten är emigrantagenten och den andra ett 
underordnadt biträde hos denne. Oformligheten är tydlig, men 
några missbruk hafva ej försports. Lika litet är detta fallet i fråga 
om omyndiges emigration i allmänhet, och under sådana förhållanden 
synes icke heller skäl föreligga att afgifva förslag till mera detal
jerade bestämmelser i ämnet.

Försörjningspliktiges utvandring. Kungl. förordningen den 9 
juni 1871, § 35, angifver de fall, då försörjningspliktiga komma 
under fattigvårdsstyrelsens målsmanskap eller husbondevälde. I 
denna ställning lärer ej heller utvandring kunna lagligen ske utan 
vederbörligt tillstånd. I sin cirkulärskrifvelse, i april 1908, till 
pastorsämbetena å landsbygden begärde Emigrationsutredningen 
upplysning bland annat äfven om, »huruvida ofta inträffar att gift 
man (eller fader till barn utom äktenskapet) utvandrar i tydlig af- 
sikt att undandraga sig sin försörjningsplikt». Svaren å denna 
fråga gifva nästan undantagslöst vid handen, att dylik utvandring 
af gifta män förekommer ytterligt sällan.

Att unga män, som ålagts uppfostringsbidrag till barn utom 
äktenskapet, emigrera, är däremot icke så sällsynt. Såsom allmänt
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kändt, är det emellertid i det närmaste lika lätt att undkomma 
sagda skyldighet äfven för den som uppehåller sig inom riket. I 
händelse af skärpt kontroll öfver skyldighetens fullgörande kunde 
väl tänkas att utvandringshågen i viss mån ökades, men, såsom 
förut visats: någon möjlighet att förhindra en sådan emigration 
gifves näppeligen. Frågan i sin helhet faller väl närmast under den 
nu arbetande Fattigvårdskommitténs uppgift att behandla.

Utvandrarefartyg. Gällande utvandrareförordning den 4 juni 
1884 meddelar, i §§ 16—55, utförliga bestämmelser »om utvandrare
fartyg samt hvad i afseende å utvandrares befordran med sådant 
fartyg iakttagas bör».

I § 16 definieras utvandrarefartyg såsom »fartyg som användes 
till utvandrares befordran till främmande världsdel och å hvilket 
passagerarnes antal öfverstiger trettio».

Då denna definition tolkats såsom gällande endast fartyg som 
från svensk hamn befordra personer direkt till främmande världsdel, 
hafva ofvan omnämnda bestämmelser kommit att så godt som helt och 
hållet stanna på papperet. Wilsonlinjens fartyg, som befordrat det 
ojämförligt stora flertalet af våra emigranter, men endast till Eng
land, hafva icke kommit att stå under Kungl. förordningen den 4 
juni 1884. I Bilaga II är framhållet, att nämnda ångbåtsbolags 
sätt att uppehålla nämnda trafik lämnat synnerligen mycket öfrigt 
att önska. Under de senaste åren säges en del förbättringar hafva 
vidtagits; huruvida samtliga de gamla klagomålen blifvit afhjälpta, 
är oss obekant. I alla händelser kräfver ett rättmätigt tillgodo
seende af våra emigranters intressen, att äfven dessa och andra 
fartyg, som drifva trafik af denna art, ställas under vederbörande 
utvandrareförordnings bestämmelser.

Hemkommande utvandrares värnplikt. Kungl. förordningen den 
11 juni 1909 om ändrad lydelse af § 16 värnpliktslagen den 14 juni 
1901 föreskrifver bland annat:

Frikallelse [från värnpliktens fullgörande i beväringen under fredstid] 
äge ock den tillgodonjuta, som från riket afflyttat till land inom främmande 
världsdel och därefter åter hit inflyttat; dock under villkor:

att afflyttningen icke skett i strid med då gällande föreskrifter om ut
vandring,

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjuguåtta år, samt
att minst nio år förflutit från afflyttningen till återinflyttningen, häri så

ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad 
svensk medborgarrätt återförvärfvats.

Med afseende å dessa bestämmelser har jag redan tidigare, i 
Emigrationsutredningens Bilaga XX, sid. 50, tillåtit mig följande 
anmärkningar :
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Man kan vara i tvifvelsmål, huruvida formuleringen är den bästa möj
liga. I likhet med Envoyén Lagercrantz1 är äfven jag för min del af den 
öfvertygelsen, att det medför en afsevärd risk för ökad utvandring att med- 
gifva dispens utan vidare; lämpligare synes ha varit, om befrielsen i hvarje 
särskildt fall beviljades af Kungl. Maj:t efter sig företeende omständigheter. 
Likaledes synas bestämmelserna om 28 års ålder och 9 års frånvaro icke 
vara fullt lyckligt afvägda gentemot hvarandra, emedan härigenom i viss mån 
premieras utvandring i nittonårsåldern. Det borde läggas vikt uppa, ^att vi 
finge bibehålla våra unga män åtminstone till tjuguårsåldern. Ett år vid 
denna tidpunkt af lifvet är af icke riuga nationalekonomisk betydelse, i 
synnerhet för vårt jordbruk.

Det synes mig fortfarande öhsbligt att ofvan antydda änd
ringar genomfördes. Befrielsen från värnpliktens fullgörande bör 
ju icke vinnas belt enkelt genom några års frånvaro, utan på den 
grund att återkomsten anses i något hänseende vara för riket gagne- 
ligt, hvilket således bör i hvarje särskildt fall pröfvas. Härvid torde 
bestämmelsens ordalydelse böra ändras därbän, att det står Ivungl. 
Maj:t öppet att, där särskilda omständigheter därtill föranleda, med- 
gifva befrielse äfven om afflyttningen skett i strid med gällande 
föreskrifter om utvandring. Omständigheter kunna nämligen finnas, 
som göra en dylik förseelse jämförelsevis ursäktlig, och en obetänk
samhet härutinnan i tjuguårsåldern torde ej böra ovillkorligen vara 
afgörande för hela lifvet.

Den moderna utvandringslagstiftningen.

I Emigrationsutredningens Bilaga I, sid. 42—43, har docenten 
1ST. Wohlin framställt några önskemål, som enligt hans uppfattning 
kräfvas genomförda, för att den svenska utvandringslagstiftningen 
skall blifva för sitt ändamål tillfredställande.

Då denna hans framställning återgifves äfven i den sid. 613 här 
ofvan omnämnda motionen vid 1912 års riksdag, torde den i viss 
mån få betraktes såsom ett program för sträfvandena efter »en mo
dern utvandringslagstiftning». Yi citera därför också här dessa ön
skemål och skola sedan beledsaga dem med några anmärkningar.

»De nyare utvandringslagarna» — säger doc. W. — »och den utveckling 
hos den europeiska lagstiftningen, som de beteckna, uppbäres af den uppfatt
ning, att utvandringsstaten i afseende å utvandringen har väsentligt större 
förpliktelser än som uppfyllas af de liberala transportreglementena. Sedan 
dessa reglementen tillkommo, har utvandringen för ett flertal europeiska sta
ter blifvit en utomordentligt viktig, för flera af dem den viktigaste samhälls
företeelsen; och lagstiftningens uppgift är icke fylld genom att utvandrarna 
försäkras mot öfvergrepp och vidriga förhållanden under sjötransporten. De 
nya utvandringslagarna hafva i stället och förutom detta gjort gällande som 
erforderligt [se nästa sida]:

1 Bilaga XX, sid. 47.
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dels att gifva fasta stadgandeu i afseende å sådana privatsrättsliga och 
offentligt-rättsliga förhållanden, som rättvisligen böra utgöra hinder för ut
vandring ;

dels att reglera icke enbart utvandrartransporten, utan äfven all annan 
verksamhet, som har sammanhang med utvandringen;

dels att effektivare än hvad med hjälp af de liberala reglementena varit 
möjligt skydda de utvandrande medborgarna, och

dels, samt framför allt, att tillvarataga hemlandets vid utvandringen för
bundna intressen och så långt möjligt hålla det skadeslöst för de nationella 
förluster, som utvandringen förorsakar.

För dessa trenne sista ändamål är nödigt
att emigrantvärfning i alla former och från hvilka som helst personers 

sida underställes lagstiftningen;
att en förändrad teknik för utvandrartransporten åvägabringas, i främsta 

rummet genom att systemet med ansvarige företagare, som icke själfva äro 
redare (s. k. agenter), öfvergifves, samt de in- och utländska redarna af emi
grantfartygen personligen underställas lagstiftningen;

att ett effektivare skydd för de inhemska utvandrarna åvägabringas däri
genom att. erforderliga garantier förbindas vid koncessionen åt utländska re
derier; hvilket är så mycket viktigare när, såsom i Sverige är fallet, utvan
dringen helt och hållet försiggår å utländska linjer; hvarförutom utvandrings- 
staten skall äga ovillkorlig rätt att af dylika skäl utestänga ett utländskt re
deri från verksamhet inom riket;

att° vid koncession åt emigrantrederierna specialiseringsbestämmelsen i af
seende å bestämda in- och utskeppningshamnar tillämpas;

att utvandringsstatens högsta myndighet medgifves rätt att i form af 
koncessions vägrande eller återkallande förbjuda utvandringen till en viss trakt, 
när utvandrarnas välfärd gör detsamma påkalladt;

att ett målmedvetet, statsunderstödt arbete åvägabringas för att skydda 
och konsolidera den inhemska nationaliteten i de transoceanska invandrings- 
länderna;

att för sistnämnda ändamål en statlig upplysningsverksamhet organiseras 
med mål dels att hämma utvandringen, dels att afvända densamma från län
der och trakter, där hemlandets nationalitet lättast går förlorad ;

att koncessioneringsinstansen befullmäktigas att, då omständigheterna 
göra detsamma synnerligen påkalladt, äfven för sistnämnda ändamåls befräm
jande vägra utländskt emigrantrederi koncession“»

att den inhemska nationaliteten i utlandet ekonomiskt anknytes till hem
landet genom befrämjande af dettas handels- och sjöfartsförbindelser med de 
länder och trakter, där dess forna medborgare äro samlade;

att den inhemska sjöfartsnäringens intressen understödjas, vid behof dä
rigenom att endast visst eller vissa rederier koncessioneras att åtaga sig ut
vandrartransporten från riket;

att en beskattning af emigrantrederierna, uteslutande eller företrädesvis 
de utländska, införes, i ändamål att tillförsäkra utvandringslandet en del 
af den vinst, dessa^ rederier draga af utvandringen såsom samhällelig företeelse;

att för de sa erhallna medlen kostnaderna bestridas for inrättande af 
särskilda för utvandringen afsedda statsmyndigheter, med uppgift att handlägga 
utvandringsärenden, utöfva kontroll öfver utvandringsförfattningarnas efterlef- 
nad, studera utvandringen och dess sammanhang med andra ekonomiska före
teelser samt pa grund däraf motarbeta densamma och på ofvan anförda sätt 
befrämja dess utnyttjande i hemlandets tjänst;
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att hvad genom den nämnda beskattningen ytterligare kan inflyta afsät- 
tes till en utvandringsfond, som ställes till nyssnämnda myndigheters förfo
gande för här ofvan omnämnda ändamål.»

Såsom af docenten Wohlins egen framställning i Bilaga I fram
går, äro dessa önskemål i väsentlig mån grundade på innehållet af 
den nuvarande tyska lagstiftningen i ämnet.

En del af dessa önskemål äro tämligen väl tillgodosedda redan 
inom den nuvarande svenska lagstiftningen, med de förändringar i 
vissa punkter, som vi här tillåtit oss föreslå. Att lagstifta endast 
för symmetriens och den teoretiska afrundningens skull, utan att 
något behof gjort sig gällande i praktiken, är sällan tillrådligt.

»Eramför allt» betonas här ofvan önskvärdheten »att tillvarataga 
Sveriges vid utvandringen förbundna intressen och så långt möjligt 
hålla vårt land skadeslöst för de nationella förluster, som utvandring
en förorsakar.»

Utan tvifvel bör detta vara målet för hvarje såväl offentlig som 
enskild åtgärd i emigrationsfrågan. Men att vinna detta mål på 
lagstiftningens väg synes oss vara ogörligt. Yi skola i korthet skär
skåda hvar och en af de hufvudpunkter doc. Wohlin i detta hän
seende uppställer i sitt program.

»Emigrantvärfning i alla former och från hvilka som helst per
soners sida bör underställas lagstiftningen.» — Emigrantvärfning 
från agenternas och deras ombuds sida är redan nu föremål för 
diskretionärt öfvervakande. Hvad som här fordras, är endast ett 
kraftigt handhafvande af de lagbestämmelser, som redan förefinnas. 
Af ännu större betydelse är visserligen den emigrantvärfning, som 
utöfvas af hemkommande svensk-amerikanare; men denna rör sig helt 
och hållet inom den privata umgängeskretsen och är därför oåtkomlig 
för lagstiftningen. Skulle en värfning öppet och offentligt utöfvas, 
— så att säga yrkesmässigt, — kan den skyldige alltid, om han är 
främmande undersåte, utvisas ur riket.

»En förändrad teknik för utvandraretransporten bör åvägabringas, 
i främsta rummet genom att systemet med ansvarige företagare som 
icke själfva äro redare (s. k. agenter) öfvergifves samt de in- och 
utländska redarna af emigrantfartygen personligen underställas lag
stiftningen.» — De nuvarande agenterna skulle alltså afskaffas och 
den kontroll, som svenska myndigheter utöfva öfver dessa, skulle i 
stället utöfvas öfver de främmande rederierna. Detta kan vara lämp
ligt för en stormakt, såsom Tyskland, men att våra svenska myndig
heter i dylika fall skulle lyckas genomdrifva sin vilja, lärer väl höra 
till de fromma önskningarnas område. Man känner tillräckligt den 
genomgående skyggheten i vårt land för hvarje slags eftertryck gent 
emot främmande makter och deras undersåtar. Den kontroll, som
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utöfvas öfver våra inhemska emigrantagenter, kan skärpas, om så 
visar sig behöfligt, men en kontroll öfver Cunard-linjen, White Star- 
linjen o. a. från vår sida skulle säkerligen blifva endast illusorisk.

»Ett effektivare skydd bör åvägabringas för våra utvandrare 
därigenom att erforderliga garantier förbindas vid koncessionen åt 
utländska rederier; hvarförutom Sverige skall äga ovillkorlig rätt 
att af dylika skäl utestänga ett utländskt rederi från verksamhet 
inom riket.» — Skyddet för våra emigranter under resan är redan 
nu fullt effektift, med undantag allenast beträffande Wilson-linjen 
mellan Göteborg och England, i fråga om hvilken här föreslås att 
den skall underkastas gällande utvandringslag. — »Sverige bör äga 
rätt att utestänga ett utländskt rederi från verksamhet inom riket.» 
Ja, om ett sådant steg kunde och borde tagas, borde det väl för 
länge sedan ha skett gent emot Skandinavien-Amerika-linjen, som 
i åratal på det mest hänsynslösa Sätt trotsat svensk lag och rätt 
inom Sveriges egna gränser. Men ingen lärer väl tänka sig möjlig
heten af en sådan åtgärd, hvarken mot nämnda bolag eller mot något 
annat. Och om verkligen ett dylikt steg toges, finge man nog från 
de större ländernas sida vara beredd på repressalier, inför hvilka 
vårt land troligen skulle finna sig böra gifva efter.

För öfrigt må vi väl hoppas, att det icke skall dröja alltför 
länge innan vi ha vår egen direkta svenska Amerikalinje. När så 
skett, torde af sig själft de främmande rederiernas transport af svenska 
emigranter komma att inskränkas till ganska obetydliga dimensioner, 
— om den svenska linjen skötes så som vi må hoppas att den skall 
komma att göra.

»Yid koncession åt emigrantrederierna bör specialiseringsbestäm- 
melsen i afseende å bestämda in- och utskeppningsliamnar tillämpas.» — 
Något beJiof af en sådan reglementering har aldrig framträdt, och 
då torde det väl vara för tidigt att lagstifta därom.

»Vederbörande svenska myndighet bör medgifvas rätt att i form 
af koncessions vägrande eller återkallande förbjuda utvandringen till 
en viss trakt, när utvandrarnas välfärd gör detsamma påkalladt.» — 
Vi lämna å sido koncessionens återkallande och fästa oss endast vid 
förbudet. Ett förträffligt exempel på, när ett sådant skulle kunnat 
ifrågakomma, är den senaste utvandringen till Brasilien. Men skulle 
ett förbud i detta fall ens ha tilltalat den allmänna opinionen? Och 
huru skulle det ha kunnat göras effektift?

»Ett målmedvetet, statsunderstödt arbete bör åvägabringas för 
att skydda och konsolidera den svenska nationaliteten i de trans
oceanska invandringsländerna. För detta ändamål bör en statlig 
upplysningsverksamhet organiseras, med mål dels att hämma utvand-
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ringen, dels att afvända densamma från länder och trakter där den 
svenska nationaliteten lättast går förlorad.» — Afven detta är en 
uppgift som egentligen lämpar sig för en stormakt, helst en sådan 
med kolonier. Hos oss har denna tanke någon gång varit uppe, 
klarast och fullständigast i sedermera j ustitierådet A. Lindhagens 
bekanta motion vid 1869 års riksdag. Vi hänvisa till motionen själf 
och till motionärens intressanta anförande under diskussionen härom. 
Numera finnes väl ingen, som håller något dylikt — i här afsedda 
skala — för möjligt. Den svenska utvandringen låter sig icke diri
geras och lika litet genom statsåtgärder härifrån konsolideras. Hvad 
som i detta hänseende är möjligt att uppnå, är omhändertaget af 
den nybildade Föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. 
Vilja våra statsmakter och enskilda understödja denna verksamhet, 
så göra de säkerligen en god gärning. Men någon statsanstalt för 
ändamålet torde väl inga utsikter ha att komma till stånd eller 
— om så skulle ske —- att vinna något väsentligt utöfver hvad som 
redan begynt göras på enskild väg.

»En beskattning af emigrantrederierna, uteslutande eller före
trädesvis de utländska, bör införas, i ändamål att tillförsäkra Sverige 
en del af den vinst dessa rederier draga af utvandringen såsom 
samhällelig företeelse.» — Då man vet, att de olika transatlantiska 
ångbåtsbolagen numera drifva gemensam politik i fråga om biljett
prisen, skulle väl följden af ofvanstående icke blifva att bolagen 
delade med sig något af sin vinst, utan helt enkelt att Sverige här
igenom lade en särskild skatt på sina emigranter. En dylik skatte- 
källa kan ju diskuteras, när behof irppstår af nya sådana, men från 
synpunkten af emigrationens motarbetande blefve åtgärden säker
ligen betydelselös. Att inskränka beskattningen till de främmande 
ångbåtsbolagen skulle innebära ett premierande af den blifvande 
svenska linjen; men ett statsunderstöd till denna torde hellre böra 
utgå i mindre uppseendeväckande och mindre ovanliga former.

I de båda sista punkterna i det ofvan anförda programmet före
slås inrättandet af »särskilda för utvandringen afsedda statsmyndig
heter, med uppgift att handlägga utvandringsärenden, utöfva kon
troll öfver utvandringsförfattningarnas efterlefnad, studera utvand
ringen och dess sammanhang med andra ekonomiska företeelser samt 
på grund däraf motarbeta densamma samt befrämja dess utnyttjande 
i Sveriges tjänst». Dessa ord innehålla åtskilligt tänkvärdt. Men 
då Kungl. Maj:t så nyligen som för några månader sedan träffat 
förfogande om utvandringsärendernas behandling, torde icke för när
varande vara skäl att närmare ingå på detta ämne.
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Sammanfattning.

Vid början af 1900-talet, när utvandringen ett par år steg till 
en ovanlig böjd ocb många klagomål förspordes äfven öfver den hän
synslösa emigrantvärfningen, hvarvid ej sällan osanna eller öfver- 
drifna förespeglingar sades få tjäna såsom lockbete, utfärdades vid 
ett tillfälle följande nådiga cirkulär till Öfverståthållareämbetet cch 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i samtliga län angående öfverva- 
kande af utvandraragenternas och deras ombuds verksamhet:

»OSCAR etc. etc. Vår ynnest etc. Härigenom vilje Vi anbefalla Eder 
noga tillse:

att ej någon här i riket för egen eller annans räkning ombesörjer ut
vandrares befordran till främmande världsdel utan att i den ordning, som 
stadgas i Kungl. förordningen den 4 juni 1884 om hvad med afseende å ut
vandrares fortskaffande till främmande världsdel iakttagas bör, hafva därtill 
erhållit tillstånd;

att utvandraragenterna och deras ombud till alla delar ställa sig till 
efterrättelse hvad i nämnda förordning är stadgadt angående bedrifvandet af 
deras verksamhet och särskildt, att de icke i strid mot samma förordning 
utan kontrakt eller utflyttningsbetyg befordra svenska utvandrare eller förmedla 
deras befordring från hamn inom eller utom riket; samt

att utvandraragenterna och deras ombud icke genom vilseledande upp
gifter eller eljest locka till utvandring. Stockholms slott den 8 juli 1904.

OSCAR.
Hjalmar Westring.y

I de båda första punkterna inskärpes endast att noggrann till
syn bör hållas öfver gällande utvandrareförfattningars efterlefnad. 
Det nya är den tredje punkten, om tillsyn: »att utvandraragenterna 
och deras ombud icke genom vilseledande uppgifter eller eljest locka 
till utvandring.»

Såvidt det är Emigrationsutredningen bekant — jämlikt från 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna upplysningar — vill det 
synas sannolikt, att denna nya bestämmelse icke någonsin kommit till 
användning. Den har alltså endast ökat antalet af de redan förut 
icke fåtaliga offentliga påbud, som helt och hållet stannat på papperet 
och hvilka näppeligen heller kunnat göra annat.

Ett tämligen nytt fall inom emigrationens historia är icke mindre 
upplysande. Den tvetydiga verksamhet, som bedrifves af firman Mora- 
vetz i Hamburg, är redan i Emigrationsutredningens Bilaga II, sid. 
103, karakteriserad. När efter storstrejken utvandringslusten grep 
starkt omkring sig inom grufbefolkningen i Kiruna, spredos bland 
densamma också genast denna firmas prospekt och lockelser. De 
kraftigaste varningar läto sig visserligen höras från den offentliga



UTVANDKINGSLAGSTIFTNINGEN. SAMMANFATTNING. 653

pressen — från den socialdemokratiska pressen dock ej så afgjordt 
som man skulle kaft rätt att fordra. Äfven Nationalföreningen mot 
emigrationen sökte direkt upplysa om den svindel, som kär förelåg. 
Men intet hjälpte. Hundratals emigranter från Kiruna läto, såsom 
allbekant är, lika fullt locka sig till Brasilien, där en ej ringa del 
förgicks i elände ock en mycket stor del sedan fick skaffas kem på den 
offentliga ock enskilda välgörenlietens bekostnad.

Hvad hjälpa lagar ock författningar, när vuxna människor låta 
blindt förleda sig till sådant?

Yid våra dagars rastlösa omdaning af samhället kräfves ny lag
stiftning i en utsträckning som kanske aldrig förr. En tvingande 
nödvändighet synes oss då vara att icke i onödan öka denna massa 
af lagar ock lagförändringar. Emigrationen är ju också en före
teelse, som endast i ytterligt ringa mån låter sig inskränkas ock 
regleras genom lagstiftning; det enda af görande i detta fall är den 
ekonomiska utveckling, som sätter landet i stånd att själft lifnära 
sin befolkning.

Under sådana förhållanden kar den ändring i gällande utvand- 
ringslagar, hvarom jag kär, jämlikt uppdrag, framställt förslag, 
blifv.it af mycket ringa omfattning. Sammanföras de i det föregå
ende gjorda ock motiverade förslagen till ändringar i Kungl. förord
ningen den 4 juni 1884, blifva dessa:

att § 4 (om koncessionerande af ombud för utvandrareagenter) 
upphäfves ;

att i § 5 mom. 1 uteslutas orden »ägande agent ej upprätta 
kontrakt, därest ej behörigt, till främmande land ställdt utflyttnings- 
betyg företes angående utvandraren»; samt

att i § 16 definitionen å »utvandrarefartyg» ändras därhän, att 
de i §§ 16—55 gifna föreskrifter blifva i tillämpliga delar gällande 
äfven för fartyg som befordra emigranter från svensk hamn till 
Storbritannien och Irland.1

Angående förslagen till ändringar i Kungl. förordningen den 11 
juni 1909 får hänvisas till sid. 646 här ofvan.

1 Annat land än Storbritannien och Irland torde i detta sammanhang näppeligen 
ifrågakomma.



654 EMIGRATIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Utvandringsstatistiken.
Knngl. brefvet den. 30 januari 1907, genom hvilket emigrations- 

utredningen föranstaltades, innehöll äfven åläggande att företaga 
undersökning, »huruvida anledning förefinnes att till samtliga Rungl. 
Maj:ts Befällningshafvande utsträcka den Öfverståthållareämbetet 
och Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmöhus samt Göteborgs 
och Bohus län åliggande skyldighet att månatligen lämna medde
landen angående antalet utvandrare till främmande världsdel, hvilka 
under månaden från hamn inom länet befordrats till utlandet».

Till åtlydnad häraf begärdes år 1907 från Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande i samtliga ifrågakommande län uppgift om antalet 
emigranter, hvilka under åren 1901—1906 fått sina utvandrarekon
trakt påtecknade af polismyndighet inom resp. län, och visade sig 
därvid, att dylikt förekommit rent undantagsvis i ett enda fall i 
Kalmar län men i de öfriga länen icke någon enda gång under de 
sex åren. Under sådana förhållanden föreligger alltså icke något 
skäl att utsträcka ofvan omförmälda anmälningsskyldighet till andra 
länsstyrelser än de tre ofvan nämnda.

I Statistiska Centralbyråns sid. 22 här ofvan återgifna utlåtande 
angående Riksdagens skrifvelse den 13 maj 1904 föreslås en del re
former med hänsyn till utvandringsstatistikens offentliggörande. 
Dessa reformer hafva redan trädt i verkställighet, jämlikt Kungl. 
brefvet den 27 juli 1906.

I det föregående har förslag framställts om upphäfvande af 
skyldigheten för emigrant att förete utflyttningsbetyg. För utvand- 
ringsstatistiken skulle detta blifva af icke ringa betydelse. De svå
righeter och olägenheter, som onekligen skulle skapas i detta hän
seende, få dock naturligen icke utöfva något afgörande inflytande i 
händelse reformen annars synes fullt motiverad. Vår utvandrings- 
statistik skulle, om förslaget förverkligas, endast komma i ungefär 
samma ställning som andra länders. Från våra svenska emigrant
agenter kunde uppgifter infordras af samma slag som nu från pastors
ämbetena. Dessa senare borde fortfarande insända förteckning å emi
granter som uttagit flyttningsbetyg, hvilket kanske äfven framdeles 
blefve fallet med flertalet.
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Yid bedömande af utvandringens omfattning i olika bygder 
bör man icke inskränka sig endast till den egentliga emigrationen, 
till främmande land, utan taga i betraktande flyttningen älven till 
inbemska orter, alltså omflyttningen i (less helhet. För den bygd, 
som aflämnar ett befolkningsöfverskott, äro bägge dessa arter af ut
flyttning framkallade af samma orsaker; om flyttningen går till in
ländska eller utländska orter, är i detta hänseende en ganska ovä
sentlig. skillnad, — ofta nog blott en temporär skillnad. Såsom 
så många gånger betonats, får nämligen flyttningen till inhemsk ort 
ofta efter längre eller kortare tid sin fortsättning i en afflyttning 
ur landet.

Eftersom bortflyttningen förekommer i främsta rummet inom de 
produktiva åldersklasserna, utmärkas hithörande bygder i våra dagar 
alltid af ett sjunkande födelseöfverskott, hvilket ytterligare predis- 
ponerar för en långsam folkökning eller för folkminskning. Detta 
sista faktum är alltså det slutliga resultatet af omflyttningens verk
ningar. Till följd häraf studeras hela frågan enklast och bäst i ta
bellerna öfver folkmängd oeh folkökning, — alltså för häradernas del 
i Tab. 212 (sid. 536—553 här ofvan), för industribygder och jord
bruksbygder i de särskilda länsöfversikterna i det föregående samt 
för socknarna i Tab. 76 af Bilaga Y. Tabellerna 213—216 här ofvan 
(sid. 554—589) lämna ytterligare upplysningar om födelser, födelse
öfverskott och omflyttningsresultat.

Tabellerna åter öfver den egentliga emigrationen, till främmande 
land, — för häraderna Tab. 70 i Bil. V, för socknarna Tab. 76—78 
i samma bilaga, samt för de norrländska socknarna länsöfversikterna 
i det föregående, — äro mera att betrakta såsom en detalj, till hvil- 
ken man kan öfvergå, när situationen först klarlagts i dess helhet. 
Dessa de egentliga emigrationssiffrorna, särskildt för socknarna, 
bero nämligen mycket ofta på tillfälliga och lokala inflytelser, livilka 
det är omöjligt att tolka utan kännedom om hvarje bygds särskilda 
historia, — ofta nog dess personalhistoria.

Utflyttningen i dess helhet däremot, till utländska och till in
ländska orter, är icke framkallad af tillfälligheter; den är tvärtom 
det kraftigaste indiciet för bygdens hela ekonomiska utveckling — 
eller dess brist på ekonomisk utveckling.

42—112201. Emigralionsutredningen. Betänkande.
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Den som vill studera utvandringsfrågan inom vårt lands olika 
delar, bör alltså börja med Tab. 212 och 216 i förevarande betänkande 
samt Tab. 76 i Bilaga V. Här föreligger själfva situationen. Hvad 
emigrationsutredningen i öfrigt liar att anföra är ett, tyvärr mycket 
ofullständigt försök att förklara denna situation, sådan den utvecklat 
sig genom tiderna. För de särskilda landsdelarna kan i alla händel
ser en mera ingående uppfattning af dessa förhållanden endast vinnas 
af den med ortens särskilda tillstånd förtrogne.

n.

Till utvandringens historia hafva alltså i våra bilagor samt i 
förevarande betänkande lämnats åtskilliga statistiska data. I fråga 
om utvandringens inre historia meddela bilagorna ett otal spridda 
drag; såsom ett slags sammanfattning häraf — om ock mycket 
ofullständigt och ofullkomligt — får kanske betraktas den allmänna 
framställningen i Afd. II och III här ofvan samt här närmast följande 
och sista del af vårt betänkande.

Tvifvelsutan hafva orsakerna till utvandringen varit ganska 
olika under olika tider. För att gifva ett litet begrepp om de sär
skilda perioderna af den svenska utvandringens historia välja vi tre 
små »bilder ur .1 if vet» från olika tidpunkter, hämtade ur de meddelan
den, som inkommit till emigrationsutredningen.

Den första af dem lämnas af Gerhard Magnusson, i hans skil
dringar från Jösse härad. Den är hämtad från senare delen af 1850- 
talet och lyder sålunda:1

»Den förste, som emigrerade till Amerika från dessa trakter, synes ha 
varit en hemmansägare Olof Andersson i Humslid, Gillberga, mot gränsen till 
Brunskogs socken, Jösse härad.

Man berättar om ’Olof i Humslid’ att han var en man före sin tid. 
Per Wieselgrens nykterhetsverksamhet hade i honom fått en af sina trognaste 
anhängare, och han försökte genom eget personligt föredöme och genom en 
ifrig, ibland nästan hänsynslöst häftig propaganda omvända sin hembygds be
folkning till nykterhet och rena seder. År 1851 var han riksdagsman, i bon
deståndet, men synes icke ha funnit sig väl bland lagstiftarna i hufvudstaden. 
Han afsade sig förtroendet och verkade ännu några år för sina idéer i Värm
land, där denna tid husbehofsbränningen och dryckenskapen tagit en oerhörd 
omfattning, men tröttnade slutligen på striden. Det var inte endast mot 
dryckenskapslasten han kom i strid utan det blef så småningom mot hela 
samfundsordningen, som den tiden ansågs till god del hvila på brännvinsbrän
ningen. Kampen fick föras äfven mot prästerskapet, som var den rådande 
ordningens vårdare och väktare, och detta tvingade honom slutligen att ned
lägga vapnen.

Han hade känt sig kallad till apostel för nykterhetssaken i Värmland, 
men när han icke kunde finna den uppmuntran och det stöd han väntat, så

1 Bilaga VIII, Jösse härad, sid. 6.
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började han rikta tankarna på utvandring. År 1855 på hösten reste han 
från sin familj till Amerika för att höra sig för om förhållandena där, och 
på sommaren 1856 kom han tillbaka hem. På fråga hur han hade funnit 
det i Amerika svarade han, att där hade man icke endast den rena läran 
utan man hade också ’det rena lefvernet’. Och så beredde han sig till att 
taga hela familjen med sig öfver till det främmande landet.

Han hade en bra gård, som han skött med insikt och omsorg, och man 
kan sluta af åtskilligt att han var en förmögen man. Men själf ansåg han 
sig icke kunna svara för att hans sju barn, fem flickor och två gossar, kunde 
här i landet bli uppfostrade ’till skickliga människor’ och därför, förklarade 
han, reste han sin väg. Strax före midsommaren 1858 begåfvo sig således 
Olof Andersson i Humslid med hustru och sju barn samt äfven en ung bond
son från trakten på resa till Amerika. I tio veckor vistades de på hafvet.

Den egendomliga händelsen med de tio, som reste så långt bort till 
främmande land, var i många år samtalsämnet i trakten och lefver ännu i 
friskt minne hos en och annan.

Olof Andersson var, när han med sin familj emigrerade, 45 år. Han
dog vid 52 års ålder, och samma år äfven hans äldste son, men hustrun
med de öfriga barnen lyckades ändå draga sig fram. En dotter blef gift 
med en man, som numera är känd som en af de rikaste svenskarna i 
Amerika.»

Här lia vi för oss en af utvandringens pioniärer; han och hans 
resa bli en legend i stora delar af Värmland och lockade som 
en ledstjärna. Både i Sverige och i Amerika var allt olika mot nu. 
I Sverige hvilade försoffningen ännu mångenstädes tung, — olidlig 
för vakna och tänkande människor. I Amerika härskade ännu de 
gamla Ipilgrimsfädernas» anda, och allt var nytt och allvarligt och 
förhoppningsfullt, och allt var — möjligt.

Vi flytta oss nu ett årtionde längre fram, till 1860-talets nöd
tider. Denna gång lämnas lifsbilden af emigranten själf och lyder så:1

»Jag är född 1855 i Kronobergs län. Hemmanet som min far ägde var
hvad de kallade en % gård, och såsom många andra gjorde far konkurs.
Det var åren 1867 eller 1868. Yi fingo lämna vårt forna hem och flyttade 
till ett litet hus som var på hemmanet, och far reste till Danmark för att 
få arbete och var där några månader. Vi voro två söner. När min bror var 
konfirmerad, reste han till Tyskland, ty tyska agenter foro omkring och stadde 
gossar. När far kom hem från Danmark, gjorde han kontrakt med en bonde 
i en annan by, att uppodla ett torp på hans gård och såsom arrende betala 
30 riksdaler om året. Yi byggde hus själfva. Det var 3 tunnland jord, så 
stenbemängd och saktfärdig att bruka, så det ville inte bära sig -att få sitt 
uppehälle på den. En dag på våren 1870, då far och jag voro hos farbrors 
och hjälpte honom att täcka ladugården, så sade min far: ’Anders Daniel, 
hjälp mig till Amerika!’ Farbror svarade: ’Kära du, det kan jag inte. Jag 
har inte penningar.’ Far sade: ’Jag vill endast du skall gå i borgen för 
mig.’ ’Det skall jag göra’, sade farbror. Kort tid därefter voro far och jag 
på väg till Amerika.»

1 Bilaga VII, sid. 135.
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Den tredje bilden ligger vår egen tid nära. Den meddelas af 
Helge Nelson, i hans skildringar från Öland, och är helt kort:1

»Tidningen Barometern för den 17 mars 1909 innehöll följande notis: 
’Amerikafebern har åter börjat grassera på norra Öland. Från de två nord
ligaste socknarna anträdde förliden lördag ej mindre än 21 personer sin resa 
till Amerika. Denna utvandrareskara kommer under den närmaste tiden att 
efterföljas af andra.’

Det kan kanske förtjäna tilläggas, att denna skara unga män och kvin
nor stod under ledning af ett par återvändande svensk-amerikaner. När fär
den gick fram efter de öländska landsvägarna ned till Färjestadens hamn, 
skedde den under »Hiawathas» toner, under skämt och glam. Den efterläng
tade resan hade ju blifvit verklighet.»

Denna bild från våra egna dagar kräfver inga kommentarier. 
Men skillnaden mot förr är stor.

III.
Att en utvandring, som uppträder i så skiftande former, skall 

ha en mångfald af orsaker, säger sig själft. Yid ett tidigare tillfälle 
har jag haft anledning framhålla, att det att tala om den svenska 
utvandringen är det samma som att tala »om Sverige»: det finnes 
näppeligen någon vare sig politisk, social eller ekonomisk fråga i 
vårt land, som icke direkt eller indirekt beröres af utvandringen.

När i ett land, så folkfattigt som vårt, under loppet af endast 
ett par mansåldrar en million af rikets innebyggare öfvergifvit 
fäderneslandet och »satt sig alldeles neder under främmande herr
skap», är ju också redan på förhand sannolikt, att orsakerna icke 
kunna vara så att säga enstaka, utan att, om man vill finna dem, 
det behöfves att genomgå vårt samhälle »till hufvud och lemmar» 
och söka i hvarje hänseende göra sig reda för hvad som icke är 
såsom det borde vara, och huru möjligen utvägar må finnas till 
bristernas afhjälpande.

I Emigrationsutredningens bilagor och i någon mån äfven i före
gående afdelningar af detta betänkande är samladt ett omfattande 
material för studiet af utvandringens orsaker. En fullständig sam
manfattning af allt detta är jag ej i stånd att gifva. Därtill erford
rades en detaljerad sakkunskap inom de mest skiftande områden, som 
knappast hos någon låter sig förutsättas såsom samlad. I stort sedt 
måste jag alltså i första rummet hänvisa till hvad i de särskilda 
bilagorna meddelas angående hvarje fråga för sig. Men några all
männa reflexioner om »utvandringens orsaker och åtgärderna för 
dess inskränkande» har jag dock ansett mig böra afslutningsvis här 
bifoga, och i öfverensstämmelse med det ofvan sagda ha dessa re-

1 Bilaga VIII, Öland, sid. 36.
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flexioner tillfälle att röra sig snart sagdt om allt mellan himmel 
och jord. Detta är en svaghet, som i viss mån sammanhänger med 
uppdragets beskaffenhet. De uttalanden, som här komma att göras, 
framträda också utan anspråk; de må finna sitt stöd uti Emigrations- 
utredningens resultat i dess helhet eller de må, i brist af dylikt stöd, 
göra sig gällande så godt de själfva förmå.

När alltså här det svenska samhället i alla sina grenar fram- 
ställes till en hastig totalinspektion, kunde det synas naturligast 
att börja med de allmänt samhälleliga faktorerna : statsskick och för
valtning, kyrkliga och sociala förhållanden m. ni. För emigrations- 
frågan är dock, när det direkta sammanhanget afses, vårt näringslif 
och dess förhållanden af en så afgörande betydelse, att det synes oss 
vara mest gifvande att göra början med detta. Yi skola alltså här 
närmast till kortfattad behandling upptaga hvar och en af vårt lands 
viktigaste näringsgrenar, görande början med den viktigaste af dem 
alla, eller det svenska jordbruket. Att detta fått sig en utförligare 
behandling tillmätt än öfriga näringar, beror därpå, att det är miss
förhållanden inom jordbruket, som för närvarande egentligen förklara 
emigrationen från vårt land. De öfriga näringskällornas utveckling 
i Sverige i våra dagar är, om ock icke i alla hänseenden mönstergill, 
dock i stort sedt glädjande och skulle icke ensam för sig föranleda 
den utvandring, som gjort och gör hvarje tänkande fosterlandsvän så 
många bekymmer.



662 EMIÖRATIONSÜTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Jordbruket.

I det föregående är ådagalagdt att nnder mer än ett århundrade, 
ungefär fram till år 1860, jordbruket uppbar vid pass fyra femte
delar af vårt lands folkökning, och att detta möjliggjordes genom 
en utomordentligt energisk utvidgning af den odlade jordens areal. 
Mellan åren 1750 och 1860 synes Sveriges odlade jord hafva ökats 
från 600,000 hektar till 2,500,000. På hvarje hundratal inb. kommo 
vid det förstnämnda tillfället 34 hektar åker, men vid det sist
nämnda 65 hektar.

Under den tid, som förflutit efter 1860, har däremot nyodlingen 
städse minskats, ända tills att den i våra dagar kan sägas vara 
synnerligen obetydlig.

Då under tiden vårt folks behof af jordbruksprodukter vuxit 
rätt mycket, äfven relatift taget, har förhållandet mellan å ena 
sidan landtbrukets faktiska afkastning, å andra sidan det motsva
rande behofvet ställt sig allt ogynnsammare. Enligt Tab. 28 här 
ofvan ha in- och utförseln af landtbrukets alster under de senaste 
fyrtio åren uppgått till nedanstående belopp, i årliga medeltal, 
efter värde räknadt:

Årligen. Införsel. Utförsel. Skillnad.

1871/1880 . 
1881/1890 . 
1891/1900 . 
1901/1910 .

52.933.000 kr.
61.625.000 >
61.197.000 » 

104,035,000 »

53.538.000 kr.
56.746.000 »
60.446.000 j
54.753.000 .

+ 605,000 kr.
— 4,879,000 »
— 751,000 .
— 49,282,000 >

Hvilka varor, som här rättast böra medräknas, är ju egentligen 
en fråga som skulle afgöras af fackmännen, och man kunde förvänta 
att t. ex. Landtbruksstyrelsen upptagit spörsmålet till lösning. 
Så har dock ej skett. Yårt eget försök, hvarom se sid. 100 här 
ofvan, må alltså tills vidare gälla hvad det kan. Det leder till, att 
medan under 1870-talet vårt landtbruks afkastning fullt motsvarade 
landets behof, uppstår i våra dagar en årlig brist, som synes kunna 
skattas till omkring 50 millioner kronor i medeltal.

När i andra länder inom Västeuropa jordbrukets kvantitativa 
utveckling ofta visar sig otillräcklig, beror detta i regeln därpå, att 
i det närmaste all odlingsbar jord redan är upptagen och att alltså 
tills vidare en viss fysisk gräns är satt för framstegen. I vårt
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land erkännes allmänt, att så icke är fallet. Huru oviss man än 
må vara om den areal, som ännu kan läggas under plog, lära dock 
alla vara ense om, att dess utsträckning kan räknas i millioner 
hektar, — och således möjligheten af jordbruksbefolkningens tillväxt 
också i millioner människor.

Här jordbrukets kvantitativa expansion under senare tid blifvit 
allt mindre i vårt land, så ligger alltså orsaken härtill icke däri, 
att den naturliga gränsen redan skulle vara uppnådd. Under så
dana förhållanden återstår ingen annan förklaring, än att den ho
tande stagnationen beror på ekonomiska missförhållanden. Man skulle 
önska att åt dessa frågor ägnats och ägnades en grundligare upp
märksamhet än som hittills kommit dem till del. Vårt landtbruk 
är dock icke ensamt ett specimen i åkerbrukskemi eller djurfysiologi, 
det är vårt folks kanske viktigaste ekonomiska fråga, — frågan om 
huru en så stor del som möjligt af Sveriges jordbrukande befolkning 
skall kunna fortfarande finna sitt uppehälle inom »modernäringen», 
i stället för att, såsom nu är fallet, massvis få söka den inom andra 
förvärfskällor eller i främmande land.

Huru illa det i detta hänseende är ställdt i Sverige, framgår 
af de allmänt kända tal, som angifva jordbruksbefolkningens nume
riska styrka vid olika tidpunkter. År 1880 utgjorde den af jordbruket 
och dess binäringar lefvande befolkningen ett antal af 3,078,000 män
niskor; för år 1910 beräknas densamma till 2,663,000. Under tiden 
har den befolkning, som hämtar sitt uppehälle af industri och bergs
bruk, handel, sjöfart och annan samfärdsel, vidamer än fördubblats. 
Ensamt dessa näringsgrenars förtjänst är det alltså, att vårt lands 
hela inbyggarantal kunnat också under denna tidrymd i någon mån 
tillväxa, — att alltså emigrationen icke varit ytterligare långt 
större än den varit och är.

Det är besynnerligt, att folkminskningen i våra jordbruksbygder 
åsetts nära nog såsom en naturnödvändighet, mot hvilken intet vore 
att göra. Åtminstone synes man i regeln icke hafva funnit något 
annat botemedel mot det onda än en intensivare skötsel. Och dock är 
tillräckligt tydligt uppvisadt, att folkminskningen är lika stark äfven 
inom våra yppersta jordbrukstrakter, där åtminstone efter svenska 
förhållanden ej mycket mer kan härutinnan göras än som verkligen 
redan under denna tid gjorts. Vi erinra om, att jordbruksbefolk
ningen i själfva Malmöhus län minskats till den grad, att den nu är 
mindre än för sjuttio år sedan} Borde ej af dylika fakta vara klart, 
att äfven andra åtgärder måste vidtagas, än det ständiga uppdrif- 
vandet — visserligen i och för sig lofvärdt — af jordens afkastning 
pr hektar och af kornas förmåga af mjölkproduktion?

1 Sid. 343 här ofvan.



664 EMIGRA.TIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

När förhållanden i någon mån motsvarande (knappast någon- 
städes fullständigt) möta äfven från Mellaneuropas stora industri
länder, så är, såsom redan antydt, förklaringen där, att jordbrukets 
möjligheter redan äro utnyttjade. Hos oss kan ingen påstå, att så 
är fallet ännu på länge. Därför är också problemet hos oss ett annat 
än hos de nämnda folken. Hos dem måste man inskränka sig vä
sentligen till att uppdrifva den intensiva skötseln; hos oss får man 
icke för denna glömma, att vi ännu hafva möjligheter också till en 
betydande extensiv utveckling. Men dessa möjligheter — för hvilkas 
förverkligande kräfvas omfattande åtgärder af ekonomisk art — för
bises. Äfven vårt svenska jordbruks målsmän hafva nästan uteslu
tande vändt sin uppmärksamhet åt det intensiva jordbrukets problem. 
När man gjort så i Tyskland, — därför att man där icke kan göra 
annat, — så har man naturligtvis gjort så också i Sverige.

Visserligen ligger vikt uppå att ej gifva efter för en åskådning, 
som ofta möter i våra dagar: att utvandringsfrågan skulle kunna 
lösas i sin helhet genom ett tillräckligt befordrande af egnahems
rörelsen. Helt säkert måste, i själfva verket, industriens ytterligare 
utveckling tillerkännas hufvudrollen vid emigrationens bekämpande. 
Men så kraftig kan dock industriens förkofran aldrig förväntas 
blifva, att den ensam skulle kunna uppbära hela den årliga, na
turliga tillväxten af Sveriges befolkning. Skall utvandringen bringas 
att upphöra, måste äfven jordbruket fylla sin andel af uppgiften. 
Och icke heller detta sker ensamt genom egnahemsrörelsens främ
jande, — huru viktig än denna angelägenhet i och för sig må vara. 
Man måste söka komma till en lösning med afseende å jordbrukets 
samtliga ekonomiska problem i våra dagar. Orsakerna till den nu
varande ogynnsamma ställningen äro förmodligen redan kända i sin 
allmännelighet, men säkerligen återstå ännu många särskilda, speciellt 
svenska missförhållanden att klarlägga. Allt detta är emellertid 
uppgifter, som helt naturligt endast kunna lösas af sakkunnige inom 
jordbruksnäringen själf. Hvad här kan göras, är nästan endast att 
betona problemens förhandenvaro.

Då Emigrationsutredningens behandling af jordbruksfrågan nu 
afsiutas genom närmast följande allmänna reflexioner, lämnas härvid 
först några korta antydningar angående jordstyckningens och skiftes
väsendets betydelse för omflyttningen samt angående förhållandena 
inom de särskilda grupperna af jordbruksbefolkningen. Därefter 
beröres jordbrukskrediten samt jordbrukets afsättningsförhållanden, 
och till sist egnas några ord åt egnahemsfrågan och i sammanhang 
därmed stående spörsmål.
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Jordstyckniugen.

I Emigrationsutredningens Bilaga XII har doc. Wohlin utar
betat ett omfattande tabellverk öfver resultatet af jordstyckningen 
under de senaste etthundrafemtio åren inom hvarje socken för sig 
af de aderton sydligare länen i riket. Såsom en kommentarie i text 
till dessa tabeller kan i viss mån betraktas hans senare utgilna stora 
arbete i den svenska jordstyckningspolitikens historia. Önskligt hade 
dock varit att doc. W. direkt behandlat äfven tabellverket i Bilaga 
XII, hvilket tvifvelsutan innehåller en mängd detaljer, som hvarken 
förklaras eller kommenteras af det omnämnda senare arbetet.

Under sådana förhållanden nödgas vi öfverlämna Bilaga XII till 
granskning och utnyttjande af den speciella sakkunskapen. Häi* 
äro vi i tillfälle endast till några allmänna reflexioner med afseende 
å det tvifvelsutan ganska intima sammanhanget mellan jordstyck
ningen och omflyttningen.

. Eör att förstå de sträfvanden, som gjorde sig med sådan styrka 
gällande i den äldre jordstyckningspolitiken, måste man erinra sig, 
att då ännu icke fanns någon industri på den svenska landsbygden.

Ännu i 1820-talets diskussioner i ämnet, sådana de refereras af 
doc. Wohlin, finner man ingen tanke på en sådan möjlighet. Prob
lemet var i själfva verket dåförtiden synnerligen enkelt: det före
ligger en viss areal åker, äng och skog, huru många människor 
kunna lefva af detta jordstycke? Släppas för många dit, sjunka de 
sämst utrustade genast ned i elände, och, om ej förr, så genom de 
tid efter annan inträffande missväxterna, dragas efter hand äfven de 
bättre lottade med i fattigdomen. Sådant leder till landets under
gång; det måste alltså med alla medel förekommas.

Den enklaste utvägen var att förljuda jordens styckning under 
en viss gräns och således begränsa antalet familjer. Detta blef också 
den äldre jordstyckningspolitikens innehåll.

Men, såsom doc. Wohlin också påpekar: gentemot en obetvinglig 
förökningstendens förmår en restriktiv lagstiftning ganska litet. 
Dammarna genombrötos på många håll. Tvenne möjligheter funnos, 
där detta kunde ske rent systematiskt. Den ena var, om man kunde 
skaffa sig biförtjänster, vid sidan af jordbruket; denna möjlighet 
förefanns särskildt i Bergslagen, och därför drefs jordstyckningen 
där redan tidigt ganska långt. Den andra möjligheten var att 
intensift uppdrifva jordens slcötsel-, denna utväg tillgreps i Dalarna 
och förklarar den ännu fortfarande höga afkastningen därstädes 
samt brukningsdelarnas synnerligen diminutiva storlek än i dag.

För vårt land i dess helhet förändrades situationen helt och 
hållet i mån af industriens framträngande samt den friare närings-
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lagstiftningen. Jordbrukens storlek blef nu af mindre betydelse; 
ingen behöfde svälta ihjäl ens på det minsta jordstycke, om han 
blott ägde möjlighet att tjäna något dessutom. Problemet var ej 
längre det gamla enkla; kombinationerna voro snart otaliga. Och 
under inflytande häraf fann man sig till sist, år 1881, kunna släppa 
hela den gamla restriktiva jordstycbningslagstiftningen. Numera kan 
den svenska jorden, praktiskt taladt, delas i nästan huru små delar 
som helst.1 Det blir jordbrukarens egen sak att tillse att han kan 
finna sin utkomst ändå, och därtill har han ju också i våra dagar 
långt flere utvägar än förr.

Frågar man så, huru jordstyckningen ställer sig till omflyttnings- 
problemet, måste till en början ihågkommas, att vid utvandringens 
begynnelse var Sveriges industrialisering ännu endast i sitt första 
vardande. Under sådana förhållanden bör utflyttningen gärna ha 
blifvit stor i trakter med långt hunnen jordstyckning, där en jäm
förelsevis betydande del af befolkningen kunde väntas lefva i tryckta 
omständigheter. Däremot borde utflyttningen blifva mindre från 
trakter med stora brukningsdelar och alltså med i regeln bättre 
betryggadt välstånd.

Tvifvelsutan kunna äfven många fakta framdragas, som bekräfta 
en dylik regel. Utflyttningen blef genast stor från Småland, Värm
land och Nordskåne, men höll sig vid mycket måttliga siffror i Upp
land och Västmanland.

Nedan från begynnelsen funnos dock åtskilliga omständigheter, 
som här inverkade modifierande. En ort med stora brukningsdelar 
kan äga en talrik befolkning af torpare och daglönare, och bland 
dessa kan ju alltid utflyttningshågen förutsättas. På en ort åter med 
smärre brukningsdelar måste de själfständigt näringsdrifvande jord- 
brukarnes antal vara det vida öfvervägande; i denna jämförelsevis 
oberoende ställning kunde någon gång ligga en motvikt mot utvan- 
dringslusten.

Under tidernas lopp har naturligtvis de modifierande omständig
heternas antal och betydelse blifvit allt större. Sedan utvandringens 
begynnelse är nu redan ett halft sekel förflutet, och Sverige är indu- 
strialiseradt i en grad som man då icke kunde ana. Nu för tiden 
är det därför icke lätt att konstatera något samband mellan jord
styckning och utflyttning. En allt större betydelse får säkerligen 
tillmätas de olika bygdernas folklynne. Och här komplicerar sig 
förhållandet ytterligare därigenom, att detta folklynne kanske mången 
gång är en bidragande orsak också till att jordstyckningens egen 
historia på olika orter ställt sig så som den faktiskt gjort. Det kan 
vara samma egenskaper hos upplänningen, som åstadkommit både att 
jorden i Uppland fått förblifva uppdelad i jämförelsevis färre lotter

1 En särskild lagstiftning är, såsom bekant, i senare tid genomförd för Norrland.
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än annorstädes, ocli att upplänningen ej gärna emigrerar. I båda 
hänseendena kan däremot värmlänningens lynne tänkas ha verkat i 
den motsatta riktningen.

Angående den betydelse, som gällande sedvänjor vid arfsUfte 
äga för jordstyckningen, redogöres nagot närmare under rubriken 
Hemmansägareklassen här nedan.

I sitt omnämnda arbete om den svenska jordstyckningspolitiken 
betonar doc. Wohlin, att lagstiftningsåtgärderna i detta fall i läng
den visade sig icke kunna halla stand gentemot utvecklingens egen 
gång, — tills ju hela denna lagstiftning till sist inhiberades, såsom 
ej längre ens i teorien motsvarande sitt ändamål. Yi återgifva här 
hans slutord i ämnet, så lydande:

»Från allmännare synpunkter sedt, är den gamla besutenhetspolitikens 
misslyckande i Sverige ett bevis, bland många andra, på omöjligheten att 
genom lagstiftningsåtgärder hejda en oundviklig och naturnödvändig historisk 
utvecklingsprocess. En sådan utveckling ma föra till lycka eller olycka för 
samhället, framdrifves den af tidehvarfvens mäktiga ekonomiska och andliga 
krafter, så kan den icke förebyggas genom lagparagrafer. Nyare forskningar 
hafva låtit allt klarare framstå, huru jämförelsevis ringa praktisk betydelse 
som världshistoriens mest berömda ekonomiska lagar, t. ex. de romerska 
åkerlagarna, i själfva verket haft, och huru samhällslifvets stora omvand
lingar i alla tider framkallats af ekonomiska och sociala realiteter, ej af 
lagstiftningsåtgärder. I Sverige kunde besutenhetslagstiftningen icke upprätt
hållas, emedan densamma gick stick i stäf med den kvantitativa befolknings- 
periodens oemotståndliga krafter, stod hindrande i vägen för befolkningens 
starka kraf på individuell frihet, på själfständig yrkesverksamhet och pa tidig 
familjelycka å eget jordbruk. Mycket elände, liksom många lysande framsteg, 
följde af denna utveckling, men densamma var oundviklig.»

De sista orden passa särskildt in på den stora folkökningsperio- 
den å den svenska landsbygden mellan åren 1810 och 1865. Såsom 
förut påpekats, skapades härigenom otvifvelaktigt en viss »öfver- 
befolkning», som sedan resulterade i den stora emigrationen. Att 
säga, om det ekonomiska tillståndet skulle varit bättre eller sämre 
i vårt land omkring år 1865, om denna starka folkökning uteblifvit, 
— är naturligtvis omöjligt. Säkert är, att Sveriges uppodling och 
utveckling i så fall skulle gått vida långsammare; kanske skulle 
härigenom åstadkommits, att det allmänna välståndet ej ställt sig 
fördelaktigare hos den mindre befolkningen än hos den större.

Skiftesväsendet.
I fråga om skiftesväsendets betydelse för omflyttningsfrågorna 

återgifva vi såsom orienterande inledning en liten skildring af Carl 
Larsson i By.1

I arbetet Åtta kvällar, Stockholm 1912; sid. 79.
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»För femtio år sedan, som vi alla minnas, var storskiftet den dominerande 
händelsen.1 Den genomfördes under mycken strid. Mäktiga krafter stodo 
emot, men ännu mäktigare drefvo på, och de senare segrade därför att det 
var framtiden. Då voro vi nästan för unga för att begripa kvarom fråga var, 
men vi minnas att alla bönder, som voro framsynta och intelligenta, arbetade 
för storskiftet. Och de fingo rätt. När reformen väl var genomförd, så blef 
det ju ett helt enkelt förvånande uppsving i jordbruket. Yi fingo ju våra 
ägor och gårdar samlade, lättare blefvo gårdarna att sköta och rikare skörd
arna. Jämför för ro skull de dåtida uthusen, som då refvos, dessa låga små 
nedsjunkna logar och sädesgolf, stall och ladugårdar med de nutida, och jäm
för skördarna. Min far brukade tala om, att om han fick rågen att räcka 
till jul, så var det ett godt år. Nu hade han ju inte så stor areal. Jag 
har köpt till och odlat något, men i alla fall — jag säljer i medeltal 2,500 
kg. råg pr år utom hvete. Han fick in sin höskörd i sin lilla nedsjunkna 
ladugård och på sina kyffen till stallskullar och i sina oräkneliga utlador 
som inte voro större än ostkärl. Jag har skullar som kyrkor, och det går 
knappt in ändå vissa år. Så nog gjorde storskiftet underverk, livad det be
träffar. Men hvar sak har en baksida. Storskiftets nackdel var, att,den, 
samtidigt som den sprängde byalagen, också löste trådarna som bundo oss 
samman. Bönderna ha egentligen aldrig trätt och kifvats med hvarandra 
förrän vid storskiftet, men då trätte de och då kifvades de så, att sämjan 
aldrig mer kom igen. En del blefvo upptagna, och en del kvarlåtna. En 
del flyttade ut, och en del fingo bli kvar i byarna. Och de kvarvarande 
skulle hjälpa de utflyttande, enligt lagen, med byggnadshjälp och timmer. 
Men i denna stora uppgörelsetid steg den egoism, som har varit vår förban
nelse, för första gången upp. Det var i regel de fattigare som flyttade ut. 
De förmögnare ville bo kvar, och livem skulle tvinga dem ut? Landtmätarna 
bjödo nog till, men Herre Gud, hvem kan böra på bönders trätor år ut och 
år in utan att bli led på det? De tröttnade till sist att bråka och lät det 
gå. Nu minnas vi alla, hur rädda bönderna voro att de ägor, de nu skulle 
få, skulle vara sämre än dem de hade, och huru de med flit vanskötte för 
att inte behöfva lämna det bättre för det sämre; hur de höggo ner sina 
skogar, en del för att inte den nya ägaren skulle få nytta af dem, och hur 
de slutligen med synnerlig motvilja fullgjorde sina skyldigheter med byggnads
hjälp åt de utflyttade. Nåväl tiderna gingo, och förhållandena utjämnades 
så småningom. De utflyttade stodo sig ganska bra på sina nya gårdar. Men 
kvar stod isoleringen, och den verkade så sakta och arbetade fram en ny 
bondeklass, eller rättare arbetade fram bonden ur klassen, arbetade fram 
individen ur ståndet. Först blef det en känsla af själfständighet hos den nye 
bonden. Han andades friare, hade inte sina grannars hus framför sina 
fönster längre, utan endast sina egna ägor. Ensam arbetade han på sin gård 
och starkare kände han sig. Men grannarnas dörrar voro längre bort än 
förr, och han trädde inte igenom dem andra gånger än när han hade ärende, 
och det blef alltmera sällan. Han lärde att alltmer hjälpa sig själf, i mån 
som han blef starkare. Före skiftet skedde alla större arbeten gemensamt, 
vägunderhåll och brobyggnad, till och med ängsslåtter skedde i många fall 
gemensamt. Man skickade en karl från hvart hushåll och drog sedan lott 
om skörden, eller räknade åt dem bördorna. Voro deltagarna i slåttern tolf 
hushall t. ex., sa fick man livar tolfte höbörda. Och lika med mångt och 
mycket. Brast det för en, så bisprang de öfriga i byalaget.

1 I Dalarna genomfördes, såsom bekant, storskiftet senare än i flertalet andra 
landsdelar.
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Efter skiftet var bonden ensam. Han fick sin del af ängen att slå själf 
med egna krafter, han fick sitt vägstycke att grusa och underhålla, och han 
fick bygga sina broar och hus bäst han gitte. Sambandet var brustet, och det 
är nu nästan omöjligt att återknyta det. Generationen som nu växer upp 
vet intet om det gamla. Det är litet längre till grannarna än i gångna 
tider, och det är för långt att ropa glada ord till hvarandra nu under ar
betet som i forna dagar, då tegarna lågo om hvarandra och folket alltid 
träffades i gemensamt arbete. Och det gemensamma sammanför och lyfter 
mera än man tror. Det se vi än i dag i de få fall då vi hjälps åt. Ar 
det ett osedvanligt arbete, då vi måste samlas flera grannar, så är stämningen 
i regel hög, och vi trifvas alla bättre än allena. Som t. ex. när vi nu ha 
ångtröskverk om höstarna, då en större styrka än gården kan uppställa är 
nödig, är det inte riktigt nöjsamt och går inte arbetet med lif och fart? 
Eller när vi då och då ha våra kreaturspremieringar, hur hjälpa vi inte 
hvarandra leda fram kor, och hur skämta och skratta vi inte. Det är som 
om det hos oss alla ändå vore ett behof efter samhörighet, som om vi innerst 
inne ledo af isoleringen och ensamheten. Men sådana tillfällen af gemensamt 
arbete äro så få, en glad stund bara, i långa år af afskildhet. Vi se ju 
dagligen och träffa våra grannar, men tillfällena till gemensam hjälp äro så 
få och flyktiga, att vi glida ifrån hvarandra igen.»

Skiftesverkets omskapande betydelse för vårt jordbruk är ju 
allmänt känd och behöfver icke här beröras. Dess roll inom om
flyttningens liistoria är mindre uppmärksammad. De gamla »byarna» 
voro för sin tid ett slags städer och tilihandahöllo, genom det lifiiga 
umgänget, i ej ringa mån de tillfällen till förströelse, efter arbetet, 
som utgöra en af stadslifvets förnämsta lockelser. Sedan bysamhäl
lena blifvit upplösta, blef det, bokstailigen taladt, för enformigt och 
för tråkigt på de isolerade gårdarna, i synnerhet för ungdomen. 
Häruti ligger säkerligen en betydande orsak till våra dagars så 
mycket omtalade och så mycket klandrade inflyttning till städerna. 
Förhållandet säges vara enahanda i Amerika, äfven bland våra 
landsmän därstädes. De af våra utvandrare så efterlängtade, nästan 
till skänks erhållna farmerna ute på prärien, där man med sådan 
hänförelse byggt och odlat och bragt sig upp till välstånd, — dessa 
gårdar lära mycket ofta af den nästa generationen försäljas eller 
bortförpaktas, för att utbytas mot ett nytt näringsfång inom industri
samhällen eller städer. » Jordtröttheten» är alltså ieke en företeelse 
uteslutande bland svenskarne i Sverige.

Det tjänar till intet att klaga öfver inflyttningen till städerna 
och söka med konstlade medel motarbeta densamma. Företeelsen är 
alltför naturlig för att kunna öfvervinnas på annat sätt än genom 
att landsbygden utrustas med lockelser, som kunna hålla städerna 
stången. I våra dagar göres ju åtskilligt i denna väg, genom ska
pandet af tillfällen till nöje och förströelse samt till utbildning inom 
yrket och inom allmäntmänskliga kunskapsområden också på lands
bygden. Men säkerligen förslår detta icke, om man ej lyckas åstad-
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komma en genomgripande reform också inom de å landsbygden rå
dande ekonomiska villkoren.

Till ungdomens vantrefnad bidrager ofta äfven den äldre gene
rationens oförstånd i nyssberörda hänseende. »Föräldrarne förstå ej 
alltid» — säger en af våra meddelare,1 — »att göra hemmet så 
tilldragande eller att gå de ungas berättigade önskningar så pass 
till mötes, att barnen riktigt trifvas i föräldrahemmet och växa 
fast vid hembygden. Nog kunna barnen vara pockande och upp
studsiga, men äfven föräldrarne fordra ofta för mycket och gifva 
för litet. De fordra mången gång äfven af de vuxna barnen en 
fullständig underkastelse och obetingad lydnad. De fordra ett oaf- 
låtligt, strängt arbete. De medgifva ingen som helst frihet och 
själfständighet, hvarken inåt eller utåt. Inga förströelser äfven af 
oskyldigaste art tillåtas, ingen ytterligare utbildning hvarken i bok
liga kunskaper eller praktiska färdigheter. Hur mången ung man 
och kvinna, hos hvilka kunskapstörsten och själfständighetskänslan 
vaknat, hafva icke drifvits öfver till Amerika, då hemmet visat sig 
hvarken förstå eller vilja tillmötesgå sådana kraf!» — Liknande 
iakttagelser hafva flerstädes gjorts också af Emigrationsutredningens 
»bygdeundersökare».

Att hemmasöner och hemmadöttrar i bondgårdarna icke för 
allt sitt arbete erhålla någon kontant lön att disponera, anföres 
ock från många håll såsom en orsak till att hemmet öfvergifves. 
De anse sig på detta sätt stå i en sämre ställning än drängar och 
pigor. — Att, i allmänhet taladt, en ökning af arbetslönerna skulle 
vara det kraftigaste medlet att kvarhålla befolkningen på lands
bygden, säger sig själft, men härför kräfves ju en total uppryck
ning af landsbygdens hela näringslif. En fördel, som landsbygden 
dock i och för sig äger gentemot städerna, är den större möjligheten 
att för jämförelsevis ringa kostnad åstadkomma tillfredsställande 
bostadsförhållanden. Men, såsom alltför väl bekant, blifva dessa 
möjligheter ytterst sällan tillvaratagna.

Särskildt flere bland våra provinsialläkare uttala sig mycket 
ogynnsamt om bostadsförhållandena, den dagliga kosten m. m. äfven 
på landsbygden. Visserligen har man ännu icke vant sig vid att 
ställa större fordringar i detta hänseende (det lär man sig först i 
Amerika), men de trånga och öfverbefolkade bostäderna skapa dock 
ofta en instinktiv vantrefnad, som leder till bortflyttning. Den en
formiga, ofta illa tillagade kosten skärper denna »olust». Ofta nog 
är det icke bristande tillgångar, som förklara dessa missförhållanden,
-— man erinre sig de stort tilltagna bondgårdarna i Norrland, där

1 Sid. 383 här ofvan; skildringen är från södra Dalsland och afser alltså en ort af 
jämförelsevis gammal struktur. I Skåne, Dalarne, Norrland och mångenstädes annars 
torde förhållandena i detta hänseende ställa sig annorlunda.
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familjen icke desto mindre tränger sig tillsammans i ett eller ett par 
rnm och låter de öfriga stå oanvända. Det är en höjning af vår 
landsbefolknings kultur ståndpunkt, som här i första rummet 'erfordras. 
I Amerika får man snart andra anspråk, och därför har den åter- 
komne emigranten så svårt att vänja sig vid de i detta hänseende 
verkligen »efterblifna» förhållandena i det gamla landet.

Att bostadsförhållandena särskildt för drängar och pigor och andra. 
arbetare i jordbrukets tjänst mångenstädes äro synnerligen otillfreds
ställande, till och med inom en del af rikets förmögnaste provinser, 
betonas i Here till Emigrationsutredningen inkomna meddelanden.

Heinmaiisägareklassen.

Yid 1900 års folkräkning upptogos sammanlagdt 219,732 man
liga och 23,835 kvinnliga Jmfvudpersoner (yrkesutöfvare) inom klas
sen hemmansägare (själfägande bönder och andra mindre jordägare). 
Till dessa hufvudpersoners familjer räknades ytterligare 188,535 
hustrur utan yrke, 135,622 hemmasöner och mågar, 119,385 hemma- 
döttrar, 36,545 andra vuxna familjemedlemmar, 365,698 barn under 
femton år samt ändtligen 31,389 drängar och 45,040 pigor. Samman
lagdt utgjorde denna befolkning alltså 1,165,781 personer.

Därtill kunna så ytterligare läggas 42,961 arrendatorer af all
mogeklassen; inräknas äfven här familjemedlemmar och tjänare, sti
ger summan till 234,822 personer. Hemmansägare och brukareklas
serna tillsammans uppgifvas alltså utgöra en befolkning af 1,400,603 
personer, eller 27 % af Sveriges inbyggarantal.

Om tillväxten af hemmansägarklassens storlek under halftannat 
sekel får man, hvad hufvudpersonernas antal angår, en viss föreställ
ning af talen i Tab. 15, sid. 81 här ofvan, — så osäkra än siffrorna 
för en hel del år måste anses vara. Såsom slutresultat skulle kunna 
sägas, att tillväxten af hemmansägarnas antal alltid varit ganska 
långsam, men under senare tid knappast långsammare än förr. 
Familjemedlemmarnas antal däremot, äfvensom antalet tjänare i hus
bondens kost, hvilket växte ganska starkt i äldre tider, har under 
utvandringsperioden redan från början företett en svag tillväxt, för 
att slutligen i våra dagar i regeln förminskas. I detta sistnämnda 
förhållande ligger det kända faktum, att hemmasöner och hemma
döttrar numera allt oftare öfvergifva fädernehemmet för att söka 
sysselsättning på annat håll. Om dessa förhållanden är taladt redan 
här närmast ofvan.* 1 Likaså hålles, såsom bekant, alltmera sällan

1 Hemmansägaresöner, som lämna hemmet, gifva sig å vissa orter till industri
arbetare, men i regeln synas de anse en sådan ställning under sin värdighet. De söka
i stället etablera någon affär e. d., eller — emigrera. Det senare är, såsom bekant, 
numera ytterligt vanligt. Och för innehafvaren af ett litet kapital ställer sig ju också 
emigrationen föga riskabel men så mycket mera lockande.
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dräng eller piga i årstjänst; allt vanligare blir att man nöjer sig 
med tillfälligt bistånd vid de bråda tiderna.

I det-föregående är påpekadt, att under tidrymden mellan 1750 
och 1860 den odlade jordens areal blef minst fyrfaldigad. Då till
ökningen af hemmansägarnes antal var jämförelsevis svag, måste 
detta ha inneburit en ganska betydlig ökning af åkerarealen pr 
gård. hvilket i sin ordning bör ha inneburit en förhöjning af väl
ståndet inom bondeklassen. Någon gång — om än sannolikt mindre 
ofta än man vanligen tror — blef resultatet annorlunda till följd 
af en för långt gången styckning af jorden.

Jordens större eller mindre styckning beror till ej ringa del på 
de sedvänjor — mera än lagbud — som på olika tider och olika 
orter iakttagits vid arfshiftena. .För dessa förhållanden redogöres 
utförligt af doc. Wohlin i Emigrationsutredningens Bilaga X. Man 
kan urskilja tvenne typer i detta fall: en mera aristokratisk, som 
sträfvar att bibehålla gården inom släkten, samt en mera modern 
som med jämnmod ser att släktjorden utbytes mot den i våra dagar 
kurantare varan penningar. Inom familjer där den aristokratiska 
åskådningen är rådande, ser man helst äfven att gården behålles 
odelad, hvilket jix gifver åtminstone en af släktens medlemmar en 
tryggad och ansedd ställning. — Af gammalt har den aristokra
tiska typen varit förhärskande inom Mälarprovinserna, stora delar 
af Väster- och Östergötland samt äfven stora delar af Norrland.

Doc. Wohlin uppvisar nu, att i våra dagar den aristokratiska 
typen alltmera viker tillbaka, särskildt i det hänseendet att venera- 
tionen för jorden såsom gammal släktegendom hastigt aftager.

Allt oftare verkställas arfskiftena på det sättet, att den arf'- 
fallna gården försäljes, till skyld eller oskyld person, hvarefter 
de kontant influtna medlen fördelas; — eller, om en af arfvingarna 
öfvertager gården, så erhålla de öfriga inteckningar till arfslottens 
fulla värde.

I åtskilliga delar af landet fortfar dock ännu den gamla åskåd
ningen att härska. Den vanligaste formen för jordens öfvergång 
till nästa generation är då, att ägaren redan under sin lifstid, mot 
betingande för sig själf af »undantag», försäljer gården, till ringa 
pris, till någon af de arfsberättigade, medan de öfriga arfvingarna 
få nöja sig med att dela den ofta oskäligt låga köpeskillingen. I 
äldre tider fann man sig i detta, af omtanke om släktens ställning. 
Nu för tiden åter väcker ett dylikt tillvägagångssätt allt starkare 
missnöje. Många af våra meddelare framhålla, att ett stort antal af 
dem som i dylika fäll känna sig förorättade, i harmen emigrera.

Att behålla de gamla gårdarna odelade, äfven där mycket väl 
flera hushåll kunde bärga sig på hemmanet, innebär i våra dagar 
ofta stora olägenheter, enär ägaren af den odelade gården ej sällan
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blir nr stånd att, med nuvarande liöga arbetspriser, uppehålla ett 
rationellt jordbruk. De smärre gårdarna reda sig härutinnan bättre, 
emedan de äro i mindre behof af lejd arbetskraft.

Också finner man såsom regel, att jordens skötsel står lågt i 
landsdelar, där den s. k. aristokratiska arfskiftesprincipen ännu är 
eller varit rådande ; hit höra t. ex. större delen af Mälarprovinserna 
samt Öst- och Västgötaslätterna, slättbygderna i Värmland m. fl.

Doc. Wohlin har betitlat sin afhandling i Bilaga X: »Faran af 
bondeklassens under gr äfvande i sammanhang med de gamla arfve- 
j ordsåskådningarnas upplösning, emigrationen och bondj ordens mobi
lisering.» Det betänkliga i företeelsen är väl dels upplösningen af 
släkttraditionerna, — hvilken, såsom allt bortdöende af tradition, i 
viss mån innebär ett moraliskt försvagande, — dels den liknöjdhet 
och ringaktning för allt hvad jordbruk heter, som i våra dagar är 
en så vanlig företeelse hos den nya generationen inom våra bonde
släkter. Gentemot denna »jordtrötthet» hos vår gamla allmoge står 
en växande »jordhunger» hos de klasser af samhället, som ännu ej 
pröfvat jordbesittningens glädje och risker, — ett behof, som särskildt 
den i våra dagar med så mycket intresse omfattade »egnahemsrörelsen» 
söker både att framkalla och att tillmötesgå. Denna egendomliga 
öfverflyttning af en hel del af den svenska jorden från en gammal 
samhällsklass till en ny, utgör en af de mest anmärkningsvärda 
företeelserna i det nutida Sveriges ekonomiska historia.

Hvad är orsaken till jordtröttheten? Svaret är alltid: »jordbru
ket bär sig inte»; »det är den sämsta handtering som finns»; »ingenstä
des annars lönas ens arbete med så ringa afkastning». Särskildt i 
skogsbygderna, — älven utanför Norrland, — växer pessimismen, 
när man ser huru år efter år skogskapitalet måste tillgripas för att 
hålla jordbruket öfver vattnet. Därtill har man ju i Amerika jorden 
så godt som till skänks, en jord ej belastad med inteckningar och 
skatter och kräfvande jämförelsevis litet arbete. En del af våra 
emigrerade hemmasöner blifva i själfva verket jordbrukare igen i Ame
rika. Jordtröttheten gäller alltså i dessa fall endast jorden i Sverige.

Såsom botemedel mot ofvannämnda onda framhålles vanligen 
endast ett: större upplysning, i och för jordens intensivare skötsel. 
Från många af våra meddelare upprepas och betonas detta, i ordalag 
som ibland nästan verka inlärda och därför hos läsaren uppväcka ett 
stilla tvifvel. Att ett rationellt jordbruk både skapar ett lifligare 
intresse hos brukaren och gifver bättre afkastning, är väl i och för 
sig obestridligt. Men svårligen kan man förmå sig att tro, att detta 
skulle vara det enda och tillräckliga botemedlet.

Yidtgående ekonomiska reformer erfordras nog; det tillhör fack
mannen att säga hvilka, och huru de skola astadkommas.

43—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Den största tnngan för en nutida hemmansägare är väl i regeln 
ränta och amortering ä gårdens inteckningar. Det nuvarande till
ståndet härutinnan förskrifver sig ju närmast från den »lika arfs- 
rättens» införande (för man och kvinna) och stegras i den mån den 
förr omnämnda mera »aristokratiska» arfskiftesprincipen försvagas; 
med ett ord: ränta och amortering tynga svårast sedan den tid och 
å de orter, där en fullt juridisk delning sker mellan arfvingarne af 
ett till sitt fulla verkliga värde uppskattadt jordbruk. Å en dylik 
gård får ägaren tillbringa återstoden af sitt lif med att efter för
måga amortera inteckningsskulden, och efter hans bortgång faller 
samma öde på den som efter honom öfvertager gården. »Småbönder
nas samhällsklass lefver sålunda fram sitt lif i en ohjälpligt sig 
förnyande skuldsättning, en ytterligare oerhörd börda på deras i allt 
fall tunga arbete för utkomsten.»

Emil Svensén har vid olika tillfällen såsom ett botemedel mot 
detta onda föreslagit inrättandet af en ny hypotekslåneform, som 
skulle bestå däri, att å lånen endast erlades ränta, medan amor
teringen skulle vara en frivillig sak. Denna låneform finnes redan, 
men »dylika lån utlämnas endast till mycket begränsadt belopp och 
äro omgärdade med så stränga föreskrifter till skydd för lånegifva- 
rens rätt, att låntagaren endast i ringa utsträckning kan begagna 
sig af dem». Svenséns yrkande är, att deras användning skulle be
tydligt utvidgas och säkerhetsmarginalen höjas, så att de till sist 
måhända rent af blefve den allmänt gängse formen för fastighetslån. 
Förbindelserna, för hvilka ju ligger den bästa tänkbara säkerhet, 
den alltid gifvande jorden, skulle kunna gå nästan som reda mynt 
och blifva den naturliga placeringen för de i mindre villkor lefvan- 
des besparingar.1

Såsom icke fackman kan jag för min del icke ingå i någon gransk
ning af förestående men har velat åtminstone bidraga till, att saken 
ånyo införes i den allmänna diskussionen.

I fråga om arfskifteslagarna råder ett förhållande, som enligt 
min mening förtjänar en särskild uppmärksamhet. När en gård öfver- 
tages till fortsatt bruk af en arfvinge, medan öfriga arfvingar er
hålla inteckningar, tillerkännes åt den förre icke någon som helst 
större andel än åt de senare. Om man ser situationen sådan den 
är, faller emellertid på den nye ägarens skuldror uppgiften att åstad
komma afkastningen ej blott å egen utan äfven å öfriga andelar. 
Dessa senares innehafvare uppbära däremot sina räntor utan det 
ringaste besvär och disponera sin tid och arbetskraft för inbringande 
sysselsättningar å andra håll. Detta kan ha varit rättvist i äldre 
tider, nar ett jordbruk ofta afkastade långt mer än den vanliga

1 Vår redogörelse här är återgifven efter en artikel i Göteborgs Handels- och Siö- 
fartstidning är 1909.
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räntan. Under nuvarande förhållanden åter, när ett medelmåttigt 
skött jordbruk knappast ger mer än sedvanlig inteckningsränta, 
kommer den arfvinge, som öfvertager gården, i själfva verket i en 
sämre ställning än de öfriga. Detta förklarar kanske, hvarför man 
så ofta i våra dagar föredrager att sälja en arffallen gård och helt 
enkelt fördela köpesumman.

Rättvisan fordrar, såvidt vi kunna förstå, att den arfvinge, som 
vill fortsätta gårdsbruket, tillerkännes en större andel än de öfriga. 
— Om denna princip erkännes, uppstår sedan naturligtvis behof af 
närmare bestämmelser till förekommande af missbruk, vid ny för
säljning o. s. v.

En dylik arfskiftesprincip som den här föreslagna i fråga om 
jordbruksfastighet skulle, om den kan göras effektiv, kanske i någon 
mån äfven göra gårdsbrukets fortsättande mera lockande och alltså 
förminska antalet fall, då gården genom försäljning går ur släkten. 
Denna synpunkt bör väl icke få vara den afgörande; det egentliga 
syftet är att tillfredsställa rättvisans fordringar. Huru här skis
serade uppfattning ställer sig i detta fall, får öfverlämnas till sak
kunniges bedömande.

En stor tunga på en mängd af våra bondehemman är också de 
s. k. undantagen, som utgå till en äldre innehafvare. Om arten af 
dessa undantag och deras större eller mindre talrikhet å olika orter 
meddelar doc. Wohlin omfattande upplysningar i Bilaga X. Äfven 
i detta fall har ett förslag till reform framställts af Emil Svensén, 
som såsom botemedel mot de ovedersägliga svårigheterna vid undan
tagen vill anordna en »bondeförsäkring.» Herr S. sätter icke annat 
i fråga än att bonden själf skall bekosta denna försäkring. Men 
staten skulle kunna träda ordnande och hjälpande emellan och kunde 
med en välbetänkt och väl afvägd lagstiftning främja uppkomsten 
af en eller Here pensionskassor för jordägare.

» Vi tänka oss exempelvis», — säger hr S., — »att hvarje jordägare under 
den tid, då han icke själf har undantag att erlägga, skall vara förpliktad 
att i förhållande till gårdens taxeringsvärde inbetala en billig afgift till en 
gemensam pensionskassa. Efter en viss tid, exempelvis vid fyllda sextiofem 
lefnadsår och efter minst trettiofem år såsom egen jordägare, skulle han, så 
äga rätt att från samma kassa under sin återstående lifstid uppbära en årlig 
pension, som stode i ett på förhand noga beräknadt förhållande till det in
betalade årsbidraget. Dör han och efterlefves af änka, bör en motsvarande 
pension komma henne till del. Pensionens storlek torde i båda fallen böra 
tänkas någorlunda motsvara hvad som i medeltal plägar utgå såsom undan
tag till personer af den förmögenhetsgrad, som gårdens värde angifvcr.

Klart är, att den afgift, som bör erfordras för att bringa till stånd den 
nödiga pensionen, kan blifva högst betydligt lägre än hvad gårdsägaren nu 
för tiden i vanliga fall får utgöra såsom undantag. De gamle få i sinom tid 
utan de unges besvärande uppbära sitt tillgodohafvande, på samma sätt som 
pensioner från kassor nu pläga utdelas. Tryggheten för dem blir ojämförligt
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mycket större, och bördan för de yngre blir lika ojämförligt mindre. Alla 
pinsamma strider mellan föräldrar och barn vore med ett slag ur världen, 
och ville de gamle sedan komma öfverens med de unge om något extra till
skott, så stode det ju öppet för båda parterna».

Yid 1910 års riksdag var detta ärende föremål för en motion 
i Andra kammaren, men föll då, hufvudsakligen af det skäl, att 
man ansåg resultatet böra afvaktas af den då pågående utredningen 
angående den allmänna ålderdoms- ock invaliditetsförsäkringen. 
Sedan nämnda försäkring numera antagits till genomförande, vore 
kanske lämpligast att »bondeförsäkringen» på något sätt ställdes i 
samband med denna. Att den allmänna pensionsförsäkringen skulle 
göra bondeförsäkringen obeköflig, torde däremot icke kunna påstås, 
när man betänker att dess pensioner sällan torde uppgå till värdet 
af full försörjning ock för öfrigt delvis utgöras af »tillägg», som 
bestämmas efter andra grunder än de försäkringstekniska.

Det låter sig icke förneka, att »böndernas andra storhetstid i 
Sverige» — såsom 1800-talet kan betecknas — numera starkt lider 
mot sitt slut. Det politiska herravälde, som bönderna under vid 
pass en mansålder utöfvade i vårt land, kar , icke efterlämnat något 
sympatiskt minne, till följd af en allt för långt drifven »klassmed- 
vetenket» ock en påtaglig brist på högre syften, i synnerhet af natio
nell art. I alla händelser är detta herravälde nu förbi, och »stor
hetstiden» synes, så som ofta är fallet, hafva efterträdts af en period, 
utmärkt i stället af en viss slapphet. Det säges ganska allmänt, 
att t. ex. det sunda kunskapsbegäret, som våra bonderepresentanter 
i förra seklet med enkla medel lyckades i så förvånande hög grad 
tillmötesgå, numera till en god del är borta, och att bönderna i 
detta fall äro afgjordt underlägsna de nya samhällsklasser, småbru
kare och industriarbetare, till hvilka i våra dagar turen kommit att 
stiga uppåt på samhällsskalan. Om så är, förstår man också den 
nyss omnämnda »jordtröttheten» hos våra bönder, och den försvin
nande venerationen för släktminnen oeh släktjord. Dessa drag äro 
då endast nedgångssymtom bland många andra hos vår en gång så 
berömda svenska allmoge. Skådespelet är icke hugneligt, men i den 
eviga växlingen af uppåtstigande och nedgång, — för samhällsklasser 
såväl som för folken, -— icke alldeles oförklarligt och därför icke 
heller alldeles hopplöst. Den »sållning», som den svenska bondeklas
sen i våra dagar är underkastad genom industriens framträngande 
och genom emigrationen, skall kanske till sist stanna vid en punkt, 
hvarifrån nya ansträngningar kunna utgå till en regeneration, såväl 
i ekonomiskt som andra hänseenden. Men nog bör förnyelsen då i 
första rummet komma inifrån samt vara i stånd att skapa de nöd
vändiga ekonomiska förutsättningarna; annars blifva alla »åtgärder 
till bondeklassens bevarande» endast palliativ.
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Faran af Bondeklassens undergräfvande betitlas en af Emigra- 
tionsntredningens bilagor, en annan handlar om Torparlclassens under- 
griifirande. Bägge dessa samhällsföreteelser äro ju af stor bety
delse och väl värda att ingående studeras, så att man har ögo
nen öppna för hvad som dagligdags försiggår omkring oss. Likaså 
bör helt naturligt allt göras för aflägsnande af påtagliga missför
hållanden såväl inom den ena samhällsklassen som inom den andra. 
Men å andra sidan bör man nog också göra sig reda för, hvad som 
i dessa företeelser är den naturliga följden af den nuvarande ekono
miska utvecklingen. Att låta arbetet för bondeklassens och torpare- 
klassens sbevarande» utmynna i en strid med denna naturliga utveck
lingsgång, är endast bortkastad möda. Yi ha i allmänhet stor lust 
till dylikt samhällsarbete i vårt land: vi ge oss gärna i strid med 
tillbakagången på enskilda punkter, utan att undersöka om den ej 
för tillfället är nödvändig och mer än motsvaras af framåtgång på 
andra punkter. Så nedlägges mycket ärligt och oförtrutet arbete 
förgäfves. Det vore en vinst om vi mera koncentrerade vårt sam
hällsarbete på de positiva uppgifterna; då skulle af sig själft mycket- 
neutraliseras af de förluster, som tidsutvecklingen medför och hvilka 
vi i regeln, med all vår sträfvan, icke äro i stånd att direkt hindra.

ArrendatorsMassen.

Yid 1900 års folkräkning upptogos 44,091 arrendatorer, eller 
brukare af andras jord; af dem ansågos ej mindre än 42,961 böra 
räknas till allmogeklassen (jfr här närmast ofvan). Jordbruksstatisti
ken för 1910 upptager 51,248 utarrenderade brukningsdelar, hvilket 
ju ej nödvändigt behöfver sammanfalla med antalet brukare; dock 
är skillnaden för stor, att man ej skulle ha rätt att förutsätta fel 
i uppgifterna, — förmodligen i främsta rummet hos folkräkningen.

Huru stor del af Sveriges jord som brukas under arrende, är 
obekant. Jordbruksstatistiken meddelar dock en del uppgifter, som 
kunna tjäna till en viss ledning. För år 1910 äro dessa siffror föl
jande; brukningsdelarnas antal utgjorde:

Bruknings- Däraf i arrende.
delar. Antal. Procent.

Med intill 2 hektar åkerjord . . . 87,786 9,090 10-4 %

Med 2—20 » » ... 228,815 30,580 13-4 »
Med 20—100 » » ... 33,094 10,452 31*6 »
Med öfyer 100 » » ... 3,186 1,126 35'3 »

I allt1 352,881 51,248 14-5 %

Såsom synes är procenten utarrenderade gårdar större, ju högre 
storleksklass man kommer till. Eftersom af samtliga bruknings-

1 För några kommuner i Norrbottens län saknas uppgifter.
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delar inemot 15 procent äro utarrenderade, måste alltså procenten 
utarrenderad åbervidd vara högre än så, — kanske 25 procent eller 
ännu mera. Det är alltså icke någon ringa del af Sveriges iord 
som brukas i arrende, om den än troligen är mindre än i flertalet 
andra länder i Europa.

I Sveriges land och folk (Stockholm 1901) säger häradshöfding 
C. Th. af Ekenstam angående arrendelagstiftningen: »Ännu gällande 
och i 1734 års lag samlade bestämmelser kunna i snart sagdt allt 
väsentligt spåras ej blott i de under den senare medeltiden affattade 
landslagarna utan äfven i åtskilliga af landskapslagarna. Det var 
följaktligen inga nyheter, som 1734 års lag införde i vår rätt. Desto 
mera anmärkningsvärdt är då, att huru mycket än jordbruksförhål
landena under de år, som förflutit efter 1734, ändrat sig, har själfva 
arrendelagstiftningen ej undergått någon väsentlig förändring. Om 
ändock förändring i förhållandena kan konstateras, beror detta på 
den förändrade tidsåskådningen, och ej minst att förhållandet emellan 
arrendegifvare och arrendator, som, ännu 1734 var ett förhållande 
mellan husbonde och underordnad, nu blifvit, om man undantar 
torpsystemet, ett rent ekonomiskt förhållande mellan två likställda 
kontrahenter.»

I många, ja i utomordentligt många hänseenden ha vi i Sverige 
låtit vår lagstiftning blifva föråldrad och alltså ej passande utan 
snarare hinderlig för en ny tids förhållanden; men fråga är om ej 
här sättes rekordet. Den ändtligen år 1907 genomdrifna nya arrende- 
lagen var alltså, om någon, en af behofvet starkt påkallad lag. Om 
genom densamma alla förut påklagade missförhållanden nu blifvit 
vederbörligen afhjälpta, kan endast fackmannen afgöra.

För emigrationsfrågan har 1907 års lag väl ännu icke hunnit 
blifva af någon större betydelse. Att de äldre förhållandena bidra
git till emigrationens stegring, kan väl ej direkt påvisas, men om 
vi döma efter de analoga förhållandenas betydelse för torpar eklassen, 
torde med ganska stor säkerhet kunna antagas, att det bristande 
lagskyddet för våra arrendatorer i viss mån ökat utvandringens 
belopp, eller åtminstone utflyttningens. Det är nog icke en tillfällig
het att folkökningen alltid varit låg i de landsdelar, som utmärkas 
af en talrik arrendatorsklass, om än till detta resultat må hafva 
bidragit äfven omständigheter af mångahanda andra slag.

Torpareklassen.

Angående torpareklassens uppkomst och utveckling i vårt land 
har doc. Wohlin i Bilaga XI lämnat en utförlig redogörelse, hvilken 
offentliggjordes i september 1908. Denna redogörelse föranledde ned-
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sättandet af en Kommitté, den 22 januari 1909, med uppdrag »att 
verkställa vidare utredning angående orsakerna till den tillbakagång 
af torpareklassen, som under senare tider ägt rum i vårt land, samt 
om ock i hvad mån berörda företeelse må vara af beskaffenhet att 
föranleda särskilda, åtgärder från statens sida». Denna kommitté af- 
gaf sitt betänkande den 6 maj 1911.

Då alltså ett förslag redan föreligger till åtgärder för af hjälp
ande af inom torpareklassen föreliggande missförhållanden, torde 
frågan här icke behöfva ägnas mer än en kortfattad öfversikt.

Enligt ofvan omnämnda Bilaga XI utgjorde vid nedanstående 
folkräkningar hela antalet manliga hufvuäpersoner inom jordtorpare- 
klassen :
År 1751 . . . . 27,891 År 1810 . . . . 63.641 År 1870 . . . . 95,388

» 1760 . . . . 30,233 1820 . . . . 76.637 » 1880 . . . . 92,590
S 1769 . . . . 36,166 » 1830 . . . . 86,114 » 1890 . . . . 81,888

» 1780 . . . . 41,380 1840 . . . . 88,364 » 1900 . . . . 72,252
» 1790 . . . . 52,530 2> 1850 . . . . 96,810
» 1800 . . . . 64,644 » 1860 . . . . 99,815

Angående utvecklingens gång sammanfattas hufvuddragen af 
densamma på följande sätt. Den på enskilda ägor sittande klassen 
af jordtorpare räknar sin hufvudsakliga uppkomst från 1600- och 
1700-talen. Sedan under frihetstiden, genom åtskilliga allmänna 
författningar och andra åtgärder, anläggningen af torp underlättats 
och befrämjats, tillväxte torpens antal ganska hastigt. Under förra 
delen af 1800-talet fortgick ökningen ytterligare, ända till omkring 
1860, om än i vissa landsdelar (såsom Stockholms, Södermanlands, 
Östergötlands och Malmöhus län, eller de egentliga storbruksbyg
derna) en begynnande minskning inträdde redan från och med 1830- 
och 1840-talen, — till följd af öfvergång i stället till stataresystemet. 
Erån och med 1860-talet vidtager den allmänna tillbakagången af 
torpens antal, hvilken fortgår ännu i dag.

Anmärkas må, att i Norrland torpen till öfvervägande del ut
göras af s. k. skatte- eller odalstorp, som innekafvas med äganderätt 
och hvilkas brukare alltså kafva en annan ställning än brukarne af 
de endast med nyttjanderätt upplåtna jordtorpen i det öfriga riket. 
Inom de aderton sydligare länen i riket uppgick torpens antal år 
1900 till 66,703, men år 1910 endast till 53,005.

Omkring år 1860, när torpareklassen nådde sitt maximum, torde 
den, med inräkning af familjemedlemmar och tjänare, hafva omfattat 
ej mindre än cirka 480,000 personer, eller ända till en åttondel af 
rikets hela befolkning. År 1900 hade motsvarande siffra nedgått 
till 347,000 personer, eller vid pass en tolftedel af riksfolkmängden. 
»Torpareklassen har», heter det i jordbruksministerns anförande till 
statsrådsprotokollet den 22 januari 1909, »i stort sedt visat sig inne
sluta jämförelsevis lifskraftiga och dugliga folkelement».
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Angående orsakerna till torpareklassens numeriska tillbakagång 
alltsedan 1860-talet låna vi följande utdrag ur Torpkommitténs 
betänkande :

»Hufvudanledningen till den efter 1860 begynnande tillbakagången af jord- 
torpareklassen var den dåtida starka strömningen för öfvergång från jord- 
torpare- till stataresystemet, hvilket senare vid denna tid utvecklade sig till 
ett arbetssystem af betydelse för det större jordbruket. Förra hälften af 
1800-talet sammanföll nämligen med den tekniska omdaningstid inom jord
bruksnäringen, som kännetecknades af det extensiva sädesbrukets starka upp
sving. Den naturliga ängen fick i stor utsträckning vika för åker med in
sådda vallar, och en betydande spannmålsproduktion vidtog, stimulerad af 
stigande spannmålspriser och ökade' afsättningsmöjligheter. En tendens till 
brukningsdelarnas vidgande samt öfvergång till själfbrukningssystem gjorde 
sig allmänt gällande. De större jordpossessionaterna indrogo torpen till 
hufvudgården, ledda af åstundan att se dessas jord i egen hand afkasta mera 
än som var möjligt i torpamas, hvilka ofta voro oförmögna eller ovilliga att 
sköta sin jord på ett med de nya åsikterna öfverensstämmande sätt. Sedan 
laga skifte försiggått, hände det vidare ofta, att jordtorpen lågo enklaverade af 
hufvudgårdens inägor, i hvilket fall de voro till hinder för ett rationellt 
bruk. Slutligen framträdde hos jordägarna ett ökadt behof att kunna friare 
disponera sin arbetsstyrka, i hvilket hänseende stataresystemet ägde företräden 
framför jordtorparesystemet.

Under detta första skede af torpareklassens tillbakagång lågo sålunda 
orsakerna till denna företeelse i främsta rummet hos jordägarna. Det torde 
visserligen äfven på denna äldre tid hafva förekommit, att torpare frivilligt 
lämnade sina torp, på grund af obenägenhet att under ofta hårda villkor 
bruka andras jord, i förening med lockelserna af högre löner såsom statare 
eller lösa arbetare. Men detta var undantagsfall, ty tillfällena till arbetsför
tjänster på landsbygden voro på denna tid långt färre än nu, hvarförutom 
arbetslönerna voro vida lägre och tillgången på arbetskraft vida större. Det 
vanligaste förhållandet var därför på den ifrågavarande tiden att torparen 
emot egen åstundan uppsades till afflyttning samt torpet afhystes och indrogs 
under hufvudgården. Härtill leddes jordägarne visserligen oftast af de ekono
miska öfverväganden, hvilka ofvan angifvits. Men jordtorpens indragning blef 
dock på somliga orter och under vissa tider mera en modesak än en väl 
öfverlagd och motiverad åtgärd, i hvilka fall många indragningar af torp 
torde hafva ägt rum, hvilka icke i längden blefvo för jordägarne fördelaktiga.

Den nu anmärkta hufvudanledningen till jordtorpens numeriska tillbaka
gång fortfor inom vissa af rikets provinser att göra sig gällande äfven under 
årtiondena närmast efter 1860-talet. Ännu in på 1880-talet voro nämligen 
de ekonomiska förhållanden flerstädes för handen, hvilka gjorde det för jord
ägarna fördelaktigt att öfvergå till stataresystemet. Trots den tillväxande 
emigrationen samt folkströmningen till städerna och industrien var nämligen 
tillgången på arbetskraft ännu ganska riklig, den betydande stegring af arbets
lönerna, som sedermera försiggått, var blott i sin begynnelse, och svårigheter 
mötte alltså icke att få den arbetskraft, som vid torpens indragning gick 
förlorad, i annan form ersatt. Ännu fram till midten af 1880-talet bibehöll 
och utvecklade sig vidare på många håll det extensiva brukningssystemet. 
Särskildt var så förhållandet i de trakter af riket, där hafreproduktionen, 
under inflytande af de ännu höga priserna på detta sädesslag, spelade hufvud- 
rollen i hushållningen. Slutligen ägde många indragningar af jordtorp rum 
i sammanhang med de ännu på 1880-talet flerstädes talrika laga skiftena.
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I viss mån redan fr. o. m. 1860-talet, men isynnerhet fr. o. m. 1880- 
talet, har emellertid den svenska jordtorpareklassens tillbakagång haft andra 
och mera sammansatta orsaker än de under tiden dessförinnan hufvudsakligen 
verksamma. Det är dessa de senaste årtiondenas förhållanden, icke de här 
ofvan angifna, hvilka böra tagas i betraktande vtt bedömande af torpare- 
frågans nuvarande läge och vid bedömande af spörsmålet, i hvad man denna 
fråga för närvarande påkallar statsmakternas ingripande.

Såsom kändt, har den ekonomiska situationen på den svenska landsbygden 
under de senaste årtiondena undergått väsentliga förändringar. En betydande 
affolkning af landsbygden har ägt rum, i sammanhang med emigrationen 
och med den till följd af rikets väsande industrialisering ökade inflyttningen 
till städer och fabrikssamhällen. Torpareklassens minskning har varit ett 
led i denna allmänna folkutflyttning, hvilken träffat alla klasser af landtbe- 
folkningen. Orsakerna till torpareklassens tillbakagång. hafva fördenskull i 
icke ringa mån varit sådana ekonomiska faktorer, som i allmänhet föranledt 
lancltbefolkningens bortflyttning och som alltså icke haft sammanhang med 
de särskilda förhållanden, hvilka varit förenade med torpinstitutionen.

Att dragningen till städerna och industrien samt till Amerika numera 
är en af de allmännast verkande orsakerna till torpens öfvergifvande, har 
bestyrkts af flere för några år tillbaka i sammanhang ^med emigrationsfrågans 
utredning verkställda enquêter. I motsats mot förhållandet i äldre tid, då 
torparen vanligen emot sin vilja uppsades af jordägaren, få enligt dessa utsa
gor torpens försvinnande i senare tid i främsta rummet tillskrifvas torparnas 
frivilliga lämnande af torpen, oftast under påverkan af lockelserna till bättre 
aflönadt arbete utom jordbruket. Tillfällena till sådant arbete äro numera 
vida talrikare än förr, och arbetsförtjänsterna i högst väsentlig mån stegrade. 
Framför sin förutvarande ställning föredrager torparen att vara en fri, lös 
arbetare, som har bättre betaldt, som kan friare disponera sin tid och som 
ej är bunden för en längre tid framåt på samma plats eller hos samma ar- 
betsgifvare. Såsom bidragande omständighet kommer härtill den allmänna 
brist på intresse för jordbruket och ringaktning för detsamma, som på senare 
tid gjort sig gällande inom ganska vidsträckta lager af allmogebefolkningen.

Förorsakas sålunda torpareklassens nutida minskning i väsentlig grad af 
allmänna ekonomiska förhållanden, så medverka dock härvid äfven ett flertal 
särskilda orsaker, sammanhängande med torpinstitutionens beskaffenhet och 
med de speciella förhållanden, hvarunder torparekiassen lefver. Detta kan 
förstås redan däraf, att denna folkklass, jämte de närstående s. k. backstugu- 
och inhysesklasserna, äro de kategorier af den svenska allmogebefolkningen, 
hvilkas numeriska tillbakagång har varit starkast. Denna tillbakagång har 
vidare i påfallande grad träffat, icke endast de uppväxande elementen af dessa 
klasser, men jämväl antalet af familjeförsörjare; under det att bondeklassen, 
som äfven lämnat och lämnar ett betydande tillskott till folkströmmen från 
landsbygden, det oaktadt i fråga om familjeförsörjarnes antal icke har minskats, 
utan tvärtom på flere orter ökats. Beträffande torpareklassens minskning 
böra sålunda, förutom de ofvan angifna allmänna orsakerna, vissa särskilda 
faktorer hafva gjort sig gällande.

Dessa särskilda orsaker till torpareklassens tillbakagång hafva i främsta 
rummet sin rot i de förändrade förhallanden, som under senare tid inträdt på 
landtbrukets arbetsmarknad, samt de nya åskådningar och kraf, som i samman
hang därmed gjort sig gällande hos arbetsklassen.

Samtidigt med den ofvan omnämnda starka stegringen af arbetslönerna 
utom jordbruket har, i synnerhet sedan slutet af 1880-talet, jämväl försiggått 
en betydande stegring af arbetsförtjänsterna inom jordbruket. Särskildt
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hafva tjänstebjonslönerna samt priserna å fria dagsverken samt å ackordsar
bete stigit starkt i höjden. Dessa lönestegringar hafva, liksom stegringen af 
arbetslönerna utom jordbruket, gjort torparna alltmera missnöjda med deras 
förutvarande ställning. Under de ifrågavarande, förändrade förhållandena 
halva de sedan äldre tid bestående, under den rikliga tillgången på arbets
kraft och de förutvarande lägre arbetslönerna afslutade arrendevillkoren för 
torpen synts torparna för hårda. In natura utgående dagsverksprestationer 
äro vanligen i sina fluktuationer konservativare än penningegodtgörelser. 
Många jordägare hafva ej velat lämpa rättsgörelsen för torpen efter dags
verkenas stigande värde, eller de hafva försummat att i tid göra detta. Tor- 
parnes villkor hafva i sådana fall ej förbättrats i proportion till arbetslönernas 
allmänna stigande, och mången gång har torparen till följd häraf uppsagt 
torpet, emot jordägarens åstundan och till olägenhet för denne.

I fall som dessa har alltså orsaken till torpareklassens förminskning i 
så måtto legat på jordägarnes sida, att dessa varit ovilliga eller ansett sig 
oförmögna att jämka torpvillkoren efter arbetsmarknadens förändrade förhållan
den. Detta har emellertid endast gällt om en del af jordägareklassen i riket, 
knappast om den större delen. Måhända än vanligare har varit, att jord
ägarna, med hänsyn till de förändrade förhållandena på arbetsmarknaden och 
till behofvet af att kvarhålla sina torpare, nödgats sänka dagsverksprestatio- 
nerna samt, hvilket är en mycket allmänn företeelse, öfvergå från dagsverken 
till kontant arrende. Dagsverksskyldighetens ersättande med penningearrende 
har nästan alltid påyrkats af torparen, som vid stigande dagsverkspriser an
sett för sig förmånligare att erlägga arrende, eller som icke velat vara under
kastad tvånget af bestämda dagsverken, hvilka han ansett medföra olägenheter 
för den fria och mest lönande dispositionen af hans arbetskraft. Jordägarne 
hafva mycket ofta varit nödsakade att tillmötesgå denna fordran. Därefter 
hafva från torparens sida fordringar ofta framställts på sänkning af penniuge- 
arrendet, och jämväl härpå har jordägaren nödgats gä med, för att icke 
riskera att få torpet stående obesatt. Denna utveckling från dagsverksskyldig
het till penningearrende, hvilket senare sedermera successift nedsatts, har 
varit det kanske mest karakteristiska draget i torpinstitutionens senaste 
utveckling.

Där nu en sådan modernisering af torpvillkoren ägt rum, hafva torparne 
visserligen, enligt utsago, oftare kvarstannat. Men dessa medgifvanden från 
jordägarens sida hafva ledt till andra svårigheter, som föranledt att äfven i 
dessa fall torpets bibehållande ofta har omöjliggjorts. Då dagsverksskyldighe
ten bortfallit, har torpinstitutionen förlorat sin gamla karaktär och det väsent
ligaste af sin betydelse såsom arbetssystem för jordbruket. Torpen hafva 
öfvergått till vanliga arrenden, det patriarkaliska förhållandet, med åtföljande 
moraliska förpliktelser från husbondens sida, har bortfallit, och de rent eko
nomiska synpunkterna vid torpjordens utarrendering hafva trädt skarpare 
i förgrunden. Sedan på sätt ofvan anmärkts, allt flera eftergifter måst göras 
i penningeafgälden, hafva torparrendena ofta af jordägarne befunnits ofördel
aktiga eller rent af förlustbringande. Torparens små kunskaper, minimala 
resurser och brist på maskiner har för honom omöjliggjort en rationellare 
brukning af torpjorden; afkastningen af torpet har tillföljd däraf varit dålig, 
och torparrendet, vid jämförelse med andra arrenden, litet. Jordägarens 
kostnader för hus, ved och gärdsel hafva fördenskull blifvit knappt betalda, 
det har icke lönat sig att sätta torpens byggnader och jord i fullgodt skick, 
och torpsystemet i den ifrågavarande formen har blifvit oekonomiskt. Jord
ägaren har slutligen till följd däraf funnit sig nödsakad att uppsäga torparen 
och rifva ut torpet.
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Torpens nedläggande har således under senare tid, allt efter omständig
heterna i hvarje fall, förorsakats af två hufvudorsaker: antingen att jordäga
ren icke sänkt torpprestationerna efter torparens fordringar, till följd hvaraf 
denne senare uppsagt torpet, eller att torparen tilltvingat sig sådana nedsätt- 
ningar i samma prestationer, att torparrendet slutligen blifvit för jordägaren 
ofördelaktigt.»

Angående de af Torpkommittén framställda förslagen till åtgärder 
för det afsedda syftet tillåta vi oss återgifva efterföljande redogörelse 
och granskning af jnr. kand. Curt Bnhtlieb, i ett häfte af Svensk 
Tidskrift för år 1912. Denna redogörelse lyder sålunda:

»För den af torpkommissionen föreslagna lagstiftningen hafva fyra hufvud- 
syften varit bestämmande: att reglera jordägarens skyldighet att tillhandahålla 
och underhålla byggnaderna; att tillförsäkra torparen ersättning för vissa jord
förbättringar ; att underlätta afsöndringar ; samt att bereda tillfälle för vissa 
lägenlietsinnehafvare att inlösa lägenheten.

Beträffande dagsverkstorp eller annan under hufvudgård lydande lägen
het, där åbyggnaden ej tillhör arrendatorn, skall ägaren enligt förslaget vara 
skyldig att vid tillträdet tillhandahålla bostadshus och för jordbrukets bedrif- 
vande nödiga byggnader i brukbart skick äfvensom svara för underhållet däraf 
under arrendetiden. Denna grundsats står i god öfverensstämmelse med jord
ägarens egenskap af tillika arbetsgifvare och, i vidsträckt mening, kapitalist. 
I talrika fall, kanske i regel, hafva för resten liknande bestämmelser redan 
länge tillämpats.

Betydelsefullare är då den brukaren af samma slags lägenhet i förslaget 
tillförsäkrade rätt till ersättning för nyodling, trädgårdsanläggning och annan 
jordförbättring än sådan, som afser bättrande af brister vid tillträdet, om 
fastighetens värde däraf varaktigt ökats. I jämförelse med gällande lag (den 14 
juni 1907 om nyttjanderätt till fast ägendom, §§17 och 18) är detta ju ganska 
radikalt. Betydligt längre i häfdandet af torparens rätt till frukten af sitt 
arbete går emellertid den finska lagstiftningen om lega af torp, landbolägenhet 
och backstuguområde af den 12 mars 1909, ehuru den i många afseenden 
gifvit anledning till allvarligt klander. Brukare af torp eller landbolägenhet, 
som förbättrat legoföremålet i afseende å jord eller nödiga byggnader och 
öfriga anläggningar, har af samma lagstiftning (§ 25) helt generellt förkla
rats vid legotidens slut berättigad till ersättning för värdeökningen, dock ej 
mera än den kostnad, som vid legotidens slut vore af nöden för arbetets ut
förande. Det af kommissionen uppställda villkor för ersättningsskyldighet från 
jordägarens sida, att värdet skall hafva ökats »på varaktigt sätt», förefaller 
föga rationellt. Ett värde, varaktigt eller ej, som härrör ur torparens arbete, 
bör väl ej af en lagstiftning, tillkommen särskildt för betryggande af torparens 
rättsställning, tillerkännas jordägaren utan all ersättningsskyldighet. Om exem
pelvis arrendatorn försatt jorden i bättre kultur, är förbättringen tydligen föga 
varaktig, för såvidt nämligen jordägaren ej ständigt håller jorden i samma 
kultur. Med andra ord: jordägaren drar vid lägenhetens öfvertagande vinst 
af arrendatorns odlingsflit, men behöfver, med hänsyn till sin egen möjligen 
inträffande försumlighet, ej ersätta dennes kostnad och besvär. Följden af en 
sådan begränsning af ersättningsskyldigheten, och därmed äfven af brukarens 
odlingsifver, kan säkerligen icke sägas vara gagnelig för det allmänna. I den 
händelse säker utredning om förbättringens värde ej kan förebringas, torde, 
med tillämpning af vanliga rättsgrundsatser, det icke vara jordägaren utan 
arrendatorn, som blir lidande i följd af antydda svårighet. Dessutom är att
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märka, att krafvet på varaktighet, hvars betydelse i lagtexten alls ej finnes 
antydd, säkerligen kan gifva anledning till talrika meningsskiljaktigheter.

In mindre nödigt förefaller förbehållet i samma paragraf, att ersättning 
för nyodling ej utgår, med mindre jordägaren lämnat skriftligt samtycke till 
nyodlingen, eller arrendatorn före dess företagande hos jordägaren anmält sin 
afsikt att odla samt därvid angifvit platsen och de ungefärliga gränserna för det 
tillämnade odlingsområdet, äfvensom genom intyg af behörig person styrkt, att 
området lämpar sig för odling samt att odlingen är för fastigheten fördelaktig.

Naturligen måste arrendatorn, såsom redan antydts, för att tillerkännas 
ersättning förebringa tillräcklig bevisning om det genom hans arbete ökade 
värdet, för hvilket ändamål syn före och efter förbättringarnas vidtagande väl 
i regel är nödvändig. Men i detta sakförhållande ligger väl tillräcklig trygg
het för jordägaren. Själf är arrendatorn säkerligen oftast bäst i stånd att 
bedöma, hvar han med fördel kan anbringa sin arbetskraft, åtminstone om 
man frånser större odlingsföretag, hvarom här ju i regel ej är fråga. Använder 
han den illa, får han stå sitt kast. En inskränkning i detta afseende genom 
lag skulle säkerligen göra mer skada än gagn. Det föreslagna intyget »af 
behörig person» blir då allenast en onödig formalitet, som lätt kan afskräcka 
brukaren. Jordägarens samtycke åter är visserligen, för den händelse skogs- 
afverkning ingår i det planerade odlingsarbetet eller detta kan lända till skada 
för jorden, en nödvändig förutsättning, och mot obehöriga röjnings- eller od
lingsarbeten torde jordägaren genom strafflagens kap. 24 vara tillräckligt 
skyddad. Men då jordägarens samtycke ju blefve nästan liktydigt med en 
utfästelse att lämna ersättning för arbetet, skulle sistnämnda villkor göra de 
föreslagna stadgandena i ett flertal fall illusoriska. För sitt samtycke skulle 
nämligen jordägaren kunna uppställa förbehåll, som alldeles öfverkorsade lagens 
mening.

Såsom motivering för ifrågavarande stadgande har kommissionen åberopat 
den s. k. norrländska arrendelagen, som innehåller samma förbehåll för er
sättning. Denna sistnämnda lag afser emellertid fastigheter af väsentligt annat 
slag än nu är i fråga. Den är nämligen tillämplig blott inom större delen 
af Norrland och Dalarne, där något intensivare jordbruk knappt förekommer, 
samt afser blott arrende, omfattande inrösningsjord till en vidd af minst fyra 
hektar. Till öfvervägande del gäller den alltså hela hemman eller större 
hemmansdelar, och i hvarje fall blott större brukningsdelar som brukas föga 
intensift. Det kan där blifva fråga hufvudsakligen om nyodling, vattenafled- 
ning eller andra större företag, men sällan eller aldrig om jordens bringande 
i hög kultur. Torpkommissionens förslag åter afser främst små lägenheter 
hufvudsakligen i södra och mellersta Sverige, på hvilka ett intensift jordbruk 
är högst önskvärdt.

Man kan väl förstå, att torpkommissionen velat förse de föreslagna ny
heterna med alla de begränsningar-, som försiktigheten syntes kräfva, men om 
en radikalare utformad ersättningsskyldighet befinnes både till sin motivering 
rationellare och till sin praktiska verkan lyckligare, har man otvifvelaktigt 
anledning att taga steget fullt ut och stipulera ersättningsskyldighet för alla 
verkliga jordförbättringar. För att ej ställa legogifvaren (= upplåtaren) inför 
allför stora svårigheter beträffande ersättningens gäldande, har den finska lagen 
(§ 27) förklarat legogifvaren fri från utgifvande af ersättning, om han efter 
verkställd syn erbjuder sig att på oförändrade villkor förlänga legoaftalet på 
tid, motsvarande värdet af de gjorda förbättringarna. Jordägaren behöfver 
alltså ej betala kontant, men för brukaren är legoaftalets kostnadsfria för
längning i regel en lika värdefull förmän som kontant betalning. En lycklig 
utväg sålunda för båda parterna.
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Att döma af talrika och välgrundade klagomål just i fråga om rätten 
till ersättning för jordförbättringar kan lagstiftningen på denna punkt med 
framgång ingripa i utvecklingens gång. På andra punkter, där lagändring före
slagits, äro utsikterna att ernå mera betydande resultat måhända mindre ljusa.

Såsom ett af de viktigaste hindren för afsöndringar har vidare ofta fram
hållits svårigheten att befria afsöndrad lägenhet från stamfastighetens gäld, 
hvars belopp mångdubbelt kan öfverstiga lägenhetens värde. Ökas detta t. ex. 
genom nybyggnad, riskerar innehafvaren att hafva nedlagt kostnad och arbete 
allenast till förmån för upplåtarens fordringsägare. En enkel och effektiv ut
väg har torpkommissionen anvisat genom att föreslå rätt för lägenhetsägaren 
att erlägga köpeskillingen genom dess nedsättande hos Konungens Befallnings- 
hafvande. Därefter skulle lägenhetsägaren icke ansvara för stamfastighetens 
gäld i vidare mån än köpeskillingen understege det värde, som vid i särskild 
ordning förrättad uppskattning sattes å lägenheten. Om stamfastighetens ägare 
ej inom viss tid kan visa sig äga inteckningshafvares medgifvande att lyfta 
köpeskillingen, skulle Konungens Befallningshafvande ha att fördela den i samma 
ordning, som för fördelning af utmätningsvis såld fastighets köpeskilling är 
stadgad.

En sådan reform syftar skenbart åt motsatt håll mot de två förut om
nämnda, i det att den skulle påskynda torparklassens försvinnande och för
vandla den till en själfständig småbrukarklass. Den står likväl i god öfver- 
ensstämmelse såväl med syftet hos kommissionens uppdrag som ock med ten
denserna inom jordpolitiken i öfrigt. Ej heller de invändningar-, som kunna 
resas med tanke pä inteckningshafvare, hvilka nödgas mottaga betalning tidi
gare än aftalats, torde kunna tillerkännas afgörande betydelse. Svårigheten 
för lägenhetsinnehafvaren att anskaffa nödiga medel kommer nog framdeles 
som hittills att kräfva större uppmärksamhet än det formella hindret af sist 
antydda art. Det är här, som ofta, endast till mindre del som den ekono
miska utvecklingen kan direkt påverkas genom lagstiftning.

Äfven den sista af de programpunkter, som kommissionens förslag inne
fattar, lösningsrätten, syftar till torparens förvandling till jordägare.

Beträffande lägenheter, som upplåtits på viss tid, ej understigande 49 år, 
har kommissionen föreslagit, att nyttjanderättshafvaren, under vissa förutsätt
ningar, efter upplåtelsetidens utgång skall få inlösa lägenheten, om dess jord 
i värde understiger åbyggnaderna och dessa tillhöra honom. Vid lägenhetens 
värdering skulle därvid hänsyn icke tagas till den förbättring, jorden kan 
hafva vunnit genom arbete eller kostnad, som af nyttjanderättshafvare ned
lagts därå. Värderingen skulle i stället ske med hänsyn till jordens skick 
vid upplåtelsen, såvidt sådant kan utrönas. Man har därvid tydligen utgått 
från, att frukten af brukarens arbete bör tillkomma allenast brukaren, således 
en rationellare ståndpunkt än den, som förslagets första hufvudpunkt, enligt 
hvad vi förut sett, grundats på.

Att denna lösningsrätt kan väcka betänkligheter, har kommissonen inga
lunda förbisett. Invändningar, afseende för fastighetskrediten uppkommande 
faror, har man velat antecipera genom ett stadgande, att lösesumman, därest 
inteckning å hufvudgården finnes, skulle nedsättas hos Konungens Befallnings
hafvande för fördelning mellan rättsägande. Svårare har varit att bemöta det 
inkast, att torparnas ställning i regel knappt skulle förbättras genom denna 
lösningsrätt. Ofta skulle säkerligen torparnas begränsade tillgångar göra lös
ningsrätten illusorisk. De förmåner och den hjälp de ofta kunnat påräkna 
från hufvudgården skulle nog i stor utsträckning bortfalla.

Minst hälften af från olika håll insamlade svar å denna fråga uttrycka 
visserligen den åsikt, att torparens ekonomiska ställning genom friköpning
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skulle förbättras, för såvida köpevillkoren icke blefve alltför ogynnsamma. 
Om gagnet att på en så förbehållsam motivering genomföra en utvidgning af 
expropriationen, kan man ställa sig tveksam. Det är verkningarna af den 
äganderätt, hvaraf torparen skulle komma i åtnjutande, som det härvidlag 
kommer an på. Äfven om den ifrågasatta lösningsrätten ej skulle få synner
ligen vidsträckt användning, torde emellertid dess införande äga sitt berätti
gande redan i nödvändigheten att icke lämna någon utväg oförsökt för de 
jordbrukande klassernas bibehållande. Lagstiftaren förfogar ej öfver någon 
patentmedicin vid botande af den ekonomiska utvecklingens lyten. Långt mera 
förhoppning kan man i denna fråga sätta till verkningarna af en ändring i 
riktning eller hastighet af jordbruksteknikens egen utvecklingstendens, exem
pelvis mot ökad kreatursskötsel och rotfruktsodling på smärre brukningsdelar, 
än till något kommittébetänkande. Vikten att äga samhällslifvets företeelser 
noggrant beskrifna och sammanfattade bör naturligen därför ej underskattas, 
då ju endast med aktgifvande på utvecklingens egen tendens riktlinjer för 
framgångsrikt arbete kunna uppdragas. Det af torpkommissionen framlagda 
arbetet innebär med hänsyn härtill otvifvelaktigt ett afsevärdt steg framåt.»

Svårigheterna att verkligen kunna komma till effektiva åtgärder 
visa sig alltså i detta fall icke vara mindre än vid andra tillfällen 
då man sträfvar att »bevara» eller på nya banor inleda en institu
tion, som kanske dock redan är i den ekonomiska samhällsprocessen 
utdömd. Äfven här bör man visserligen med all makt söka så mycket 
som möjligt afskaffa bestående missförhållanden och mildra olägen
heterna och svårigheterna vid öfvergången till nya former; men mest 
torde dock vara att vinna genom ett positift arbete för närstående 
önskemål: här väl egnahemsrörelsen.

Statareklassen.

Antalet manliga hufvudpersoner inom stattorpare- och statare
klassen angifves vid nedanstående tidpunkter hafva utgjort:1

År 1825 . . . . 9,239 År 1850 . . . . . 17,026 År 1880 . . . . 34.131
» 1830 . . . . . 10,398 » 1860 . . . . . 23,815 » 1890 . . . . 33,741
» 1840 . . . . . 14,154 2> 1870 . . . . . 31,218 » 1900 . . . . 33,351

Om man får lita på dessa såsom vanligt mycket osäkra tal, 
skulle alltså statareklassen hafva företett en mycket stark tillväxt 
ungefär till 1870 men därefter en svagare tillväxt och under senare 
tider till och med stagnation eller någon tillbakagång. Angående 
orsakerna till statareklassens uppkomst äro några uppgifter lämnade 
i Torpkommitténs uttalande, sid. 680 här ofvan.

Med inräkning af hustrur, familjemedlemmar och biträden upp- 
gifves hela gruppen i fråga hafva vid 1900 års utgång uppgått till

1 Bilaga IX. sid. 26.
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146,374 personer. På de särskilda länen fördelade sig denna befolk
ning enligt nämnda års folkräkning på följande sätt:

Län. Personer. Län. Personer. Län. Personer.

Malmöhus . . . . 18,410 Örebro .... . . 6,820 Göteborgs o. Boh . 1,416
Östergötlands . . . 18,213 Kristianstads . . . 6,582 Gottlands . . . . 1,324
Södermanlands . . 18.061 Värmlands . . . . 5,566 Jämtlands . . . . 1,211
Stockholms . . . . 15,244 Hallands . . . . . 4,847 Kronobergs . . . . 1,067
Västmanlands . . 10,432 Blekinge . . . . . 3,270 V ästernorrlands 441
Uppsala . . . . . 9,125 Älfsborgs . . . . 2,557 Gäfleborgs . . . 218
Skaraborgs . . . . 8,637 Kopparbergs . . . 2,295 Norrbottens . . 42
Kalmar . . . . . 8,450 Jönköpings . . . . 2,127 Västerbottens . . 19

De fyra Mälarelänen äfvensom Örebro och Östergötlands län 
omfatta alltså tillsammans en statarebefolkning af vid pass 78,000 
personer, eller mer än hälften af slutsumman för hela riket. Skåne 
bidrager med 25,000, de tre länen kring Vänern med nära 17,000 
och de tre Smålandslänen med nära 12,000; i de öfriga tio länen 
uppgår statarebefolkningen endast till omkring 15,000 personer sam- 
manlagdt.

Statarnes ekonomiska ställning anses allmänneligen vara dålig, 
och de till Emigrationsutredningen inkomna uttalandena gå i samma 
riktning. Vi återgifva här några af dem in extenso.

Provinsialläkaren i Akersbergs distrikt af Stockholms län d:r 
Erik Ekelöf skrifver, i januari 1908:

Såväl i Roslagen som i andra, ganska vidsträckta områden af Sverige 
förekommer det s. k. stataresystemet eller statareväsendet, det vill säga 
jordbruksarbetet utföres lmfvudsakligen med tillhjälp af s. k. statare. Också 
är det från statarnes klass som en mycket stor del af emigrationen i de 
nämnda trakterna utgår, och vid en närmare granskning af statarnes för
hållanden och lefnadsvillkor synes denna utvandring mig ej alls vara egen
domlig eller svår att förklara. Då så ofantligt mycket både skrifvits och 
arbetats på ett förbättrande af många andra gruppers af kroppsarbetare ställ
ning i vårt land, synes det mig i hög grad anmärkningsvärdt, att statar- 
väsendets många och svåra missförhållanden och afvigsidor så litet uppmärk
sammats. Tänkom oss dessa jordbruksarbetares (statarnes) ställning! Vanligen 
äro de gifta och hafva en talrik barnaskara. Visserligen bebo de å den 
egendom, under hvilken de tjäna, fritt en liten stuga, men denna lämnar dock 
oftast i afseende på byggnadssätt, storlek och inredning mycket öfrigt att 
önska. Snarast utgör den i flertalet fall exempel på, huru dylika arbetare
bostäder ej borde vara beskaffade. Trängsel, mörker, fukt, drag och ej så 
sällan smuts är hvad man i dessa vår kanske mest nödvändiga arbetareklass’ 
bostäder tyvärr alltför ofta får skåda. En dylik statares lön uppgår i allmänhet 
(i de fall jag påträffat) till mellan 200 och 300 kronor per år, hvartill 
komma en del födoämnen in natura, hvilka dock sällan eller aldrig äro till
räckliga för familjens behof. Hela en dylik statares arbetstid är ägnad ute
slutande åt hufvudgården. Med den långa arbetstid (c:a 12 timmar) och det 
ansträngande arbete, hvilka i vanliga fall förekomma, blir naturligtvis hvarken 
tid eller kraft öfrig för stataren till privat arbete. Några slag af försäkring 
eller understöd vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall förekomma i vanliga 
fall ej. Blir familjefadern långvarigt eller obotligt sjuk, eller blir han af 
andra orsaker arbetsoduglig, eller skulle han afiida, kastas de öfriga, minder-
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åriga eller till kroppsarbete olämpliga familjemedlemmarna utan vidare 
ceremonier in pä ifrågavarande kommuns fattigvårdsinrättning. Statarne an
tagas i allmänhet per år, och som man af det föregående kan förstå, lefva 
de flesta statarefamiljer i ett ständigt tillstånd af verklig, djup fattigdom. 
Det gäller vanligen för dem endast att kunna skaffa bröd för dagen åt sig 
själf och sin familj. Att ställa sträfvandena högre och på framtiden, därom 
kan för statarne under nuvarande förhållanden ej blifva tal. Att under dylika 
förhållanden ombyte af plats och bostad ofta förekommer är naturligt. I 
verkligheten finnas också många stora egendomar, hvarest alla eller flertalet 
statare årligen ombytas. Endast till undantagsfallen torde det höra, att en 
statare hela sitt lif förblir bofast å samma ägendom och bebor samma stuga.

Från dessa statarefamiljer är det vi nu årligen se en stor armé af arbets- 
dugliga unga män och kvinnor lämna landet för att i utlandet, särskildt 
Förenta Staterna, söka, om icke sin lycka, så dock en mera människovärdig 
tillvaro. Och huru kunna vi väl för närvarande vänta eller begära annat af 
dem! Hvilken framtid skymtar väl för de i dessa statarefamiljer uppväxande 
unga människorna? Antingen att kvarstanna i hembygden, för att frivilligt 
gå till mötes ett lif af hårdt arbete mot ersättning af nätt och jämt så 
mycket bröd, som behöfves för lifvets uppehälle. I bästa fall kunna framtids
utsikterna i så fall bli att till döddagar få med sin familj bebo den lilla 
statarestugan. I sämre och tyvärr alls ej ovanliga fall är det dock fattig
stugan, som får blifva den af arbete brutne statarens tillflykt på gamla 
dagar. Hvem må därför undra på, att barnen, allteftersom de växa upp och 
blifva arbetsdugliga, om möjligt söka lämna hemorten för att söka ett tack
sammare arbetsfält? Klart är ju, att det är i första rummet just den mera 
intelligenta, pigga och företagsamma delen af de unga, som har nog företag
samhet och energi att söka sig till andra trakter, där deras arbete bättre 
betalas. Den trögaste och ointelligentaste, kroppsligen såväl som andligen 
sämst utrustade delen af befolkningen blir dock, som naturligt är, kvar i 
hembygden.

Kronolänsman Sigurd Pira, i Norra Vedbo härads första distrikt 
af Jönköpings län, skrifver, i december 1907 :

För några år sedan började i stället för torpare anställas statare. Då 
började statarsystemets blomstring, ett system som jämte landtkommunernas 
fattigvård utgör den mörkaste fläcken å den svenska landsbygden. Trots de 
dåliga, ofta usla förhållanden, hvari statarfamiljerna lefva sitt lif, synes det 
som om de stora jordägarne icke skulle hafva så svårt att få statare som 
tjänstehjon. Orsaken därtill torde väl hufvudsakligen vara att söka däruti, 
att när en familj räknas bland statarne på en gård, den har allt för svårt 
att arbeta sig upp till något annat. En statares lif är både omväxlande och 
enformigt. Det är rikt på försakelser och umbäranden men fattigt på för
ströelser och glädje. Så snart godsägaren en tid haft en dräng, gör han allt 
för att förmå honom ingå äktenskap, ty så snart familjen är bildad, är gods
ägaren viss om honom som statare. Löneförhöjning och löften om god fram
tid locka drängen att stanna kvar, och blott han varit på gården några år, 
har han svårt att hyta sysselsättning; åldern, stor familj och dåliga affärer 
trycka honom kvar på ett ställe, som han i grund och botten hatar och 
afskyr.

' Statarlönen växlar betydligt i orten men utgöres alltid af kontanta medel 
och naturaförmåner. Såsom god årlig lön anses följande, som lämnas å en 
större landtegendom i orten:
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Kontanta medel..................................................................................Kr. 275'o o
Fri bostad med vedbrand, värdt..................................................... » I50-oo
600 kg. råg, värderad till..........................  » 72’oo

40 kg. hvete » »...................................................  » 4-8 o
30 kg. korn » »............................................................ » 3'6 o
30 liter ärter » . » 4-5 o
lVl liter oskummad mjölk om dagen, värd pr år.................. » 54’70
l1/^ liter skummad » » » » » ».................. » 27-35

80 kg. fläsk, värderadt till...........................................  » 80"oo
2V« tunnor potatis samt rätt att sätta V2 tunna på husbondens 

jord, värderad till..................................................................... ;> 10’o o
eller tillhopa enligt ortens pris värdt...........................................Kr. 681'95
härifrån dock afgår utgift för förmalning af säden, som kan

värderas till  ................................................................., , » 7- o o
Best Kr. 674-95

Till jämförelse meddelas, att arbetare vid ortens snickerifabriker ofta ha 
en årsinkomst af 1,000 kronor eller mer.

Statarfamiljens bostäder äro i allmänhet mycket sämre än en fabriks
arbetares. Ett stort kök och en liten kammare upplåtas till bostad åt en 
statarfamilj oafsedt dess storlek. Ovanligt är icke, att tio personer bo i ett 
rum med 25 à 30 kvadratmeters golfyta, och ha ett kök som icke rymmer 
mer än en säng och erhåller sitt ljus genom ett fönster af knappt en kvadrat
meters öppning. Ofta äro rummen låga och knapphändigt underhållna. 
Fönster kunna sällan öppnas. Ytterst sällan är fabriksarbetarens hem af 
denna typ.

I regeln börjar fabriksarbetaren sitt arbete kl. 7 f. m. och slutar det
samma kl. 7 e. m., med raster om tillhopa två timmar. Statarens arbets
tider variera under olika årstider, men i medeltal arbetar han 12 timmar på 
dygnet, och under sommarmånaderna blir det mångenstädes mycket korta 
måltidsraster.

Fabriksarbetaren är i tillfälle att själf köpa sitt mjöl, sin mjölk och 
potatis m. m. och kan skaffa den vara han önskar, af god eller sämre kvalité. 
Stataren måste nöja sig med gårdens produkter, vare sig de äro prima eller 
sekunda. Ovanligt är icke att statarne få af den säd, som husbonden icke 
kan sälja, men då staten för året uppgöres, aktar husbondon icke för rof 
att beräkna naturaförmånerna efter ortens pris på prima vara.

Härmed har jag icke velat säga, att alla statare i trakten hafva det så 
uselt, men de kunna vid en eventuell flyttning få det. Och då tal är om 
orsakerna till emigrationen, måste man först och främst framdraga de dåliga 
förhållandena och påvisa hvad utsikter statarne hafva, utsikter som mycket 
ofta komma dem att tänka på fattighuset såsom deras slutliga boning. Ty 
förr än statarförhållandena ordnats och de gifta kvinnornas tvungna borta- 
arbete förbjudits, skall fattighuset icke bli obebodt och emigrationen från 
ifrågavarande familjer icke upphöra. Det finnes statarfamilj er, som redan 
hafva bidrag af fattigvården.

Ivronolänsman Gust. A. Lundberg i Handbörds härads östra 
distrikt, Kalmar län, skrifver, i oktober 1907 :

Under gångna tider, då god tillgång till arbetskraft fanns, må man ej 
undra öfver att en stor del af vårt folk närde förhoppning att i ett främ
mande land söka sig en bättre utkomst än hvad dem här kunde beredas.

44—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Hvad nu särskildt jordbruket beträffar, var detsamma icke så långt kommet, 
att det ansågs lönande att med större arbetskraft än nödvändigt drifva detta. 
Efter denna tidsperiod började de stora landtgodsen att bildas, genom inköp af 
mindre hemman, som lades under de större herregårdarna, som erhöllo sin arbets
kraft från utlagda torp, hvars innehafvare fullgjorde sina skyldigheter i dagsverken 
och annan skatt enligt kontrakt. Härtill kommo en del ogifta lagstadda tjä
nare vid liufvudgården. Efter att en ny period inträdt, under hvilken de 
stora godsägarne insågo att landtbruket, rätt skött, kunde bära sig, öfvergick 
man till det s. k. statsystemet, det säkerligen för vårt land olyckligaste ar
betssystem som kunnat upptänkas, och med ringa skillnad från ett slafsystem, 
med arbetare, hvilka i början icke hade det stort bättre än vanliga fattighjon. 
Ingen skillnad gjordes på om statfamiljen var stor eller liten, staten var den
samma. Den var knappt tilltagen, och beräknad att utgå till större delen in 
natura. Den kontanta lönen skulle äfven omsättas på herregården, i det att 
stataren var skyldig att, hvad han dessutom för sitt uppehälle behöfde, köpa 
detta vid gården, som tillhandahöll en del varor till oskäligt höga pris. En 
annan olägenhet var, att dessa statare på inga villkor kunde erhålla en enda 
jordlapp mera än där de fingo sätta sin statpotatis. Så kallade backstugor 
var en förskräckelse för godsägaren, och däraf smittades äfven den mindre 
hemmansägaren, hvilken någon gång upplät en mindre, oodlad jordremsa, oftast 
otillgängligt belägen från gården, och under alla förhållanden endast på s. k. 
förpantningskontrakt på vissa år. Statarens framtidsperspektiv, då hans löne
förmåner voro så knappt tilltagna att de nätt och jämt räckte till det dagliga 
brödet, var på ålderdomen fattighuset med allt dess elände. Från denna 
statkarlsperiod härleder vår massutvandring.

Då statarens egna barn vuxit upp och kommit till en mognare ålder, in
sågo de allt för väl föräldrarnes slafveri och fattigdom, som de mången gång 
själfva fingo erfara genom det knappa brödet. Hvad var då naturligare än 
den tanken hos barnen: vi måste göra något för att våra fattiga föräldrar 
på sin ålderdom icke skola komma på fattighuset, men hvad? I det egna 
landet kunde det ej gå, och så hägrade åter Amerika för dem. Det behöfdes 
icke så mycket penningar på den tiden, och inom kort var Amerikaresan en 
verklighet. I afskedets stund gafs alltid det löftet att efter framkomsten till 
det förlofvade landet sända hem penningar till far och mor, samt om lyckan 
var god, fribiljetter till syster och bror. Sant är att dessa löften också i 
många fall hållits. Men ännu finnes statsystemet kvar, fastän under mycket 
förbättrade villkor, hvilka dock ej äro tillfyllest, då lefnadskostnaderna stigit 
i vida högre proportion än förmånerna. Hemslöjden finnes icke mera, och 
stataren är mera än förr hänvisad att, utom sin stat in natura, köpa sina 
öfriga behof af närmaste landthandlande, mången gång på kredit och däraf 
följande högre pris. Ännu finnes ingen möjlighet för en statkarl att af sin 
inkomst kunna aflägga något för ålderdomen. När barnen blifva vuxna, få 
de begifva sig ut att tjäna. Hade det funnits tillgångar att utrusta dessa 
barn,o så vore deras väg också gifven, och det vore till Amerika. Hvad som 
nu håller dem kvar i närheten af hemmet och födelsebygden är brist på till
gångar att komma längre. De som ej taga tjänst i landtbruk söka sig till 
industrien.

Att förhållandena inom statareklassen i regeln äro mycket 
otillfredsställande, torde icke kunna bestridas. Man kunde invända, 
att så länge arbetssökande finnas som foga sig i dylika villkor, så 
är därvid intet att göra. Men detta resonemang håller icke streck.
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Det fanns folk, som nöjde sig med industriens villkor också före 
yrkesinspektionens inrättande, men detta hindrade icke staten att 
föranstalta om sagda inspektion, med uppgift att tillse att nödvän
diga åtgärder vidtogos för fabriksarbetarnas hälsa, säkerhet och tref- 
nad. Det finnes då icke heller något hinder att anordna en inspek
tion också för statareväsendet. Då antalet hithörande familjer icke upp
går till mycket mer än tiondelen af antalet familjer inom industrien, 
skulle en dylik inspektion icke blifva någon alltför vidlyftig sak. 
Ännu mera underlättas den däraf, att de lefnadsförhållanden, som be
teckna statarnes tillvaro, äro långt mindre växlande än industriarbe- 
tarnes, liksom ock statareväsendet är mera koncentreradt, då det huf- 
vudsakligen återfinnes i vissa delar af mellersta och södra Sverige.

Daglönare.

För det mera tillfälliga arbetsbehofvet i det svenska jordbruket 
anlitades i äldre tider hufvudsabligen de s. k. backstuga- och inhyses- 
hjonen. Backstugusittarne innehade smärre jordstycken med därå 
uppförda stugor; inhyseshjonen arbetade för dagspenning eller idkade 
något handtverk. Bägge dessa grupper af arbetare anlitades för 
jordbruket väsentligen under skördetiden.

För ifrågavarande samhällsklassers historia är utförligt redo- 
gjordt af doc. ~Wohlin i Bilaga XI. Antalet hithörande manliga 
hufvudp er soner utgjorde vid nedanstående tidpunkter:
Ar 1751 . . . . 20,033 Ar 1810 . . . . 40,631 År 1870. . . . . 101,113

» 1760 . . . . 21,905 » 1820 . . . . 43,400 » 1880. . . . . 83,981
» 1769 . . . . 27,189 » 1830 . . . . 54,513 » 1890. . . . . 67,323
» 1780 . . . . 26,570 » 1840 . . . . 65,226 » 1900. . . . . 54,238
» 1790 . . . . 36,609 » 1850 . . . . 89.215
» 1800 . . . . 44,367 » 1860 . . . . 96,514

Den betydande tillväxten af hithörande befolkning under tid
rymden mellan 1750 och 1870 är Here gånger berörd under Afdelning 
II här ofvan. Talrikheten af denna grupp under 1860-talet vittnar 
mer än något annat om den vid utvandringens inbrott rådande öfver- 
befolkningen å Sveriges landsbygd. Med inräkning af familjemed
lemmar synas backstugu- och inhysesklasserna då för tiden hafva 
utgjort ej långt ifrån en half million människor, eller bortåt en åtton
del af rikets hela befolkning.

Den starka minskningen under utvandringsperioden sammanhänger 
naturligtvis för en del med emigrationen. Det uppgifna antalet back
stugu- och inhyseshjon bland emigranterna är visserligen icke synner
ligen stort, men ett betydligt antal hithörande torde i själfva verket 
i utvandringsstatistiken ingå under rubriken »arbetare af obestämdt 
slag». Den viktigaste orsaken till minskningen af backstugu- och
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inkysesklasserna är dock icke utvandringen, utan öfvergången till 
industrien. För hemmansägaresönerna har, såsom förut omnämnts, 
industriarbetarens ställning sällan visat sig lockande, men för in- 
hysingen och backstugusittaren har den betecknat en högst väsentlig 
förbättring. I detta fall, som i så många andra, har industrien 
trädt hjälpande till, när Sveriges jordbruk ej längre varit i stånd 
att gifva landsbygdens befolkning dess behöriga utkomst.

Yid 1900 års folkräkning utgjorde hela befolkningen inom back- 
stugu- och inhysesklasserna, efter inräkning alltså äfven af familje-
medlemmarna, 285,960 personer. På de särskilda länen fördelade sig 
denna befolkning på följande sätt:
Värmlands . . . 24,744 Göteborgs o. Bob. . 14,574 Kopparbergs . . . . 7,247
Malmöhus . . . 24.414 Norrbottens. . . . 12,891 Södermanlands . . 7,085
Skaraborgs . . . 23,924 Jönköpings . . . . 12,616 Stockholms . . . 5,700
Älfsborgs.... 22,998 Östergötlands . . . 12,302 Västmanlands . . 5,182
Kristianstads . . 19,048 Örebro .... . . 9,049 Uppsala.................. . 4,161
Kronobergs . . . 16,810 Hallands . . . . . 8,766 Gäiieborgs .... . 3,891
Kalmar .... 15,423 Västernorrlands . . 8,438 Jämtlands .... . 3,088
Blekinge .... 15,241 Västerbottens . . . 7,938 G-ottlands .... . 435

Relatift taget är denna grupp talrikast i Kronobergs och Ble-
kinge län, där den ännu omfattar mer än 10 % af hela befolk
ningen, —. på Blekinge läns landsbygd till och med lB/a %>, eller mer 
än en sjundedel. Här träffas säkerligen ett uttryck för den inom 
stora delar af Blekinge och Småland rådande fattigdomen. Hela 
denna befolkningsgrupps aftagande, till följd af öfvergången till in
dustrien, är gifvetvis en samhällsgagnelig företeelse.

Angående antalet öfriga daglönare inom jordbruket finnas icke 
tillförlitliga uppgifter. Större delen af dem utgöres af personer, som 
icke äro yrkesutbildade, utan lifnära sig af grofarbete inom industri 
eller jordbruk allteftersom tillfälle erbjuder sig. Huruvida antalet 
hithörande personer under senare tider ökats eller minskats, är icke 
möjligt att afgöra. De jämförelsevis höga arbetslönerna i våra dagar, 
ej minst för grofarbete, torde göra det ekonomiska tillståndet inom 
denna samhällsgrupp relatift drägligt, där icke arbetslösheten — ofta 
periodisk — samt ett regellöst lefnadssätt göra de gynnsammare 
faktorernas inverkan om intet.

Bristen på arbetskraft

i våra dagars svenska jordbruk är ett synnerligen ofta öfverklagadt 
förhållande. I detta hänseende, såsom i så många andra, represen
terar den nuvarande tiden den rena motsatsen mot tillståndet vid 
utvandringens början, vid hvilken tidpunkt det stora antalet back- 
stugusittare och inhyseshjon vittnade om öfverflödande arbetskraft 
på den svenska landsbygden. Förändringen har åstadkommits genom
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industriens uppblomstring samt genom emigrationen. Till följd af 
emigrationen liar, såsom förut påpekats, i mer än trettio år Sveriges 
befolkning inom de mest arbetsföra åldrarna hållit sig undertalig. 
Det är ju icke annat än naturligt, att denna folkbrist till slut kon
centrerat sig på den af våra näringsgrenar, som gifver den lägsta 
aflöningen, alltså på jordbruket.

I sin cirkulärskrifvelse, i september 1907, till rikets Hushåll
ningssällskap begärde Emigrationsutredningen deras uttalande äfven 
angående denna fråga. De inkomna svarens lydelse var följande. 
Yi erinra om att desamma ingåfvos under åren 1908 och 1909 och 
alltså nu äro något gamla.

Stockholms län. Tillgången på arbetskraft vid jordbruket har under 
de senaste åren minskats, men har denna minskning först under de senaste 
tio åren blifvit mera allmänt kännbar. För närvarande råder flerstädes brist 
på arbetsfolk, särskildt ogift, ehuru löneförmånerna alltjämt stigit.

Uppsala län. Bristen på arbetare- har under de senaste åren allt mera 
tilltagit och numera stegrats ända till olidlighet. Såsom de närmaste och 
verksammaste orsakerna må anföras den höga aflöning, som industrien åtmin
stone tidvis erbjuder arbetare, den längre fritiden inom industriarbetet, stads- 
lifvets lockelser samt en växande motvilja mot jordbruksarbete. Den på vissa 
håll härskande tendensen att lämna minsta möjliga arbete i utbyte mot högsta 
möjliga lön har börjat göra sig gällande äfven bland jordbruksarbetarne.

Södermanlands län. Det är först under det sista årtiondet som svårighet 
att anskaffa arbetskraft till jordbruket egentligen yppat sig, något tidigare i 
närheten af Eskilstuna och i de närmast, Stockholm belägna delarna af länet, 
senare i öfriga delar, och sist i de trakter som äro sämst lottade på kommu
nikationer. Från länets arbetsgivareförening, som omfattar ett 150-tal större 
jordbruk, uppgafs förliden höst att efter flyttningstidens slut en brist före- 
fanns å c:a 600 fasta jordbruksarbetare. Och säkert är att redan förut ar
betskraften måst inskränkas vid alla gårdar samt att den näppeligen tål ytter
ligare minskning utan att jordbrukets skötsel blir allvarligt lidande; detta så 
mycket mera som, i följd af stark socialistisk agitation, arbetsvilligheten under 
de sista åren betänkligt minskats. Hvad däremot beträffar arbetarnas för
måga att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer, har denna. snarare ökats, 
såsom en följd af stigande upplysning och den uppryckning, som den socialis
tiska rörelsen onekligen medför.

Östergötlands lån. Att tillgången på arbetskraft för landtbrukets behof 
blifvit mera knapp är ett sakförhållande, som icke lär kunna bestridas. Men 
orsaken härtill torde ej så mycket vara emigrationen utan fastmera vår fram- 
åtgående industri, som med öfvermäktig konkurrens drager till sig våra dugli
gaste arbetare. Härigenom hafva äfven jordbruksarbetarnes löner stigit, så 
att dessa ungefärligen fördubblats under de sista 20 à 25 åren.

Jönköpings lån. Tillgången på arbetskraft för jordbruket har otvifvel- 
aktigt minskats under de senaste 40 åren, om ock bristen på arbetskrafter 
först under de senaste 6—8 åren blifvit afsevärd. Den jordbruksarbetande 
klassens förmåga att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer är helt visst lika 
stor nu som för 40 år sedan, men intresset för tillvartagandet af husbondens 
rätt och bästa håller på att försvinna; med andra ord: det gamla patriarka-
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îiska förhållandet mellan husbonde och tjänare går bort, och i stället komma 
de kollektiva aftalen.

Kronobergs län. Bristen torde först på de senare 15 à 20 åren gjort 
sig kännbar och utvecklats i samma mån som industrien inom landet dragit 
landtbefolkningen till de större städerna. Plikttroheten i arbetet har synnerligen 
på sista decenniet märkbart aftagit, beroende på känslan af lättheten att om 
ej här så där erhålla arbete, ofta oberoende af medförda betyg. Agitation 
och rykten om framgångsrika strejker samt en allmän oro och jäsning i 
sinnena, i sin tur beroende på att vi nu hafva att göra med den första gene
rationen modernt folkskolebildade individer, torde äfven hafva minskat intresset 
för arbete -— för andra.

Kalmar läns Norra. Tillgången på arbetskraft i jordbruket har varit 
stadd i stadig tillbakagång. Någon egentlig brist har dock icke förefunnits 
förrän under de senaste fem åren. Särskildt för vissa förrättningar, såsom 
tjänst i ladugård och dylikt, har tillgången på villig och duglig arbetskraft 
dock länge gjort sig synnerligen kännbar. De bästa arbetarna emigrera eller 
söka sig till städerna och industrien. De mindre arbetsdugliga personerna, 
jämte äldre och minderåriga, stanna kvar vid jordbruket, men fordra dessa 
lika stor arbetslön som de dugligare, ehuru de uträtta vida mindre. Kvinnorna 
upphöra alltmer att deltaga i något slag af jordbruksarbete.

Kalmar läns Södra. Svårigheten att erhålla tillräckligt antal jord
bruksarbetare har inom Sällskapets område gifvit sig tillkänna först på de sista 
fem à sex åren, och anser sällskapet, att tillgången minskats med ungefär 30 
procent. Hvad angår den jordbruksarbetande klassens vilja och förmåga att åstad
komma fullgoda arbetsprestationer, så fattas ej förmågan att utföra ett fullgodt 
arbete, utan denna borde snarare hafva ökats på grund af att arbetstiden 
förkortats och arbetaren nu erhåller bättre kost än förr, men däremot har 
den goda viljan i afsevärd mån slappats, liufvudsakligen beroende på socia
listisk agitation och en allt mera omkring sig gripande slapphet i såväl lef- 
nadssätt som seder.

Gottlands lån. Tillgången på arbetskraft i jordbruket har under de 
senaste 40 åren starkt minskats, och den bristande tillgången har särskildt 
blifvit kännbar från 1890-talet, sedan Roma sockerfabrik anlades och därmed 
en vidsträckt rotfruktsodling tillkommit, kräfvandé större tillgång på arbetskraft. 
Samtidigt ha stora vattenafledningsföretag och järnvägsanläggningar verkställts, 
hvilka bundit • mycken arbetskraft. För närvarande är bristen på inhemsk 
arbetskraft så stor, att hvarken jordbruk eller industri här kunde bestå i 
samma omfattning och intensitet som nu utan fyllnad af arbetsfolk från 
andra delar af riket eller från utlandet, än mindre vore utan sådan någon 
utveckling möjlig.

Blekinge län. Tillgången på arbetare har varit i ständigt aftagande 
under de senaste 10 åren och är f. n. otillräcklig vid jordbruket inom västra 
delen af länet.

Kristianstads län. Tillgången på arbetskraft för det större jordbruket 
är nu jämförelsevis begränsad, dock kan man ännu erhålla sådan. Däremot 
är det svårare att få den tillfälliga arbetskraft för rotfruktrensning och dylikt, 
som så väl behöfves. Brist på arbetskraft har inträdt i samma mån indu
strien utvecklats och i stor mängd absorberat arbetskraften. Genom de bättre 
daglöner, som erhållits dels vid denna, dels vid jordbruket, ha hustrur och 
barn blifvit mindre villiga att deltaga i arbetet inom jordbruket. Allra värst
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är att erhålla hjälp till mjölkningsarbetet, oaktadt detsamma betalas jäm
förelsevis högt, eller ända till 300 kr. pr år. Inom länet är en vanlig dräng
lön 250—300 kr. och fritt vivre. För statare är lönen mellan 700—800 kr. 
Dagsverkspriset är 2—3 kr. pr dag för man och 1'26—2-25 för kvinna, där 
man arbetar på egen konst.

Malmöhus lån. Att tillgången på arbetskraft till jordbruket ganska 
betydligt aftagit, framgår af hvad ofvan därom sagts.1 Förutom de angifna 
grunderna därtill, tillkommer älYeu värnplikten, som drager ungdomen från 
jordbruksgöromålen under en stor del af året. Mest framträdande är emel
lertid bristen på mjölkerskor, hvilka snart ej längre stå att erhålla, äfven 
mot betydligt förhöjda löner. Emigrationen till städerna torde vara den vä
sentligaste anledningen till bristen på mjölkerskor, i det den kvinnliga ung
domen föredrager att tjäna i städerna, eller åtminstone på sådana ställen där 
ingen mjölkning förekommer. Denna arbetarebrist framträdde särskildt märk
bar på 1890-talet och har tilltagit intill närvarande stund, då tillståndet på 
många ställen betecknas såsom betänkligt, på andra däremot ännu såsom 
drägligt. I stor utsträckning har till de större egendomarna inom länet in- 
förskrifvits småländska och polska arbetero af båda könen, hvilka ersatt 
bristen på inhemska arbetare, i synnerhet vid skötseln af sockerfälten. Beträf
fande den jordbruksarbetande klassens förmåga att åstadkomma fullgoda arbets
prestationer, finnes all anledning att förmoda att denna förmåga tilltagit med 
de gynnsammare personliga förhållanden, som nu råda. Arbetaren har nu 
för tiden råd att äta, kläda sig och bo bättre än förr. Däremot sakna de 
yngre tillfällen att till fullkomlighet öfva sig i vissa färdigheter, såsom att 
hugga med lie eller dylikt. Denna brist framträder dock mindre störande, 
då dylika arbeten numera allmänt utföras med maskiner. Tillfölje arbetare
bristen har emellertid mången arbetsgifvare tvingats att nöja sig med under- 
och öfveråriga arbetare, och dessa hafva gifvetvis ofta gifvit anledning till 
anmärkning på förmågan att lämna ett fullgodt arbete. Omvändt synes 
ibland förhållandet vara beträffande viljan att lämna ett fullgodt arbete, 
isynnerhet när socialistiska agitatorer lyckats vinna gehör för sina läror. 
Beklagligt nog råder ibland obenägenhet för ordning, och likgiltighet för 
arbetgifvarens intressen.

Hallands lån. Angående tillgången på arbetskraft i jordbruket har 
en tydlig minskning gjort sig gällande, särskildt under de allra sista åren, 
och har under dessa år ej blott emigrationen utan äfven städerna och indu
strien dragit arbetare från landsbygden. Den ständiga ökningen af industri- 
arbetarnes löner har naturligen inverkat på jordbruksarbetarnas aflöning, 
och torde nuvarande dagsverkspriset för sistnämnda arbetare uppgå till minst 
18—22 öre per timma. Den tydliga, ständigt minskade tillgången på jord
bruksarbetare har väl ännu icke medfört någon tillbakagång i länets jordbruks
näring, men för hvarje dag blifva svårigheterna att anskaffa arbetskrafter 
större och större, och te sig utsikterna för denna det svenska jordbrukets 
lifsfråga icke synnerligen ljusa.

Göteborgs och Bohus lån. Med hänvisning till, hvad förut anförts,2 
kan Förvaltningsutskottet vitsorda, att tillgången på för jordbruket tillgänglig 
arbetskraft under de senast gångna fyratio åren i hög grad förminskats, samt att 
den nuvarande, särskildt framträdande bristen i detta afseende i synnerhet 
varit kännbar under de sista tio åren. I afseende å den jordbruksarbetande 
klassens vilja och förmåga att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer måste

1 Se Bilaga XVII, sid. 38 o. ff. 2 Se Bilaga XVII.
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Utskottet vidgå, att en förändring till det sämre i detta hänseende under 
årens lopp försiggått. Nutidens jordbruksarbetare betrakta nämligen ofta de 
landtliga sysslorna med ett visst förakt, kafva ej något intresse af att sätta 
sig in i de olika detaljerna af desamma och äro öfver hufvud liknöjda i fråga 
om det resultat som genom jordbruksdriften uppstår. Hufvudsaken är, att 
dagen går, att rastetiderua tagas ut i sin fulla utsträckning, och att aflöningen 
bekommes i goda kontanter och mycket goda naturaförmåner. Ett verksamt 
medel mot nämnda sorgliga förhållande torde vara svårt att angifva, men 
håller Utskottet före, att något skulle kunna vinnas genom att göra arbetarno 
delaktiga af den vinst på driften, som bör kunna uppstå om det hela skötes 
planmässigt och väl samt såväl husbonde som arbetare spänna alla sina kraf
ter för att vinna ett godt resultat.

Ålfsborgs låns Södra. Tillgången på arbetskraft för det större jord
bruket är alldeles otillräcklig för att jordbruken skola kunna skötas väl. Hvad 
kvinnornas arbetsprestationer beträffar, så är redan förut nämndt att de hafva 
stor obenägenhet för landtarbete, och särskildt är det snart sagdt omöjligt att 
få några mjölkerskor. De manliga arbetarnes prestationer torde däremot nog 
vara i kvalitatift hänseende öfverlägsna dem som åstadkommos för några 
årtionden sedan.

Ålfsborgs läns Norra. Tillgången på arbetskraft vid jordbruket har 
afgjordt minskats under de gångna 40 åren, dock ej i jämnt fallande skala, 
utan har under de 10 à 15 sista åren, och framför allt de 3 sista åren, till
gången i oroväckande grad förminskats. Ehuru emigrationen har sin dryga 
del i den knappa tillgången på arbetsfolk inom jordbruket, torde dock en del 
få skrifvas på dels industrien, som med sin höga dagspenning suger till sig 
landtarbetarne, och dels ungdomens alltmera tilltagande obenägenhet att arbeta 
i jorden och »tjäna bönder». —• Dagsverkspriserna för 40 år sedan torde rätt 
allmänt varit 75 öre för fullgodt vinterkarldagsverke och 1 kr. à 1 ’25 för full- 
godt sommarkarldagsverke. Fullgod dräng i husbondens kost betalades vid 
samma tid med 100—125 kronor. Nu däremot betalas för långt sämre ar
betare 2 kr. för vinterkarldagsverke, 3 kr. för sommarkarldagsverke samt 275 
—300 kr. för knappt fullgod dräng i husbondens kost. Viljan och förmågan 
att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer är i starkt aftagande, beroende på 
tidsandan, som fordrar kortare arbetstid och högre dagspenning men ej finner 
angeläget vara, att arbetsprodukten stegras i samma mån som dagspenningen.

Skaraborgs län. Folkminskningen på länets landsbygd började om
kring år 1880 och har under de därpå följande 27 åren alltjämt fortgått. 
Denna minskning var till en början föga kännbar och ersattes af arbetsspa- 
rande maskiner. Ännu på 1890-talet var tillgången på arbetsfolk tillräcklig. 
Särskildt under de senaste tio åren har tillgången på arbetskraft för det större 
jordbruket emellertid i hög grad aftagit. Anledningarna torde i främsta hand 
vara att söka uti industriens utveckling och emigrationen. Under de 2 à 3 
senaste åren har situationen blifvit ännu sämre. Folkbristen är nu helt uppen
bar, och få torde de gårdar vara, som hafva alla platser besatta. I all syn
nerhet förefinnes stor svårighet att erhålla kreatursskötare samt mjölkerskor. 
Tillståndet på arbetsmarknaden är således sådant, att åtminstone alla större 
jordbrukare med en viss oro se framtiden an. Arbetsdagen göres kortare, 
arbetarnes fordringar på ökade löneförmåner stegras, samtidigt som arbetsin
tensiteten snarare minskas än ökas. Allt detta skulle kanske ändock icke 
hindra det större jordbrukets skötsel och framtid — ty förmåga att arbeta 
finnes hos vårt folk, •— om icke de socialistiska lärorna ingöto hos arbetaren
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ovilja mot husbonden samt ofta fördunklade arbetarens rättsbegrepp. Innu 
är socialismen icke i full fart här inom länet, men den lydnad för husbon
den, som måste finnas för att allt skall gå i rätt hjulspår, har under det 
sista året här och där i våra bygder visat sig i betydligt aftagande. Då här
till lägges att det kraftigaste och bästa folket går till städerna eller emigre
rar, blir det de gamla samt den ännu ej utvuxna ungdomen, som såsom ar
betskraft står jordbruket till buds, och prestationerna blifva naturligtvis äfven 
i förhållande till arbetarestockens kvalité.

Örebro län. Tillgången på arbetskraft i jordbruket har på de senaste 
åren väsentligt förminskats, såväl genom utvandring ur riket som än mer ge
nom industriens och städernas dragningskraft. A andra sidan har genom för
bättrad, mera arbetsbesparande redskap behofvet af arbetskraft i någon mån 
äfven förminskats. I ett och annat fall inom länet har bristen på. arbetskraft 
för mjölkning nödgat vederbörande ladugårdsägare att afyttra hela eller en del 
af kreatursbesättningen. Arbetsprestationerna ha i åtskilliga trakter af länet 
försämrats genom en viss intresselöshet hos jordbruksarbetaren, påverkad som 
han i dylika fall flerstädes blifvit af socialistisk agitation. I detta samman
hang må omnämnas, hvad en arbetare, som återvändt till Sverige efter 14 års 
vistelse i Amerika, yttrat till en af gillesordförandena vid samtal om arbets
förhållandena här hemma och i Amerika. Yttrandet lydde så: »Om en per
son sattes i tillfälle att här utföra fritt arbete, d. v. s. ackordsarbete, så skulle 
han förtjäna lika mycket som i Amerika, och utvandringen skulle genom så
dana anordningar betydligt förminskas, alldenstund lefnadskostnaderna här äro 
mycket billigare än i Amerika.»

Västmanlands län. Den öfverallt kännbara svårigheten att erhålla nö
diga arbetskrafter för jordbruket har, såsom det uppgifves från flertalet distrikt, 
hufvudsakligen framträdt under de sista tio åren, jämsides med uppsvinget inom 
industrien samt igångsättandet af en del större arbeten, järnvägs- och lands- 
vägsbyggen, skogsafverkningar o. s. v. Den tillgängliga arbetskraften är i 
många fall af mindrevärdig beskaffenhet, till följd af att de dugligaste arbe
tarna ofta nog vändt sig ifrån jordbruket. I många fall har ock en våldsam 
socialistisk agitation medfört ovillighet att utföra fullgoda arbetsprestationer.

Kopparbergs län. Som de bästa arbetskrafterna gå till industrien eller 
förflyttas till platser, där de för tillfället bättre betalas, blir i allmänhet föga 
däraf kvar för jordbrukets behof. Så har det sedan långliga tider varit, men 
olägenheten däraf har naturligtvis ökats i samma mån som industrien tagit 
uppsving.

Gäfleborgs län. Sedan trävaruindustrien började utvecklas, har bristen 
på arbetskraft i jordbruket gjort sig alltmera kännbar och är f. n. rätt stor. 
Jordbrukarna anse sig icke kunna betala sina arbetare de dagspenningar, som 
industrien bjuder, och få därför i regel nöja sig med i allmänhet undermåligt 
och därför billigare folk. Härtill kommer, att äfven om jordbrukaren betalar 
samma daglön som industriidkaren, han likväl ej erhåller arbetsfolk med samma 
lätthet som denne, emedan det jämförelsevis lättare, fast mer eller mindre 
hälsoskadliga arbetet i fabrikerna är mer tilltalande än det tunga jordbruks
arbetet. Industrien nedsätter eller rent af borttager förmågan af och viljan 
för arbete med jordbruk, ja, arbetarna anse detta arbete simpelt och förakt
ligt. De få arbetare återigen, som ännu återstå till jordbrukets tjänst, anse 
sig i jämförelse med industriarbetarna dåligt betalade och prestera därför ett 
minimum af arbete äfven vid dagspenningar af kr. 2-&o à 3-oo pr dag. En 
minimiprestation af arbete med nyssnämnda arbetslöner resulterar emellertid
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förvisso i ett maximipris för utvecklad verklig arbetseffekt, ocb däraf kommer 
det sig, att det norrländska jordbruket f. n. har att betala de i realiteten 
dyraste arbetspriser, vida dyrare än industriens. Denna dyra arbetskraft be- 
höfver likväl icke och torde ej heller så ofta liafva resulterat i jordägares 
emigration, ty dels är den egna torfvan för kär att lämna, och dels äro mäk
tiga krafter i rörelse för att eliminera bort olägenheten af det dyra ar
betet. I den man nämligen, som Hushållningssällskapets intensiva upplys
ningsarbete om rationell jordbruksdrift vinner insteg hos allmogen och de på
gående hemmansklyfningarna hinna skapa mindre jordbrukslägenheter, kommer 
äfven behofvet af legd arbetskraft att minskas, och till detta resultats förverk
ligande arbetar äfven industrien rastlöst genom tillverkningen af alltmer full
komnade redskap och maskiner, med hvilkas hjälp djurkraft kan utbyta hand
kraft. Planläggningen af jordbrukets drift kan också mer, än hvad nu är 
fallet, rättas efter arbetsförhållandena pa orten, och i sista hand hafva jord
brukarna alltid makt att genom sammanslutning i föreningar till försäljnings- 
väsendets ordnande hålla sig skadelösa för de höga arbetslöner, som de omöj
ligen vid behof af legd arbetskraft kunna undkomma att betala. Af allt detta 
framgår fullt klart, att ett effektift upplysningsarbete på jordbrukets område 
böi vara Statens kraftigaste medel till att motverka olägenheterna för jord
brukarna af industriens för landet i stort sedt glädjande uppsving och stora 
arbetsförbrukning.

Våsternorrlands län. Det är obestridligt, att länets jordbruk under 
de senaste 40 åren gjort betydliga framsteg. Men tillgången på arbetskraft 
för detsamma har icke i samma mån ökats. Orsaken härtill torde tillräckligt 
framgå af hvad förut är sagdt.1 Särskildt har bristen på tillräcklig arbetskraft 
inom jordbruket gjort sig gällande under de senaste tio åren; i alla händelser 
hafva arbetslönerna stegrats till en med jordbrukets fördelaktiga bedrifvande 
oförenlig höjd. Då för omkring fyrtio år tillbaka en drängs lön utgick med 40 
à 60 riksdaler, en pigas med 30 à 40, och en daglön med 36 skilling för 
man och 12 skilling för kvinna, betalas för närvarande en årslön till dräng 
med 300 à 350 kronor, för piga 150 à 200 kronor, dagpenning till man med 
2'oo à 2-60, till kvinna 1 à l’5o under sommaren, något mindre under vintern, 
allt med fri kost. Under det ett häst- och karldagsverke under först nämnda 
tid betingade högst 2 riksdaler 24 skilling, betingar ett sådant nu 5 à 8 kro
nor, o. s. v. Arbetet betalas sålunda i många fall 5—1 O-dubbelt mot på den 
tiden. Arbetsprestationerna kunna icke sägas hafva stigit, snarare tvärtom, 
så att fullgoda sådana numera äro sällsyntare än förr.

Jämtlands län. Större jordbruk i egentlig mening förefinnas icke inom 
länet. Först under det sista tiotalet af år har bristen på arbetskraft för jord
brukets behof gjort sig verkligt kännbar. Utom utvandringen har härtill bi
dragit, . att, utom till skogsdriften, inom länet på olika orter uppstått industrier, 
till hvilka den lösa befolkningen dragit sig. Drängar är synnerligen svårt att 
erhålla och betalas med 350 à 400 kronor och allt fritt, piglöner 175 à 250 
kronor och allt fritt. Daglönare under bärgningstiden betalas upp till kr. 
3'oo och kost för män, och l-25 à l'6o och kost för kvinnor. I fråga om ar
betsprestationer torde kunna sägas, att den normala arbetstiden år efter år 
nagot afkortats, men torde, tack vare maskiner och bättre arbetsredskap, ar
betsintensiteten i motsvarande grad höjts.

Västerbottens lån. Ehuru inga egentliga större jordbruk finnas inom 
länet, hafva dock en stor del sadan omfattning, att de ej kunna skötas utan

1 Se Bilaga XVII, sid. 69 o. ff.
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lejda krafter. För ägarna af dessa har, genom rusningen till de jämförelsevis 
goda dagspenningar betalande och stadigvarande arbete gifvande industri
erna samt emigrationen, tillgängen på arbetskraft år för år minskats under 
de senaste 30 à 40 åren och på grund häraf fördyrats. Så hafva lönerna 
för dräng och piga under denna tid, ifrån 50 à 75 kronor för den förra och 
30 à 40 kronor för den senare jämte fri kost, stigit till respektive 275 à 450 
och 100 à 175. Priset på jordbruksprodukter har däremot ej hållit jämna 
steg med stegringen af priset å arbetskraft, utan under nämnda tid gått upp 
med endast 40 à 65 % samt å kött med 100 à 150$. Inom Västerbottens 
län hafva ej sådana omständigheter förekommit, som åstadkommit någon ngmn- 
värd förändring hos den jordbruksarbetande klassen i dess vilja och förmåga 
att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer, utan äro dessa egenskaper i regel 
ganska tillfredsställande.

Norrbottens lån. Då några större jordbruk icke finnas inom Norrbotten 
— med undantag af några af sågverksägarna innehafda egendomar, — så har 
utvandringen icke utöfvat något större inflytande på tillgången på arbetskraft 
i jordbruket. Att denna tillgång under de senaste årtiondena minskats, har ej 
varit beroende på emigrationen såsom sådan, utan på den konkurrens, som 
den inom Norrbotten uppvuxna sågverks- och grufindustrien åstadkommit på 
arbetsmarknaden.

Att en dylik brist på arbetskraft äger rum inom landtbruket sam
tidigt med ej sällan inträffande periodisk arbetslöshet i våra städer, och 
samtidigt med en betydlig utvandring hvarje år till främmande land, an
tyder ju tillräckligt den innersta orsaken. Angående hvad som står i 
våra landtbrukares makt att göra till svårigheternas afhjälpande, må här 
ännu en gång erinras om behofvet nästan öfverallt af en förbättring 
i våra landtarbetares bostadsförhållanden.

I detta hänseende vill det synas som skulle det kräfva jämförelse
vis ringa kostnader att komma till ett drägligt tillstånd, — kost
nader som troligen snart skulle mer än ersättas genom förvärfvandet 
af dugligare arbetskraft och bättre arbetsprestationer. Bostadsför
hållandena synas i själfva verket vara det enda område, där lands
bygden utan svårighet skulle i en konkurrens kunna afgjordt öfver- 
träffa städerna.

Yid sidan af anskaffandet af bättre bostäder för drängar, pigor, 
statare och andra biträden inom jordbruket står också den gren af 
egnahemsrörelsen, som afser skapandet af smärre lägenheter, hvilkas 
innekafvare själffallet skola söka upphjälpa sin ekonomi genom dag- 
lönarearbete hos större jordbrukare. Denna rörelse, som ju också 
redan åtnjuter statsunderstöd, förtjänar alltså ytterligare ett varmt 
intresse särskildt hos våra godsägare, ett intresse som ock redan mång
enstädes torde kommit saken till del. Härvid äro kanske ännu 
många praktiska svårigheter att öfvervinna, men om den möjliga 
vinsten väges mot dessa, synes som skulle ett utsträckt och plan
mässigt arbete i detta hänseende afgjordt böra ligga vårt landtbruks 
idkare och målsmän om hjärtat. Det synes oss också, som skulle
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just denna gren af egnahemsrörelsen särskildt lämpa sig för hus
hållningssällskapens deltagande i arbetet. Att grenar af egnahems
rörelsen finnas, som helst borde öfverflyttas på andra institutioner, 
skall i det följande framhållas, —- om ej detta redan får anses så
som allmänneligen erkändt.

Af flera af Emigrationsutredningens meddelare framhålles den 
oskäligt långa arbetstid, som ännu mångenstädes ålägges arbetarne 
inom jordbruket. På samma gång framhålles, att detta system egent
ligen är en ekonomisk felräkning, enär bättre arbetsresultat skulle 
vinnas genom en rationell omväxling af arbete och hvila. Naturligt
vis gifves i detta hänseende särskildt stora svårigheter inom ett 
sådant yrke som jordbruket, där så stor del af arbetet måste kon
centreras på kortare tider af året. Men att många förbättringar 
dock skulle kunna göras till ömsesidigt gagn, låter sig knappast 
betviflas. Att dylika reformer så ofta få anstå, beror väl i främ
sta rummet på; gammal slentrian och på ofullständig insikt i 
yrkets innersta ekonomi. Äfven inom jordbruket, lika väl som inom 
industrien, kräfves nog mångenstädes ännu en bättre genomtänkt 
och mot tidens behof bättre svarande arbetsledning.

Jordbruk skrediten.

I Emigrationsutredningens cirkulärskrifvelse till Hushållningssäll
skapen, i september 1907, begärdes dessas uttalande äfven angående 
»gängse önskemål såväl i afseende å hypotekskreditens förbättrande 
som i afseende å personalkreditens för landtmännen ändamålsenliga 
ordnande.» De med anledning häraf från resp. hushållningssällskap 
inkomna svaren äro följande:

Stockholms lån. Några speciella önskningar i afseende på jordbruks
krediten hafva ej uttryckts i de inkomna utlåtandena. En förbättring af 
hypotekskrediten, särskildt med hänsyn till billigare lån, skulle otvifvelaktigt 
vara till gagn för jordbruket, hvaremot personkrediten icke torde böra upp
muntras.

Uppsala län. En billigare och. ändamålsenligare jordbrukskredit utgör 
gifvetvis ett önskemål. I någon mån skulle cletta mål kunna nås genom in
förande af förlagsinteckning för jordbruk. Verksammare vore dock fram
hållandet och understödjandet af på ömsesidighetens grundval byggda kredit
föreningar. Dylika föreningar borde, till följd af den utmärkta säkerhet de 
erbjuda, kunna hos insättare och andra uppnå billig kredit, som borde komma 
låntagarne till godo. Såsom garantiföreningar borde associationerna kontrollera 
medlemmarne och undanröja nödvändigheten af enskilda borgensförbindelser 
med deras skadliga verkningar.

Södermanlands län. Beträffande kreditförhållandena för jordbruket 
torde kunna sägas, att krediten är väl ordnad i afseende på prima inteck- 
ningssäkerhet, men att goda anordningar saknas för belåning af såväl sekunda 
inteckningar (öfver 60 procent af taxeringsvärdet) som af jordbruksinventarier.
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Detta senare utgör en afsevärd svårighet för arrendatorer, enär deras enda 
tillgångar i allmänhet ligga i dessa inventarier, hvilka, med jordbrukets nu
tida snabba utveckling, undan för undan måste ökas i mängd och värde. 
Och slutligen är äfven personalkrediten otillfredsställande ordnad, kvilket är 
så mycket mera kännbart, som behofvet af rörelsekapital för jordbruket är 
stadt i jämnt och raskt stigande.

Östergötlands län. Rörande jordbrukskreditens ordnande vill Förvaltnings
utskottet i tillämpliga delar hänvisa till sitt underdåniga yttrande öfver Hus
hållningssällskapens Ombuds skrifvelse i denna fråga afgifvet år 1904, hvilket 
i afskrift bilägges,1 och vill endast tillägga, att egnakemslånefonden för det 
mindre och hypoteksföreningarne för det större jordbruket torde kunna anses 
vara för fastighetskrediten tillfredsställande.

Jönköpings län. Då en billig och ändamålsenligt ordnad jordbruks
kredit är af stor betydelse för jordbruksnäringens utveckling, får Sällskapet 
framhålla önskvärdheten af att bestämmelserna för hypotekslån ändras där
hän, att lån om möjligt må kunna erhållas till två tredjedelar af egendomens 
uppskattningsvärde; jämväl vore önskvärdt, om skyldigheten att hvart tionde 
år förnya inteckningar upphörde, ty möjlighet att utomlands erhålla stående 
lån mot billigare ränta, än som här måste betalas, skulle därigenom beredas 
jordbrukarne. Hvad personalkrediten beträffar, synes det, som om en afsevärd 
fördel skulle beredas jordbrukarne,. därest säkerhet i inventarier och gröda 
på ett fullt betryggande sätt kunde beviljas.

Kronobergs lån. Med hänsyn härtill torde kunna sägas, att utöfver 
hvad som är gjordt från det allmännas sida intet under den närmaste tiden 
bör göras. Det gjorda behöfver utnyttjas och smältas.

Kalmar läns Norra. Jordbrukskreditens ändamålsenliga ordnande skulle 
otvifvelaktigt medföra betydlig lättnad i jordbrukets betryckta ställning, på 
samma gång en kraftig utveckling af jordbruket skulle kunna komma till 
stånd. Dock torde en förbättring härutinnan icke vara af behofvet så på
kallad beträffande hypotekskrediten som just i fråga om personalkrediten. 
Bristen på rörelsekapital är säkerligen ett af de största hindren för jord
brukets höjande, ty det är icke nog att veta, hvilka åtgärder som böra vid
tagas för ett rationellt bedrifvande af jordbruket, utan man måste jämväl 
hafva tillgång till de härför erforderliga medlen. Huru åter denna fråga 
lämpligast bör lösas, torde vara mera omtvistadt. Dock synes det hushåll
ningssällskapet, att den lämpligaste formen härför vore att länsvis bildas s. 
k. landtmannabanker, hvilka i vissa afseenden stode under ledning af en 
rikslandtmannabank; att dessa banker i första hand till vissa för jordbrukets 
höjande lämpliga ändamål lämnade lån mot låg ränta; att lånen dock icke 
direkt utlämnades till den enskilde jordbrukaren utan till kreditförening, af 
hvilken denne vore medlem, hvilken förening då kunde öfvervaka medlens 
riktiga användning och ansvarade för medlens återbetalning; samt att staten 
tillhandahölle dessa banker för ofvan angifna ändamål billiga penningar och 
till större eller mindre del betalte förvaltningskostnaderna.

Kalmar läns Södra. Hvad först angår fastighetskrediten anser Säll
skapet, att densamma i sitt nuvarande skick ej är ordnad på ett sätt, som 
kan tillfredsställa jordbrukets behof. Jordbruket behöfver nämligen för när
varande, på grund af ökad intensitet vid skötseln af detsamma, betydligt

1 Detta yttrande är återgifvet i Bilaga XVII, sid. 19.
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större rörelsekapital än förr, hufvudsakligen för anskaffande af gödningsämnen 
ocli maskiner m. m. Sällskapet anser, att kypoteksföreningarna utan risk 
skulle kunna bevilja lån mot inteckning i jordbruksfastighet till 2/3 af taxe
ringsvärdet, dock med undantag för egendomar där skogen utgör en betydande 
del af egendomens värde, ty där kunde det med hänsyn till den långa amor
teringstiden riskeras, att skogen nedhugges och afyttras, kvarigenom egen
domen miste betydligt af sitt värde och lånesäkerheten därigenom äfventyrades. 
Kunna eller vilja ej hypoteksföreningarna åstadkomma denna förändring i sin 
utlåningsnorm, anser sällskapet, att staten bör träda hjälpande emellan och 
inrätta anstalter, som skaffa jordbruket lån till 3/s af taxeringsvärdet, med 
bibehållande af den nuvarande kypoteksräntan. Sparbankerna anser sällskapet 
vara de bästa kreditanstalterna för landtmännens personliga lånebehof. Dock 
hämmas dessas verksamhet betydligt genom att andra banker upprätta afdel- 
niugskontor öfverallt å tätare bebyggda platser och draga kapitalet från 
landet in till staden, där det vanligen användes i industriens tjänst. De en
skilda bankerna äro ock mycket strängare än sparbankerna i sin fordran på 
betalningsterminernas iakttagande samt vida hänsynslösare vid en eventuell 
indrifning af lånen. Genom att inrätta sockenkommittéer skulle sparbankerna 
bättre kunna komma i kontakt med lånesökandena och därigenom undgå att 
göra förluster trots ökad utlåningsverksamket.

Gottlands lån. I samma mån som jordbruket drifves intensivare, gör 
bristen på ändamålsenlig jordbrukskredit sig allt mera gällande, och torde 
det böra tagas i öfvervägande, om icke jordbrukare liksom industriidkare 
kunde beredas tillfälle att erhålla förlagslån mot säkerhet i inventarier, skörd 
och annan lösegendom, samt om en lämplig personalkredit kunde ordnas genom 
kreditföreningar.

Blekinge län. Önskan om en billig och ändamålsenlig jordbrukskredit 
är nog ganska allmän, i synnerhet nu da räntan å lån är ovanligt hög. 
Några större jordförbättringsarbeten kunna icke utföras under tider med höga 
dagsverkspriser och höga räntor å lånadt rörelsekapital, men sorgligare är 
att mycket af den skuld, som hvilar på jorden, nog blifvit använd till andra 
ändamål än jordförbättringar, inköp af kreatur, inventarier och dylikt. Lätt
heten att erhålla penningelån har nog sin stora betydelse, men endast under 
den förutsättningen, att medlen verkligen komma till den användning, som 
i hvarje särskildt fall afses. Kontroll i dessa afseenden har nog helt och 
hållet saknats.

Kristianstads län. Att ordnandet med jordbrukskrediten är viktig, kan 
icke bestridas, äfven om denna fråga icke direkt kan sättas i samband med 
emigrationen, utan indirekt. Det vore en välbetänkt åtgärd, om arbete för 
lånekassor med understöd af statsmedel kunde upptagas. De sockensparbanker, 
som finnas, äro nog till nytta, men taga alltför höga räntor och fordra borgen 
eller inteckning. Genom att kunna låna med sitt lösöre såsom säkerhet, och 
därigenom att mindre lånekassor efter andelsprincipen inrättades, skulle man 
kunna in- och utlåna penningar till ungefär samma procent.

Malmöhus län. Med afseende på hypotekskreditens förbättrande, så 
synes, då numera skåuska hypoteksföreningen endast lämnar ut lån mot 4 % 
ränta och de gamla lånen få omsättas till 4 % lån, några önskemål om 
ytterligare förbättring i afseende på hypotekskontrakten ej vara påkallade. — 
Ett hinder vid styckning af därtill lämpliga egendomar äro inteckningarna. 
Åtgärder, tjänliga att undanröja svårigheterna härvidlag, torde betydligt under
lätta bildandet af mindre hemman, hvilka, efter allt att döma, för närvarande
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äro och i framtiden synas komma att blifva den lämpligaste form för idkande 
af jordbruk inom länet. — Beviljandet af lån mot pant i lösöre skulle icke 
lända landtbruket till gagn utan endast bidraga till att landtbrukarne blefve 
ännu mera skuldsatta.

Hallands län. Vidkommande jordbrukskrediten torde först kunna sägas, 
att några befogade anmärkningar gent emot befintliga kypoteksföreningar 
icke kunna framställas, och någon ytterligare utveckling af personalkrediten 
kan icke tillrådas. Snarare torde man kunna ifrågasätta en inskränkning 
uti denna senare kredit, hvilken ofta anlitas öfver behofvet.

Göteborgs och Bolius lån. I afseende å kreditförhållandena håller För
valtningsutskottet före, att det vore önskvärdt, att högre hypotekslån i förhållan
de till det åsatta taxeringsvärdet kunde beviljas de lånebehöfvande, då, när förhål
landena nödvändigt kräfva en större skuldsättning, det vore för låntagaren 
en väsentlig fördel att få hela lånebehofvet i form af hypotekslån och så
lunda slippa de vida dyrare banklånen. — Beträffande personalkreditens ord
nande på ett för landtmännen ändamålsenligare sätt, hafva inga önskemål 
kommit till Utskottets kännedom, och torde den stora konkurrens, som i våra 
dagar råder emellan olika penningeutlämnande institutioner, lägga hinder i 
vägen för räntans otillbörliga höjande under normala tider, om blott säker
heten är god.

Älfsborgs läns Södra. Beträffande frågan om jordbrukskrediten vill 
Hushållningssällskapet hänvisa till de artiklar om förenings- eller kreditkassor, 
som under förra året stått att läsa uti Landtmannabladet, utan att dock vilja 
göra något uttalande om, huruvida detta kreditsystem kan hafva några utsikter 
att praktiskt realiseras uti vår ort. Det vill synas som solidaritetskänslan, 
på hvilken detta system är byggdt, ännu är alldeles för litet utvecklad här- 
städes bland jordbrukarne för att kunna åstadkomma dylika föreningar.

Älfsborgs läns Norra. Med afseende på jordbrukskrediten måste man 
säga, att hypoteksinstitutionen numera tillfredsställer alla rimliga anspråk.

Skaraborgs län. Hypoteksbanken torde så långt den förmår fylla alla 
billiga fordringar från landtmännens sida om tillhandahållande utaf lånemedel 
till rimlig ränta, dock torde kunna uttalas såsom ett önskemål, dels att i 
annuiteter för dylika lån i regeln inräknades 2 % amortering, hvarigenom ett 
dylikt lån torde kunna amorteras under en ägares lifstid samt sätta denne i 
stånd att under i öfrigt gynnsamma villkor lämna denna skuldfri i arf till 
sina efterkommande, dels att dylika lån kunde utlämnas intill 2Is af taxerings
värdet, för att härigenom sätta jordbrukare i stånd att i mindre omfattning 
behöfva anlita den vida dyrare bankkrediten. — Någon utsträckning af personal
krediten torde under inga förhållanden vara att förorda.

Örebro lån. Från de mindre jordbrukarnes sida klagas rätt mycket 
öfver svårigheten för dem att få sina jämförelsevis små lånebehof tillfredsställda 
af särskildt de större bankerna. Hvad sparbankerna beträffar, torde dock 
flertalet af dem på ett mera nöjaktigt sätt tillgodose den mindre låntagarens 
lånebehof.

Västmanlands län. Beträffande ordnandet af jordbrukskrediten fram- 
hålles i de inkomna svaren önskvärdheten af förbättrade lånevillkor för jord
brukarne, vare sig detta kan åstadkommas genom upprättande af särskilda 
landtmannabanker, eller genom föreningskassor enligt danskt eller tyskt mönster, 
eller på annat sätt. Några speciella önskemål uttalas dock icke.
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Kopparbergs län. Beträffande större delen af länet torde kunna anses, 
att, tack vare de stora skogsarealerna och tillgången på arbetsförtjänster, 
penningetillgången i förhållande till arealen öppen jord är tillräcklig, och att 
en ökad lätthet till erhållande af penningelån icke skulle förbättra jordbru
kets ställning.

Gäfleborgs län. Angående hypoiekskrediten torde man med fog kunna 
påstå, att hypotekslånen fortfarande beviljas till alltför låga belopp i förhållande 
till de hypotiserade egendomarnes verkliga värde. Om staten såsom långifvare 
toge denna kredit om hand och beviljade lån mot säkerhet i såväl jord som 
byggnader intill åtminstone två tredjedelar af fastighetsvärdet, och mot ränta, 
motsvarande statens själfkostnad för penningarnas uppbringande och rörelsens 
skötande, så borde fastighetskrediten komma att i hög grad främja jordbruket 
och, genom den lifligare kolonisation som skulle uppstå, äfven motverka emi
grationen. — Om ordnandet af denna fråga är ett önskemål, så måste väl 
dock anses ännu nödvändigare, att personalkrediten för jordbrukarne, hvilken 
f. n. är för mången af dem ruinerande, kommer att på ett tillfredsställande 
sätt ordnas. En jordbrukare har det ytterst svårt i våra dagar att vinna 
äfven en nödtorftig bärgning af sitt yrke, om hans rörelsekapital skall åstad
kommas genom ^ lån på revers eller växel, med dessa pappers vanligen alltid 
höga räntor. Krediten hos landthandlanden, som i mycket stor utsträckning 
anlitas, är att anse såsom den allra dyraste. — Jordbrukare sakna i allmänhet 
föremål af tillräckligt värde att kunna förskrifvas såsom säkerhet för ett lån. 
Funnes det blott i kvarje socken en allmän kassa, där lån mot säkerhet af 
upptecknade effekter kunde erhållas mot billig ränta, så skulle dessa kassor 
med säkerhet blifva jordbrukarnes mest frekventerade penningemstitut. Staten 
förfogar i postsparbanksmedel omkring 50 millioner kronor, kvilka den innehar 
för en synnerligen billig ränta. En bättre andvändning för dessa eller andra 
penningar äii till lån åt kommuner eller föreningar, till bildande af låne- 
kassor för jordbrukare, kan man näppeligen tänka sig. Såsom det nu är 
ställdt, tvingas jordbrukarne ofta att under ogynnsamma prislägen afyttra sin 
spannmal etc., eller att anlita sitt skogskapital genom att hugga och försälja 
träd, hvilka, om de fått kvarstå, inom få år hade ägt ett dubbelt värde. 
Kunde de i stället för att nödgas vidtaga dylika åtgärder få ett lån mot sä
kerhet i lefvande eller döda inventarier, den växande skörden ■ eller ett visst 
antal pa rot stående timmerträd, så hade de såväl själfva som det allmänna 
däraf afsevärd nytta, och vågar sällskapets sekreterare därför som sin åsikt 
uttala, att staten borde mot billigaste ränta anslå lånemedel till kommuner 
eller föreningar, hvilka önskade bilda lånekassor för jorbrukets behof.

Västernorrlands län. Ehuruväl hittills ett mindre antal hemmansägare 
behöft använda sig af hypotekskrediten, i det att de bättre situerade ofta 
försträckt de mindre bemedlade med penningar, torde numera förhållandet 
vara ett annat. De som hafva penningar utöfver det dagliga behofvet insätta 
gärna, af flera orsaker, dessa i banker, och en ganska allmän klagan förspörjes 
öfver svårigheten att på lämpliga villkor bekomma penningelån. För att 
åstadkomma en billig och ändamålsenlig jordbukskredit synes det därför 
önskvärdt, att statsunderstödda hjälpkassor för jordbrukare inrättades.

Jämtlands län. Bland de mindre jordbrukarne förefinnes visserligen 
ett allmänt önskemal om astadkommande af en billig och ändamålsenlig jord
brukskredit. Huru och på hvilket sätt denna skulle ordnas för att blifva på 
samma ^gång ändamålsenlig och betryggande, är dock en fråga, som icke torde 
vara sa lätt att lösa. Ett sätt att börja med vore måhända beredande af
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tillfälle till erhållande af billig förlagskredit. Denna borde då möjligen ställas 
i samband med en fastare organiserad sammanslutning af jordbrukare i landt- 
mannaföreningar för ordnandet af landtmannaprodukternas försäljning och att 
för delägarne anskaffa förnödenhetsvaror för jordbrukets bebof. I samband 
med denna verksamhet borde vara möjligt att, under nödig kontroll ^öfver 
de lånesökandes verksamhet, kunna anordna förlagslånerörelse i ändamål att 
bereda jordbrukarne nödigt förlagskapital för deras handtering.

Västerbottens län. Det hinder, som saknaden af en billig och ändamåls
enlig jordbrukskredit utöfvar på jordbruksnäringens höjande och utveckling, 
har länge varit i ögonen fallande. Såsom nu är händelsen, är jordbrukaren 
för låns. erhållande i de flesta fall hänvisad till banker och andra låneinrätt- 
ningar, där ränta och andra villkor äro fluktuerande och beroende af kon
junkturerna på penningmarknaden, ofta blifva höga och för jordbrukaren 
mycket betungande. Jordbrukskreditens ordnande är därför af allra största 
betydelse. Önskemål härutinnan vore att Staten bildade en lånefond, särskildt 
afsedd för landets jordbruk, med billig och fix ränta på längre återbetal- 
ningstid.

Norrbottens lån. Att en billigare och ändamålsenligare jordbrukskredit 
skulle vara af stor betydelse för utvecklingen af detta läns efterblifna jord
bruk, är visserligen sannt, men då Hushållningssällskapet ännu icke upptagit 
den frågan på sitt arbetsprogram, anser sig Sällskapet icke böra här göra 
något uttalande eller framställa något förslag i denna invecklade och svårlösta 
fråga.

Man får af flere Hushållningssällskaps uttalanden här ofvan det 
intrycket, att frågan icke för närvarande betraktas såsom särskildt 
aktuell. Andra af de nu återgifna uttalandena gå dock i motsatt 
riktning, men i allmänhet vill det synas, som om dessa spörsmål icke 
inom sällskapen varit föremål för någon närmare behandling. Så 
utomordentligt viktig som denna fråga är, synes den dock mycket 
väl vara förtjänt af ett grundligt öfvervägande från Hushållnings
sällskapens sida. Att så icke tyckes hafva varit fallet, är väl ännu 
ett intyg om, att dessa korporationer gärna känna sig i någon mån 
främmande för de rent ekonomiska problemen inom den verksamhet, 
som af dem representeras.

Hör något mer än femtio år sedan inrättades till jordbrukets 
tjänst i detta hänseende Allmänna hypoteksbanken. På de senaste 
trettio åren har dock Hypoteksföreningarnas skuld till banken icke 
visat någon nämnvärd förhöjning. Under tiden har den å våra jord
bruksfastigheter hvilande inteckningsbördan ökats högst betydligt, kan
ske med bortåt hundra procent. Det vill alltså synas, som om Hypoteks- 
bankens roll inom förevarande afseende relatift taget vore mycket 
mindre nu än förr. Att åtminstone under 1880-talet åtskilligt miss
nöje med bankens skötsel gjorde sig gällande, är omnämndt sid. 182 
här ofvan. Missnöjet öfver inteckningarnas obligatoriska förnyande 
Jivart tionde år kommer till synes också i ofvan anförda uttalanden. 
Denna bestämmelse synes vara något för vårt land egendomligt. —

45—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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I fråga om kreditanstalter för det mindre jordbruket föreligger, såsom 
bekant, för närvarande ett kommittéförslag.

Åtskilliga af de önskemål, som framhållas i Hushållningssäll
skapens uttalanden här ofvan, skulle förverkligas genom inrättandet 
af s. k. lagerhus för spannmålens upptagande och försäljning. Yi 
egna några ord åt denna fråga i afdelningen här närmast efter. Såsom 
där nämnes, finnas tyvärr icke några utsikter till, att denna förträffliga 
institution skall blifva införd i vårt land.

Att ett intensif t jordbruk kräfver ökadt rörelsekapital, för an
skaffande af gödningsämnen och maskiner m. m., betonas i en del af 
uttalandena här ofvan. När fråga uppstår, huru de ökade kreditbe- 
hofven skola tillfredsställas, synes man i flere fall hafva haft i tan
karna kreditföreningar, erinrande om de i Tyskland så mycket upp
skattade Raiffeisenska lånekassorna. Det är egendomligt, att försök i 
denna riktning knappast någonsin synas ha blifvit gjorda i vårt land. 
Meu orsaken är väl i främsta rummet — såsom också antydes i ett 
uttalande här ofvan — bristen på solidaritet mellan våra jordbrukare 
och den ständiga, gammaldags misstron, som omöjliggör allt samarbete. 
Af denna inrotade misstro, — en af vårt folks skötesynder, — har Helge 
Nelson lämnat en målande skildring för den öländska allmogens del, 
i Emigrationsutredningens Bilaga YTTT 1

Det kan ju synas onödigt, men vi tillåta oss dock här återgifva 
en kort skildring, efter Johan Leffler, af de Baiffeisenska lånekas- 
sornas organisation och uppgifter.2

»De mest utmärkande dragen hos dessa föreningar äro följande. Med- 
lemmarne äro obegränsadt och solidariskt ansvariga för sin förenings för
bindelser. I regeln tillhöra en förenings alla medlemmar en och samma 
kommun. Medel till utlåning erhållas dels genom direkt upplåning, dels 
(åtminstone oftast) äfven genom såväl medlemmarnas som utomståendes in
sättningar på sparbanksbok hos föreningen. Utlåning sker endast till samma 
förenings egna medlemmar, med fullgod realsäkerhet eller borgen af minst 
tvenne föreningsmedlemmar, dels på kortare tid, dels och i regeln på 1, ända 
till 10 år, med periodiska afbetalningar, såsom i våra sparbanker, hvilka 
dessa föreningar likna äfven i det afseendet, att styrelseplatserna äro oaf- 
lönade, så att endast egentligt arbete i föreningens tjänst (bokföring o. dyl.) 
betalas. Lån beviljas endast för ändamål, som af styrelsen äro kända och 
gillade. De första Raiffeisenska föreningarna hade icke någon grundfond; 
numera bildas i regeln en sådan fond genom sammanskott, men ingen medlem 
får äga mer än en lott, och inga dividender utdelas, utan lottägare i grund
fonden åtnjuta på sin höjd vanlig låneränta. Af uppkommande vinstmedel 
bildas en reservfond, som blir föreningens gemensamma egendom och hvars 
afkastning eventuellt användes för allmännyttiga ändamål, särskildt till att be
fordra förenings väsendet i allmänhet bland jordbrukarne inom föreningens

1 Bilaga VIII, Öland, sid. 55. — 3 Ekonomiska Samhällslifret, II, sid. 156. Kassor
af detta slag finnas numera i stort antal i synnerhet i. västra och södra Tyskland och.
hafva vunnit utbredning äfven i andra länder, mest i Österrike och Italien.
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verksamhetsområde. Öfver hufvud söka dessa föreningar (i hvilka^äfven rätt 
många större jordbrukare, af intresse för den goda saken, ingått såsom med
lemmar) att verka för de mindre jordbrukarnes höjande, icke blott i ekono
miskt hänseende, utan äfven i sedligt och intellektuellt afseende. I flera 
tyska länder och i Österrike hafva dessa föreningar omfattats med stort 
intresse af de offentliga myndigheterna och äfven i några fall erhållit materiellt 
understöd. I allmänhet har dock deras verksamhet varit grundad på verklig 
själfhjälp och krönts med ganska stor framgång. Till den fullständiga orga
nisationen hör att, sedan ett antal sådana föreningar kommit till stånd i 
ett land eller en landsdel, af dem bildas ett förbund eller en centralkassa, 
som har till uppgift bl. a. att utjämna öfverflöd och brist på lånemedel i de 
särskilda föreningarna, öfver hvilkas ekonomiska verksamhet förbundets eller 
centralkassans styrelse också äger att utöfva en tämligen vidtgående kontroll.»

Solidaritet är kanske hvad som i våra dagar mest af allt fattas 
bland Sveriges allmogemän, åtminstone på det ekonomiska området. 
(Bland våra nytillkomna småbrukare är däremot sammanhållningen, 
såsom bekant, ganska högt utvecklad). Kunde låneföreningar, af 
ofvannämnda eller annan lämplig typ, komma till stånd bland våra 
jordbrukare, skulle detta säkert blifva en kraftig väckelse till solidari
tet också på andra områden. Utan att man öfverviuner den inrotade 
ömsesidiga misstro, som gör sig så starkt gällande inom vårt gamla 
hedervärda svenska bondestånd, lära väl alla åtgärder »till bonde
klassens bevarande» visa sig fruktlösa. Vår tid, mera än hvarje 
annan, är ju i första rummet sammanslutningens, organisationens.

Såsom det mindre svenska jordbrukets »apostel» i våra dagar 
betraktas med rätta landtbruksläraren Rösiö. Man måste också obe- 
tingadt skänka sin beundran åt hans i så många hänseenden frukt
bringande arbete, som säkerligen i en framtid skall tillvinna sig större 
erkännande än nu. Men af hvad vi haft tillfälle att se af hans ut
talanden, vill det synas, som delade äfven han den allmänneliga 
likgiltigheten för de rent ekonomiska problemen inom jordbruksnärin
gen. Annars kanske Rösiö, utom så mycket annat, kunde blifvit 
äfven vår svenske Raiffeisen.

Landtlmikets afsättningsförhållanden.

När i det föregående visats, att brist på arbetskraft förefinnes 
inom vårt jordbruk, och att detta beror på att landtbrukaren ej 
kan betala sitt folk i samma skala som industriidkaren, så framträ
der såsom ett helt naturligt önskemål, äfven från denna synpunkt, 
att göra vårt landtbruk mera lönande. Tre utvägar stå härvid till 
buds. Först att göra skötseln mera intensiv, hvilket ju inom vissa 
gränser ökar också den ekonomiska afkastningen. På detta mål har 
nästan ali sträfvan koncentrerats i vårt land. Den andra utvägen: 
att sörja för möjligast rationella inköp af landtbrukets förnödenheter, 
har man begynt att i någon mån tänka på under senare tid. Den
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tredje utvägen åter: att organisera en möjligast fördelaktig af sätt
ning af landtbrukets produkter, denna möjlighet har man knappast 
ännu skänkt någon som helst uppmärksamhet, — åtminstone icke i 
det praktiska lifvet.

Och dock, — med så många försummelser som här äro att godt- 
göra, ■— är det nog denna tredje utväg som nu skulle gifva det bästa 
resultatet. Med samma flit och omtanke, hvarmed på andra vägar 
ännu ören stå att vinna, skulle inom afsättningen säkert tioöringar 
vara att förtjäna, — om man blott äger den nödiga dugligheten.

I den cirkulärskrifvelse, som af Emigrationsutredningen i sep
tember 1907 tillställdes Hushållningssällskapen, inrycktes äfven en 
så lydande punkt:

»En i Sverige ofta försummad fråga är det ändamålsenliga ord
nandet af landtmannapro dukter nas försäljning, i ändamål att tillför
säkra rikets jordbrukare full valuta för sina varor. Det har under 
af Emigrationsutredningen verkställda undersökningar på flera orter 
visat sig framträdande missförhållanden i detta afseende. En ytter
ligare belysning af dessa missförhållanden äfvensom ett uttalande 
rörande lämpliga åtgärder för deras afhjälpande skulle för Emigra
tionsutredningen vara af synnerligt värde.»

Här nedan återgifvas in extenso de från Hushållningssällskapen 
i detta ämne inkomna svaren.

Stockholms län. Det sätt, hvarpå försäljningen af landtmannaprodukter 
nu är ordnad, är ej tillfredsställande, beroende på bland annat saknaden af 
lämpliga saluplatser med noteringar samt användningen af ett tilltagande antal 
mellanhänder. Då emellertid ordnandet af denna angelägenhet är minst lika 
viktig för konsumenten som för producenten, torde det tillkomma städerna och 
andra tättbebyggda samhällen att härför vidtaga lämpliga åtgärder.

Uppsala lån. Landtmannaprodukternas försäljning torde bäst främjas 
genom kooperation, eventuellt med statsunderstöd för upprättande af lagerhus.

Södermanlands län. Det lider intet tifvel att landtmännen skulle erhålla 
högre valuta för sina produkter, om de kunde dels höja varornas kvalitet; 
dels utbjuda dem på lämplig tid och på lämplig plats, samt dels, med und
vikande af en eller flera mellanhänder, erbjuda samlade partier direkt till 
större afnämare. Jordbrukarnes centrala inköpsförening inom detta län har 
också haft sin uppmärksamhet fäst vid dessa förhållanden, och då det stått i 
dess makt att erbjuda åtminstone två af de nämnda förbättringarna — minsk
ning af antalet mellanhänder och utbjudande i allmänna marknaden af större 
partier, — har föreningen under dess senaste räkenskapsår tillhandagått sina 
medlemmar med kommissionsförsäljning af spannmål till en mängd af 21/s 
millioner kg. med ett värde af 314,000 kronor. Nämnda förening omfattar 
öfver 1,200 jordbrukare och mer än l/i af länets hela åkerareal, och dess 
spannmålsförmedling synes under innevarande år få en afsevärdt större om
fattning. Dess styrelse har äfven behandlat frågan om uppförande af spann- 
målslagerhus, hvarigenom ytterligare ett par önskemål skulle kunna realiseras : 
höjande af varornas kvalitet genom sortering i lagerhuset och deras utbjudande 
i marknaden vid lämplig tidpunkt. Äfven för gemensam försäljning af frukt
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äro förarbeten gjorda, i det att på kort tid 24 fruktodlareföreningar kommit 
till stånd. För gemensam förädling och försäljning af mjölk finnas andels- 
mejerier, och det synes nog vara uppenbart, att det är på sammanslutningens 
väg som förbättrade afsättningsförhållanden för det stora flertalet af jordbru
kare skola kunna ernås.

Östergötlands lån. Ett bättre ordnande af handeln med landtmanna- 
produkter synes Förvaltningsutskottet i hög grad önskvärdt. Östergötlands 
läns hushållningssällskap har ock härtill bidragit genom att understödja orga
niserandet af försäljningsföreningar, hvilken form särskildt vid landtmanna- 
produkters försäljning torde vara den ändamålsenligaste för att åstadkomma 
en förbättring i det ofta öfverklagade förhållandet, att de många mellanhän
derna taga den största delen af vinsten. Det är nämligen tydligt, att just 
vid dessa relatift billiga många småposters realisation, mellanhänderna måste 
förbehålla sig en stor procent af vinsten för att själfva kunna existera, då 
omsättningen är jämförelsevis liten. Emellertid har ännu endast i fråga om 
försäljning af frukt och produkter af fjäderfäskötsel dylika föreningar kommit 
till stånd, men är det att hoppas att snart spannmålsföreningar i samband 
med lagerhus, slakteriföreningar m. fl. skola komma att organiseras.

Jönköpings lån. Vidkommande landtmannaprodukternas försäljning är 
det ju den likartade varan, som betingar det högsta priset; oeh för erhållande 
af dylik vara skulle sammanslutningar jämväl för försäljning af lancltmannens 
produkter vara af stor betydelse, ty enighet ger styrka, och denna regel gäller 
såväl vid försäljning som inköp För att emellertid bereda jordbrukarne möj
lighet att dels sortera sin säd bättre än nu sker, dels vänta med försäljningen 
till den lämpligaste tiden, synes det, som om inrättandet af lagerhus skulle 
vara af stor betydelse.

Kronobergs lån. I fråga om landtmannaprodukternas försäljning råder 
gifvetvis missförhållande. Bot härför torde vara att söka i sammanslutningar 
ungefär i öfverensstämmelse med äggförsäljningsföreningarna, i inrättande af 
spannmålslagerhus samt i modererade järn vägsfrakter.

Kalmar läns Norra. Några särskildt framträdande missförhållanden där- 
utinnan, att jordbrukaren icke kunnat förskaffa sig full valuta för sina pro
dukter, torde i allmänhet icke kunna påvisas inom sällskapets område. Dock 
är det af vikt, att denna angelägenhet, lika väl som inköpen af för jordbruket 
behöfliga varor, af landtbrukarne uppmärksammas, samt att de härför samman
sluta sig. Kunde det komma därhän, att våra inköpsföreningar utvecklade 
sig till på samma gång inköps-, försäljnings- och kreditföreningar, skulle 
synnerligen mycket vara vunnet för höjande af vår modernäring, samtidigt 
som dessa föreningar, genom att i närmare beröring med hvarandra samman
föra hela vår jordbruksidkande befolkning, såväl godsägaren som bonden och 
småbrukaren, till gemensamt arbete för gemensamma intressen, skulle blifva 
af stor social betydelse.

Kalmar låns Södra. Föreningar för inköp af för jordbrukets drifvande 
nödiga produktionsmedel samt försäljningar af dess produkter anser sällskapet 
vara ett lifsvillkor för jordbruket i dess svåra konkurrens med industrien. 
Inköpsföreningar äro så mycket lättare att åstadkomma som alla jordbrukare 
i det närmaste behöfva samma slag af produktionsmedel, hvarför, om blott 
jordbrukarne komme öfverens om att göra sina inköp gemensamt, onödiga 
mellanhänder kunde undvikas och prisen betydligt nedpressas. Af försälj- 
ningsföreningar finnas inom området blott andelsmejerier och äggförsäljnings-
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föreningar, hvarjämte en andelssvinslakteriförening är bildad, som inom närmaste 
framtiden ämnar uppföra ett andelssvinslakteri. Svårigheten vid bildandet af 
dylika försäljningsföreningar är kreditfrågans ordnande; vanligen får styrelsen 
teckna personlig borgen för att skaffa föreningen nödigt rörelsekapital. Här 
borde staten ingripa och lämna ekonomiskt understöd vid dylika föreningars 
bildande. Vidare bör staten genom utsändande af konsulenter och genom 
utdelande af lämplig litteratur i hithörande frågor söka få jordbrukarne att 
inse nyttan af och sättet för dylika föreningars bildande.

Gottlands län. Ordnandet af landtmannaprodukternas försäljning är en 
fråga af utomordentligt stor betydelse och torde denna försäljning lämligast 
ordnas genom föreningar bland landtmännen. Det bör fasthällas att denna 
rörelse skall hjälpa sig själf, men bör från det allmännas sida lämnas det 
stöd, att för dylika föreningar ordnas lämplig kredit. En lånefond borde 
uppläggas, hvarur s. k. produktionsföreningar kunde erhålla lån för uppfö
rande af byggnader, anskaffande af inventarier och rörelsekapital, som för deras 
verksamhet är af nöden.

Blekinge län. Man får hoppas, att den kooperativa rörelsen bland 
landtmännen, som alltmer gör sig gällande och som börjat med gemensamma 
inköp, inom en snar framtid äfven kommer att taga om hand ordnandet af 
landtmannaprodukternas försäljning. Inrättande af gemensamma spannmålsla- 
gerhus står äfven pä dagordningen.

Kristianstads län. Landtmannaprodukternas försäljning vållar numera 
inom länet icke så stora svårigheter. Genom andelsmejerier och andelsslak- 
terier samt äggförsäljningsföreningar har mycket godt blifvit uträttadt. Så 
illa som det är ställdt med denna afsättning inom en stor del af landet, är 
det ej att förundra sig öfver, att jordbruket blir en dålig handtering, som ger 
en dålig afkastning och skapar emigranter. De allra nordligaste byggderna 
inom länet äro minst lyckligt lottade i fråga om afsättningsmöjligheter, och 
där har jordbruket svårast att kämpa sig fram. Det enda, som härvidlag 
hjälper, är upplysning för jordbrukarne samt möjligen någon organisations- 
hjälp, t. ex. en fond för billiga lån till upprättande af mejerier m. m., un
gefär på samma sätt som torfindustrien blifvit upphjälpt. Dylikt understöd 
vore särskildt behöfligt i de mera efterblifna bygderna. Staten borde mer och 
mer söka understödja ekonomiska föreningars uppkomst, i trakter där dylik 
föreningsverksamhet ligger nere eller är föga utvecklad. Dylika föreningar 
för afsättning af landtbrukets produkter äro nödvändiga förutsättningar för 
ett lönande jordbruk.

Malmöhus lån. Mångenstädes inom länet är konkurrensen köpmännen 
emellan så stor, att landtmännen med lätthet kunna tillförsäkra sig rimliga 
fördelar vid affärers afslutande. Där ej sådant förhållande råder, äga landt
männen i föreningsväsendets tillämpning ett säkert och kraftigt hjälpmedel att 
skydda sig mot tyngande villkor vid afslutandet af sina affärer med leveran
törer och afnämare. Inom länet verka redan en mängd föreningar i detta 
syfte, hvilka äfven borde omhändertaga till afsalu bestämd spannmål, som i 
lagerhus skulle undergå lämplig behandling och magasinering, tills en fördel
aktig försäljning kan tillvägabringas. Producenten sluppe därigenom många 
olägenheter och borde kunna erhålla lån eller förskottslikvid på sin inlämnade 
spannmål. För öfrigt äro förhållandena i fråga om afsättning af landtmanna- 
produkterna i allmänhet mycket gynnsamma i länet. In fördelaktigare skulle 
de kunna blifva, om järnvägsfrakterna kunde blifva billigare, hvarigenom länets 
produkter lättare kunde afsättas i andra delar af riket.
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Hallands län. I fråga om inköp och försäljning af produkter, torde 
•en utveckling af föreningsverksamheten vara det säkraste medlet för nåendet 
af ett godt resultat, och kärutinnan återstår inom Hallands län mycket att 
göra, men sammanslutning härutinnan måste ske, om ej annat så för till
varatagandet af jordbrukarnas rättigheter och intressen såsom arbetsgifvare.

Göteborqs och Bohus lån. Ett planmässigt ordnande af landtmanna- 
produkternas försäljning, i ändamål att tillförsäkra jordbrukarne full valuta 
för sina varor, är en fråga af mycket stor vikt. Nu rådande förhållanden 
i detta afseende lämna mycket öfrigt att önska, i det att mellanhänderna 
äro många och hvar och en af dem kräfver sin dryga del af förtjänsten. 
Följden blir, att konsumenten i många fall får betala den bekomna varan 
mycket dyrt, under det att producenten nödgas afyttra densamma till förlust- 
bringande pris. Denna olägenhet torde ej kunna afhjälpas på annat sätt än 
genom landtmännens sammanslutning i föreningar, hvilka med undvikande af 
mellanhänder förmedla varubytet mellan köpare och säljare, och äro sådana 
föreningar i några fall redan planlagda här i länet, hvadan man har anled
ning att hoppas, att en förändring till det bättre så småningom skall kunna 
härutinnan vinnas.

Älfsborgs läns Södra. Ehuru afsättningsförhållandena för landtmanna- 
produkter i denna ort i allmänhet äro goda, vore det dock af stor betydelse 
om det kunde ordnas ej blott en planmässig gemensam försäljning af 
landets alster utan äfven för kooperativa inköp af landtmannaförnödenheter. 
För det senare ändamålet har det ock bildats en förening, som redan trädt 
i verksamhet, men den synes behöfva stöd af allmänna medel för att vidare 
utvecklas.

Älfsborgs läns Norra. Ett önskemål har länge varit ordnandet af 
landtmannaprodukternäs försäljning på ett sätt, som kunde tillförsäkra jord
brukarne (särskildt de mindre) full valuta för sina varor. Det uppsving, 
som de kooperativa föreningarna för gemensamma uppköp på senare åren 
vunnit, torde kunna gifva en fingervisning rörande sättet för denna frågas 
lösning, och inom en del inköpsföreningar har redan frågan om gemensam 
försäljning af jordbruksprodukter börjat dryftas.

Skaraborgs lån. I afseende på landtmannaprodukternas lämpliga af- 
sättning, särskildt i afseende på försäljningen af spannmålen, gäller, att 
landtmännen inom stora delar af vårt län under nuvarande förhållanden 
svårligen kunna på ett fullt effektift sätt tillvarataga sina ekonomiska intres
sen. Liksom de förut alltid och ännu delvis måste anlita mellanhänder för 
sina inköp af kraftfoder, frö, gödningsämnen m. m., så kan med ännu större 
skäl detta sägas vara förhållandet i afseende på spannmålsförsäljningen. 
I förra fallet har här inom länet kooperationen genom bildande af »Skara
borg läns landtmäns centralförening» trädt hjälpande emellan, och dylik 
kooperativ verksamhet bör äfven i det senare afseendet kunna göra mycket 
godt, men böra i så fall redan befintliga dylika kooperativa föreningars verk
samhet snarast möjligt inriktas icke blott på anskaffning utan äfven på^ af- 
sättning af landtmannaprodukter. Då emellertid spannmålsafsättningsfrågan 
är af sådan omfattning och betydelse, att dess snara och lyckliga lösning 
skulle vara af ofantlig nytta för länets eller landets jordbrukare, torde in
rättandet af spannmålslagerhus, sådana de af Herrar Kommitterade föreslagits, 
på det lifligaste vara att förorda, allra helst om härmed kunde förenas möj
ligheten, att, samtidigt med spannmålens aflämnande, ett förskott i form af



712 EMIGRATION SUTREDNIN SEN. BETÄNKANDE.

lån, med den aflämnade spannmålen såsom säkerhet, skulle kunna erhållas,, 
hvarigenom en ny möjlighet till ökad kredit skulle kunna skapas.

Örebro lån. Värd att beaktas i detta sammanhang är den i andra 
länder införda lagerhusinstitutionen, som dels möjliggör för landtmannen att 
få låna erforderliga rörelsemedel mot säkerhet af där deponerad spannmål, 
hvarigenom han kan undgå att för tillfälliga behof af kontanta medel ofta 
ofördelaktigt bortslumpa sin spannmål, dels ock bereder honom tillfälle att 
få säden bättre bevarad, skött och rensad och dymedels värdefullare.

Västmanlands län. I och för ett mera ändamålsenligt ordnande af 
landtmannaprodukternas försäljning förordas från distrikten enhälligt en verk
sammare sammanslutning mellan landtmännen. Föreningsväsendet har på flera 
ställen redan tagit god fart (Kungsörs och Norbergs distrikt), men bör ytter
ligare utvecklas och stödjas.

Kopparbergs lån. Landtmannaföreningar för gemensamma inköp af 
gödslingsämnen, kraftfoder m. m. finnas numera i de flesta socknar. Skulle 
dessa äfven få till uppgift att förmedla försäljningar, vore detta gifvetvis å 
orter, där landtmannaprodukter i någon afsevärd omfattning finnas till afsalu,. 
till fördel för landtbruket.

Gäfleborgs län. Jordbrukaren får sina produkter i allmänhet för lågt 
betalade, och det kan visserligen ej annat än gräma honom, då exempelvis 
en mjölkhandlare, som betalat honom 9 à 10 öre pr liter för mjölken, själf 
af sina kunder mottager 15 à 16 öre för samma kvantum. Mellanhanden 
erhåller således här en oskäligt hög profit. Detsamma är förhållandet vid 
försäljningen af spannmål, slaktdjur, ägg och alla andra produkter af jord
bruket. I synnerhet äro förhållandena i slaktdjurshandeln att betrakta såsom 
rent af olidliga. Nu kan det visserligen synas, som om landtbrukarne själfva 
ägde största skulden i dessa missförhållanden, enär de genom bildandet af 
föreningar för sina produkters gynnsamma försäljning borde vara i stånd att 
bestämma priserna, men betänker man vår allmoges medfödda tröghet, dess 
tålmodighet att bära oförrätter, dess på grund af flera orsaker bristande 
förmåga af samarbete och enighet samt till slut äfven den stora bristen på 
upplysning och kapital, så kan man med fullt fog uttala den åsikten, att en 
kraftig upplysning om försäljningsväsendets rätta ordnande och tillhandahål
landet af billiga penningar till dess genomförande i form af andelsmejerier 
och andelsslakterier m. m. vore synnerligen önskvärda, icke minst därför, att 
det lönande jordbruk, som däraf med full visshet bief en följd, skulle bäst af 
allt höja aktningen för jordbrukaren och hans gärning och öka den kärlek 
till jord och hem, som först af allt är nödvändig för emigrationens motarbe
tande.

Västernorrlands län. Att i detta län, med dess vidsträckta läge ocb 
ännu outvecklade kommunikationsväsende, det mångenstädes faller sig svårt 
att på ett tillfredsställande sätt afsätta landtbrukets produkter, är påtagligt. 
Ett rationellt ordnande af ifrågavarande produkters försäljning på fördelak
tigaste sätt är därför gifvetvis ett Önskemål. Steg i denna riktning hafva 
visserligen tagits genom bildandet af landtmanna- och mejeriföreningar på ej 
sa fa ställen. Men bristande sammanhållning och misstroende ha gjort, att 
dessa hittills icke haft åsyftad verkan.

Jämtlands län. Se uttalandet af detta läns hushållningssällskap sid. 
704 här ofvan.
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Västerbottens län. Det förnämsta hindret för säljbara landtmannapro- 
dukters afsättning är den i nästan hela detta vidsträckta län mer och mindre 
kännbara bristen på kommunikationer. Mest gör sig denna brist gällande i 
den ännu glest befolkade lappmarken, för hvilken landsdel man dock hoppas 
på förbättring i detta hänseende genom den efterlängtade inre stambanans 
skyndsamma framdragande genom dess bygder. Såsom lämpligaste åtgärder 
till möjliggörande och beredande af afsättning för jordbrukets alster är otvifvel- 
aktigt åstadkommandet af kommunikationsleder genom byggandet af såväl 
lands- som järnvägar.

Norrbottens län. Då jordbruket inom Norrbotten i främsta rummet 
måste baseras på foderväxtodling, kreatursskötsel och mjölkhushållning, så 
äro mjölk och mejeriprodukter norrbottensbondens viktigaste afsättningspro- 
dukter. Ordnandet af särskildt mjölkförsäljningen upp till de stora lappländ
ska grufsamhällena har därför varit eii fråga af stor vikt för de landtbru- 
kare, som ligga så nära Luleå—Riksgräns-banan, att de kunnat deltaga i 
dessa leveranser. Frågan synes emellertid nu kunna lyckligast lösas genom 
sammanslutning emellan de levererande landtmännen å ena sidan och emel
lan konsumenterna å den andra sidan, och de båda sammanslutningarnas di
rekta affärsförbindelse med hvarandra med undvikande af alla mellanhänder..

Om lagerhus för spannmål har nu diskuterats i minst ett år
tionde, men resultatet är lika med intet. För närvarande pågår äfven 
en officiell utredning om lämpligaste anordningar för organiserandet 
af våra landtbruksprodukters försäljning. Men äfven om denna ut
redning blir aldrig så väl gjord, finnes nog intet hopp om att den skall 
leda till något resultat. Att lära våra landtbrukare inse vikten af 
en noggrann bokföring, har varit föremål för ganska många ansträng
ningar under senare år. Att organisera inköpen af landtbrukets för
nödenheter, genom samverkan, har länge varit en med intresse om
fattad uppgift, som äfven flerstädes ledt till resultat, om än långt 
ifrån tillräckligt omfattande. Men att något skulle komma att i 
praktiken åtgöras beträffande organisationen af våra landtbrukspro
dukters försäljning, — därtill finnes nog ingen som helst utsikt. 
Hela denna sida af ekonomien ligger så utanför våra landtbrukares 
uppmärksamhet och intresse, att man nog har all anledning befara, 
att ännu efter årtionden förhållandena i vårt land i detta hänseende 
skola erbjuda samma kaos som nu.

För öfrigt: om verkligen försök skulle komma att göras, finge 
man nog vara beredd på, att dessa till en början misslyckades. Man 
erinre sig försöken att reglera lifsmedelsomsättningen i Stockholm! 
Det finnes icke i vårt land tillräcklig erfarenhet och tillräcklig dug
lighet i dessa stycken, och erfarenheten får väl här såsom annars 
köpas med pengar. Men ett önskemål åtminstone är dock, att så 
snart som möjligt personer med verkligt intresse sattes i stånd att 
studera dessa förhållanden.

Dessa studier, t. ex. af lagerhus o. d., få emellertid icke inskrän
kas till lagerhusens arkitektur och anordningar i allmänhet. Vi äro
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öfvertygade att våra experter ha studerat t. ex. de tyska saluhal
larnas anordningar i grund, och att våra egna saluhallar i det fallet 
icke lämna något öfrigt att önska. Men hvad man icke studerat är 
de kommersiella finterna: huru man skall få en tillräcklig tillförsel 
och en för båda parterna möjligast fördelaktig omsättning. Och dock 
är det detta som är hufvudsaken. Vackra och förträffliga lagerhus 
kunna vi säkert uppföra, men problemet är, huru våra landtbrukare 
skola fås att på afsedt sätt begagna dem, och huru såväl producen
ter som konsumenter skola af dem draga skälig ekonomisk nytta.

Egnahemsrörelsen.

I detta ämne har under senare år uppstått en hel litteratur, och 
en mängd officiella utredningar äro gjorda; en dylik pågår äfven 
för närvarande. Under sådana förhållanden har det synts obehöfligt 
att upptaga denna fråga för Sveriges del till särskild behandling 
inom Emigrationsutredningen. Vi ha däremot ansett oss böra söka 
bidraga till det viktiga ärendets belysning genom att anskaffa sak
kunniga redogörelser för en del motsvarande företeelser inom andra 
länder. Sålunda har, på föranstaltande af Emigrationsutred,ningen, 
professor Steffen behandlat småbruksrörelsen på de Brittiska öarna, 
•direktör Bergholm den inre kolonisationen i Preussen, och agrono
men Eckerbom den inre kolonisationen i Förenta Staterna. Samtliga 
dessa redogörelser äro offentliggjorda i Emigrationsutredningens Bi
laga XIV.

Såsom ett komplement härtill — utanför Emigrationsutrednin
gens publikationer —• kan betraktas d:r Adrian Molins serie af bref 
i Stockholms Dagblad, under sommaren 1912, angående småbruks
rörelsen i Norge.

Här närmast återgifva vi de uttalanden i ämnet, som till Emi
grationsutredningen inkommit från Hushållningssällskapen. Dessa 
uttalanden äro visserligen numera något föråldrade, enär de inkommo 
under åren 1908 och 1909, efter hvilken tid åtskilliga nya offentliga 
åtgärder träffats i egnahemsfrågan. Såsom belysande uppfattningen 
inom rikets olika orter torde de dock här vara på sin plats. Lydelsen 
af dessa uttalanden är följande:

Stockholms län. Inom Stockholms län torde i regel numera jordbruks- 
lägenketer lämpliga till egna hem med fördel kunna anordnas allenast i de 
fran hufvudstaden aflägset belägna delarna, sedan spekulationen å jord i öf- 
riga delar al länet drifvit priset pä jorden så högt, att vanligt jordbruk ej 
där med ekonomisk fördel kan bedrifvas. Egnahemsidén bör ej göras till en 
modesak, utan föras framåt med urskiljning och insiktsfullt omdöme, enär i 
motsatt fall det kan befaras, att det tilltalande syftet därmed eljest förfelas.
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Uppsala län. Bildandet af s. k. egna kem har ej hittills inom länet 
spelat någon större roll. Synnerligen önskvärdt skulle det vara att genom 
förändrad lagstiftning underlätta afsöndrade lägenheters frigörande från an
svarighet för de i stamfastigheten intecknade fordringarna, och hvaije fram
steg i denna riktning måste hälsas med liflig tillfredsställelse. Men i allt fall 
är °det knappast troligt, att emigrationen kan i afsevärd mån minskas genom 
bildandet af egna hem på enskild jord och ett för ett. Fastmera torde för 
nämnda önskemåls vinnande förutsättas, att, efter torrläggning af mossar eller 
upplåtelse af kronojord, hela stora egnahemskolonier kunna bildas.

Södermanlands län. I egnahemsfrågan är det ej lätt att yttra sig, då 
ingen egentlig erfarenhet i detta ämne ännu hunnit samlas. I fråga om 
jordbrukarehem, hvilka närmast intressera hushållningssällskapet, kräfvas många 
samverkande omständigheter för att detta slag af egnahemsbildning skall vinna 
beståndande framgång. Det fordras först att den blifvande egnahemsbyggaren 
skall ha något afsevärdt eget kapital att insätta i företaget, ty att börja med 
två tomma, eller nästan tomma, händer är knappast möjligt i något yrke och 
minst inom jordbruket, där vinsten af nedlagda kostnader ofta låter länge 
vänta på sig. ' Han måste vidare besitta en mindre vanlig kraft och uthållig
het samt, hvilket ej heller så ofta förekommer, en icke obetydlig yrkesskick
lighet, som sätter honom i stånd att utfinna och begagna sig af de möjligheter 
till specialisering af sin produktion till någon viss gren, det må nu vara höns
skötsel, trädgårdsskötsel, fröodling eller något annat, ty att uteslutande pro
ducera de vanliga sädesslagen torde endast i undantagsfall ge tillräcklig be
hållning af hans lilla jordbruk. Äfvenså böra goda afsättningsmöjligheter före
finnas, liksom lämpliga kommunikationer. Och slutligen måste småbrukaren 
ha en god hjälp i hemmet och äfven i jordbruket af sin hustru och sina barn, 
ty ensam förmår han ej utföra allt arbete, och utan att hustrun har förmåga 
att sköta hemmet väl, lär ingen behållning uppstå. Där dessa förutsättningar 
åtminstone i hufvudsak äro uppfyllda, kan säkerligen en lönande småbruks- 
rörelse bedrifvas. Men det är att förutse att många egnahemslånare under
skatta svårigheterna och ej gå i land med försöket. Men sedan en sofring 
sålunda skett och andra, som hämtat lärdom af de förras erfarenheter, trädt i 
stället, bättre rustade för kampen, är det ingalunda förväget att hoppas att 
en klass af småbrukare skall uppstå, som har alla förutsättningar att hämta 
rika skördar ur jorden, sig själfva och hela landet till gagn. Rörande lämpligt 
sätt för befordrande af egnahemsbildningen vid arfskiften saknas här erfarenhet.

Östergötlands län. Egnahemsfrågans lösning på ett för vårt lands för
hållanden "lämpligt sätt är utan tvifvel ett kraftigt medel till emigrationens 
hämmande. Det synes Förvaltningsutskottet som om de åtgärder, Östergöt
lands läns hushållningssällskaps egnahemskommitté vidtagit till förmedling af 
köp och försäljning af egnahemslägenheter samt bistånd för länens utbekom
mande, i hög grad äro ägnade att underlätta denna viktiga frågas lösning. 
Det torde dock icke böra förgätas, att ett fortsatt upplysningsarbete bland 
det mindre jordbrukets varande och blifvande idkare är af minst lika stor 
vikt för hämmande af emigrationen som underlättandet af egnahemsbildningen. 
I förstnämnda afseende anser Utskottet, att de undervisningskurser för mindre 
jordbrukare, hvilka med understöd af statsmedel anordnats rundtorn ilandet, 
äro af den allra största betydelse, och vill samtidigt uttala önskvärdheten af, 
att allt flera dylika kurser måtte kunna anordnas.

Jönköpings län. Egnahemsfrågan står tydligtvis i intimt sammanhang 
med emigrationen, och många emigranter skulle nog stanna kvar i Sverige,
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om möjlighet funnits att på skapliga villkor kunna förvärfva egna hem. Inom 
länet äro emellertid för närvarande egnahemsrörelsens utsikter icke lysande, 
beroende på de med förvärfvande af egna hem för jordbrukare förenade svårig
heterna. De för statens egnahemslånerörelse fastställda bestämmelserna äro i 
så fall olämpliga, att all risk drabbar låneförmedlaren ensam. För att emel
lertid möjliggöra högre belåning synes det Sällskapet, som om Staten borde 
äfven taga den med egnahemslånerörelsen förenade risken eller, om detta icke 
låter sig göra, åtminstone dela densamma med hushållningssällskapen. För 
befordrande af egnahemsbildandet vore det jämväl lämpligt, om sådana krono- 
domäner, som särskildt med afseende på läget lämpa sig för styckning, delades 
och för rimligt pris tillhandahölles. Till sist får Sällskapet framhålla, att 
ändrade bestämmelser i lagarna angående lagfart och inteckning skulle nog 
också i sin mån befordra den naturliga egnahemsbildningen vid arfskiften å 
för klyfning lämpade hemman.

Kronobergs län. Utvecklingen af egnahemsfrågan hänger på en enda 
sak: Inteckningslagen. Möjliggör för jordägaren att kunna få inteckningar
fördelade på hemman, torp och lägenheter och detta utan inteckningshafvarens 
medgifvande, och de större gårdarna skola på ett naturligt sätt sönderfalla i 
småbruk. Skall icke fara för saken uppstå, måste noga tillses, att egnahemsjj 
tagare innehafva nödiga förutsättningar, bl. a. kunskaper, för att kunna sköta, 
sig, samt att byggnaderna å egnahemslägenheter ej blifva för dyra.

Kalmar läns Norra. Beträffande egnahemslånerörelsens framtidsmöjlig
heter inom sällskapets område torde kunna sägas, att dessa icke äro små. 
Visserligen har under de år, rörelsen hittills fortgått, ingen större framgång 
vunnits. Men rörelsen behöfver tid för att blifva känd, och det är alldeles 
visst, att den år efter år kommer att taga ökad fart, när alla fördelarna, 
som stå att vinna, blifva mera allmänt kända. Svårigheterna med afsöndring, 
lagfarts och intecknings vinnande, relaxation af stamhemmannets inteckningar 
m. fl. formaliteter verka så afskräckande och medföra sådan tidsutdräkt, att 
många därför icke våga sig på att söka egnahemslån. Det är emellertid att 
hoppas, att en del förenklingar härutinnan skola kunna införas, likasom att 
låneförmedlaren mera än hittills skall blifva i tillfälle underlätta och i någon 
mån undanrödja dessa formaliteter. Därjämte anser hushållningssällskapet, 
att egnahemsföreningar böra bildas att jämsides med hushållningssällskapet 
förmedla egnahemslånen, särskildt i sådana fall, dä styckningar i större skala 
kunna ifrågakoinma, enär helt säkert det egna hemmet därigenom skall blifva 
billigare, särskildt då vinsten på styckningsaffärer kommer att tillfalla egua- 
hemslånetagarne såsom föreningsmedlemmar. Egnahemsföreningarna lämpa 
sig dock som låneförmedlare endast i det fall, då flera egna hem på ett ställe, 
eller s. k. egnahemskolonier, kunna komma till stånd, hvaremot hushållnings
sällskapen fortfarande bäst lämpa sig att förmedla egnahemslånen för spridda 
egnahemslägenheter. Bästa sättet att befordra den naturliga egnahemsbildningen 
vid arfskiften å för klyfning lämpade hemman vore helt säkert billigare landt- 
mäterikostnader samt tillräckligt stort utflyttningsbidrag från statens sida.

Kalmar låns Södra. Sällskapet anser, att egnahemsrörelsen är det vik
tigaste medlet för emigrationens hämmande, ty ingenting binder så folk kvar 
vid fädernetorfvan som ett eget hem. Denna egnahemsbildning är dock för
bunden med en hel del svårigheter, som gör att rörelsen ej kunnat taga så
dan fart som är nödvändigt för att den skall spela in som en viktig faktor 
i striden mot emigrationen. Grundorsaken till svårigheterna ligger närmast i 
svårigheten att lossa egnahemslägenheten från de inteckningar, som besvära
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stamhemmanet, hvarvid i synnerhet hypoteksföreningarna bruka hafva många 
invändningar och föreskrifva en mängd tunga formaliteter. Enklaste sättet att 
komma ifrån dessa svårigheter vore, om statsmyndigheterna i möjligaste mån ville 
utvidga det förfaringssätt vid relaxationer, som användts i den nya lagen an
gående inteckningars dödande i afseende a batsmans- och ryttaretorp, att till- 
îampas äfven för andra egnahemslägenheter, hvarvid i regel ej någon fara 
kunde väntas komma att hota inteckningshafvaren, då egnahemslägenheten 
vanligtvis utgör en försvinnande liten del af hela egendomen. Vidare borde 
staten medgifva egnahemssökandena lindring i lagfartskostnaderna genom att 
bevilja dem frihet från stämpelafgift. Dessutom borde staten själf uppträda 
såsom försäljare af egnahemslägenheter genom att stycka ut sina domäner 
till egna hem, och därvid skulle staten på samma gång göra en god affär, ty 
det har visat sig, att man alltid får bättre betaldt för en egendom, om man 
säljer den i småbitar, än om man säljer den hel Vill ej staten göra sig af 
med kronodomänerna, kunde staten i stället a domänerna arrendera ut egna
hemslägenheter på en tid af cirka tjugu år, med rätt för innehafvaren att 
under sagda tid eller vid densammas slut till sig lösa lägenheterna mot köpe
skilling, hvars storlek lämpligen borde bestämmas af domänuppskattnings- 
nämnden.

Gottlands län. Angående egnahemsrörelsen kan sägas, att förutsättnin
garna härför äro på Gottland särdeles gynnsamma så till vida, att tillgång 
finnes till lämplig jord, äfvensom tillfälle till biförtjänst för innehafvare af bo
stadslägenheter. Däremot råder stor brist på folk, som kan begagna sig häraf. 
Ett önskemål för Gottland i denna fråga är, att arbetare från andra delar 
af riket här ville begagna sig af de förmånliga möjligheter till bildande af 
egna hem, som förefinnas.

Blekinge län. Egnahemsfrågan står nog nära förbunden med utvand- 
ringsfrågan, " men möjligen icke så nära som mången tror. Den högre sociala 
ställning som utvandraren tror sig finna i Amerika genom eget arbete, öfver- 
drifna förespeglingar om stora arbetsförtjänster och längtan efter att försöka 
något nytt är sannolikt de faktorer, som bidraga mest till att locka Sveriges 
ungdom att lämna fädernejorden,

Kristianstads lån. Genom att få mera kunskaper spridda bland jord- 
brukarne och bättre ekonomiskt resultat af jordbruket, skola flera armar dra
gas till detsamma. Framförallt kommer intresset för egnahemsfrågan fram. 
När de mindre jordbruken bli lönande och denna tanke far genomsyra alla 
samhällsklasser, komma nog flera att skaffa sig eget hem, och af dessa egna- 
hemstagare skulle nog ett flertal eljest lämna landet. Enligt hvad erfarenheten 
inom detta län tydligt visat, står småbrukets upphjälpande och uppmuntran 
genom undervisning, studieresor och premiering i nära samband med den rika 
utveckling egnahemsfrågan här erhållit. Billig jord maste anskaffas för egna
hem, och egnaliemstagarne erhålla uppmuntran att spara. I båda fallen böra 
egnahemsföreningar bildas. Egnahemsföreningar köpa jord till jämförelsevis 
billigt pris. Inom detta län har en egnahemsförening bildats, som omsatt jord 
för c:a 300,000 kr. under sitt första verksamhetsår. Staten borde för det 
första ombilda alla sina torp till egnahem för att hålla barnen vid fosterlandet. 
Därjämte borde för styckning lämpliga domäner styckas sönder till egnahem, 
första tiden utarrenderas och efter 5—10 år försäljas, att amorteras under 
t. ex. 20 år för det kapitaliserade arrendet. För medlen skulle staten kunna 
inköpa okultiverade skogsmarker och göra dessa fruktbärande genom skogs
odling.
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Malmöhus län. Egnahemsfrâgan främjas bäst genom egnahemsföreningar, 
som inköpa och stycka större hemman och som emot vanlig bankränta emot- 
taga medlemmarnes besparingar.

Hallands lån. Egnahemsfrâgan är säkerligen synnerligen beaktansvärd 
vid öfvervägandet af det här föreliggande ärendet. Härvid måste emellertid 
först framhållas, att egnakemslåneförmedlingen inom länet hitintills lämnat ett 
nedslående resultat, och torde en omläggning af denna rörelse vara absolut 
nödvändig, om verksamheten skall blifva till verkligt gagn. Utan att här 
vilja ingå på några detaljer torde vis-à-vis nödvändiga förändringar härutinnan 
kunna framhållas såsom önskemål: att förmedling af lån för bostads- och jord- 
brukslägenheter skiljes åt; att hushållningssällskapen mer än förut säkerställas 
för blifvande förluster ; att formerna för låneförmedlarnes verksamhet förenklas ; 
att verksamheten utsträckes till att mera omedelbart befordra egnahemsbild- 
ningen genom anskaffande och anvisande af för styckning lämpliga fastigheter; 
samt att sådan styckning hufvudsakligen bör afse bildandet af mindre jordbruk, 
som gifva ägaren fullt arbete för egen räkning och därmed möjlighet till full 
bärgning, hvilket icke i allmänhet kan vinnas å de egna jordbrukshem som 
kunna skaffas med nu gällande bestämmelser om lägenhetens maximivärde, 
åtminstone icke när fråga är om skapande af ett fullt nytt hem.1

Göteborgs och Bohus lån. Egnahemsfrâgan- står onekligen i nära sam
manhang med utvandringsfrågan, och utan tvifvel kan man påstå, att många af 
dem, som nu öfvergifva fosterlandet för att i främmande världsdelar gå ovissa 
öden till mötes, skulle stanna hemma, om ett eget hem till billigt pris och 
utan alltför många formaliteter stode till buds att erhålla. Såsom redan är 
visadt,2 berör emellertid denna fråga i jämförelsevis mindre mån Göteborgs och 
Bohus län, enär den odlade jorden redan nu är i stor utsträckning styckad i 
smålotter. Genom arfskiften och däraf följande hemmansklyfningar samt allt
jämt pågående afsöndringar från kronodomäner sönderdelas jorden allt vidare, 
och på så sätt fortgår egnahemsbildningen så småningom, utan att några ytter
ligare åtgärder för detta läns vidkommande synas vara erforderliga. Vid sträf- 
vandet att uppdela jorden i små lotter, i ändamål att bereda egna hem åt 
mindre bemedlade, torde jämväl ej böra lämnas ur sikte, att obebyggd jord, 
som saknar skogstillgång, hvilket här i länet allmänt är fallet, och som är 
belägen på något afstånd från städer, industrisamhällen eller andra arbets
platser, har ganska ringa värde, men att den blir mycket dyr, innan den blir 
försedd med nödiga byggnader och andra anläggningar. Det torde därför i 
många fall vara tvifvel underkastadt,. om man gör en person, som önskar bilda 
eget hem, någon verklig tjänst genom att, om ock mot mycket billigt pris, 
förhjälpa honom till ett stycke jord, och torde därvid alltid hållas i minnet, 
att han, utom ränta och amortering af köpeskillingen för jorden, måste ikläda 
sig betydliga utgifter för anskaffande af byggnadsmaterialier från i många fall 
aflägsna platser, uppförande af nya byggnader, anläggande af nödiga vägar, 
inköp af husgeråd, jordbruksinventarier och utsäde m. m., som kräfves för att 
igångsätta ett landtbruk. Då denne nybörjare, som vanligen är fallet, har 
litet eller intet att börja med, är det säkerligen mycket svårt och i många 
fall rent af omöjligt för honom att slå sig igenom. Att ett redan bebyggdt 
mindre jordbruk till vida billigare pris, och följaktligen med vida större för
hoppning om framgång, i de flesta fall står honom till buds att förvärfva,

1 Såsom bekant är detta maximivärde numera höjdt, frän 6,000 kronor, senast, år 
1912, till 8.000 kronor.

2 Se Bilaga XVII.



JORDBRUKET. EGNAHEMSRÖRELSEN. 71S>

torde ej kunna bestridas. Vidare torde böra framhållas. vådan af, att jorden 
styckas i så små lotter, att ägaren med familj ej af driften kan hafva sin bärg
ning. I sådant afseende kräfves under våra ännu outvecklade och föga inten
siva jordbruksförhållanden ej så liten areal, och man kan därför vara frestad 
att påstå, att, hvad beträffar det bohuslänska jordbruket, fara lika mycket 
ligger i ett ytterligare styckande af den odlade jorden som i ett bibehållande 
af de fåtaliga större brukningsdelarna.

Älfsborgs låns Södra. Otvifvelaktigt kan egnahemssträfvandet verka 
som ett botemedel mot emigrationslusten och invandringen till städerna, men 
det gäller då att icke ånyo skapa en sådan klass medborgare, som skola finna 
sig besvikna på utsikten till bärgning och trefnad, utan denna fråga torde 
böra lösas i den riktningen, att det egna hemmet antingen till sin storlek 
och utvecklingsmöjlighet är så stort och bördigt, att ägarens arbetskraft och 
resurser blifva fullt betalda och tillgodosedda, eller ock har ett sådant läge, 
att stora möjligheter finnas till goda biförtjänster. Att på nytt taga upp de 
ödelagda skogstorpen, hvilka för öfrigt som skogbärande, med nuvarande skogs- 
pris, kanske gifva lika god ränta som odlade, det torde vara att gå alldeles 
mot tidsströmningen. — Men skall egnahemslånerörelsen verkligen kunna upp
bära de förhoppningar, som allmänt ställas på den, så bör nog det därmed 
förenade ansvaret läggas på kapitalstarkare axlar än hushållningssällskapernas. 
Inom kort är lånerörelsen uppe vid de flesta sällskap uti ett antal kronor, 
som kan skrifvas med sexsiffrigt tal, och denna bankaffär skall då drifvas af 
institutioner, som sällan förfoga öfver större kapital än något hundra tusen 
kronor. Detta kan ej kallas sundt, utan torde stå nära gränsen af det som 
enligt allmän affärsmoral bör anses vara otillåtligt. Önskligt vore därför, att 
staten själf åtoge sig ansvaret för lånerörelsen, likaväl som den lämnar för
laget. Då kunde äfven åtskilliga lättnader göras med afseende på formen för 
lånens utlämnande, som nu i allmänhet anses för byråkratisk.

Älfsborgs läns Norra. Egnahemsfrågans nära sammanhang med utvan- 
dringsfrågan är ju obestridligt, och en lycklig lösning af den förra kan utan 
tvifvel i hög grad bidraga till lösningen af den senare, eller åtminstone för
taga dess olyckliga verkningar. Men det torde vara lika obestridligt, att 
egnahemslånerörelsen måste omorganiseras på ett sätt som gör den mera 
effektiv. Hufvudsaken torde härvid vara, att staten på ett kraftigare sätt än 
som nu är fallet underlättar förvärfvandet af jord och själf påtager sig risken 
för lånerörelsen. Är frågan verkligen så viktig, och härom äro väl alla ense, 
bör staten gå ännu längre, nämligen så långt att den t. o. m. offrar pengar 
på dess framdrifvande. Yid diskussioner och i skrift talas ofta om att sta
tens domäner borde styckas till egna hem. Då en stor del af sällskapets 
område är glest bebyggdt och befolkningen mångenstädes är obenägen att slå 
sig ned ute på landsbygden och lifnära sig af jordbruk (de lockas af indust
riens höga aflöningar), anser hushållningssällskapet, att denna metod bör an
vändas med försiktighet. Erfarenheten från länet har visat, att, vid sådan 
styckning, de bästa bitarna gå åt och de sämre blifva utan köpare. Förvalt
ningen af dessa öfverblifna lotter blir mycket dyr, och lotterna komma van
ligen i fullkomlig vanhäfd. Redan nu begagnade åtgärder för beredande af 
egna hem på kronans domäner äro synnerligen ändamålsenliga, då de tillför
säkra med eget boningshus försedd lägenhetsinnehafvare tillfälle att, efter 
förut verkställd uppskattning, utan offentlig auktion lösa den afsöndrade jor
den medelst 10 års afbetalning. Dessutom erlägges under dessa år ingen 
ränta å innestående köpeskillning. Men en anmärkning kan göras mot syste
met: sådant tillfälle att förvärfva eget hem återkommer allt för sällan, näm-
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ligen endast hvart tjugonde år. Kunde man utfinna en form, där lägenhet, 
utan att gå arrendatorns rätt för nära, kunde få afsöndras under arrendepe
rioden, vore mycket vunnet och skulle vara en mycket lyckligare form, än 
att på en gång stycka sönder hela egendomen. — Då hemmansklyfning vid 
arfskiften ofta hindras af de särskildt för småbruket högst betydande kontanta 
utgifter, som dels landtmäteriförrättningen och dels eventuella inteckningars 
fördelande på de nybildade lotterna medför, skulle helt säkert hemmansklyf- 
ningen gynnas, om staten fast aflönade ländtmäterikåren samt klyfning af 
mindre hemman finge ske efter lägre taxa än den vanliga, och vidare om 
staten kunde förenkla dödandet af gamla inteckningar och upptagandet af 
flera mindre till samma belopp på samma jordareal och därjämte äfven vid 
denna procedur ekonomiskt ingripa.

Skaraborgs län. Intresset för egnahemsbildningen och den därmed 
sammanhängande lånerörelsen är inom länet mycket stort, och Hushållnings
sällskapet har äfven åtagit sig att vara förmedlare af dylika lån. Då det 
hos hvarje fattig arbetare på landet ligger i blodet en åtrå efter ett eget 
hem, samt då staten numera på billiga villkor ställer penningar för dylikt 
ändamål till förfogande, så torde det för att denna rörelse skall få ett kraf
tigt uppsving endast fordras, först och främst att staten själf påtager sig 
hela risken af lånerörelsen samt att i öfrigt erforderliga åtgärder vidtagas för 
förenklande af de gamla formerna för ägostyckning, jordafsöndring och små
lotters befriande från gravationer. Vidare torde undervisning om möjligheter
na att på denna väg snarast möjligt skaffa sig ett eget hem, äfvensom uti 
sådana ämnen som möjliggöra ett dylikt hems skötsel, böra ingå såsom obli
gatoriskt ämne uti folkskoleundervisningen. Vidare torde minimiåldern hos 
person som söker egnahemslån kunna bibehållas vid 25 år, ehuru med det 
tillägg, att dylik förmån oberoende af ålder kan vinnas af värnpliktig redan 
efter fullgjord beväringsrekrytskola och första årets repetitionsöfning. Dess
utom böra jordbruksegnahem, som äro belägna på större afstånd från städer, 
större industricentra och större jordbruksägendomar och hvilkas innehafvare 
sålunda ej kunna påräkna några biförtjänster, göras så pass stora, 10, 15, 
■20 à 25 tunnland, att en familj därpå kan hafva fullt arbete och sin ordent
liga bärgning, hvarmed följer att maximisiffran för dylika lån, eller 6,000 
kronor, i dylikt fall bör kunna höjas.1

Örebro län. Egnahemslånerörelsen torde, såsom förut nämnts, ej komma 
att väsentligt och direkt gagna jordbruket i nuvarande generation. För veder
börande låntagare själfva kunna dock egnahemslånen blifva till välsignelse 
— och i andra hand äfven för samhället i dess helhet genom minskad ut
vandring m. m. — under förutsättning dock att lämplig jord, såväl med hän
syn till jordmån som till förefintliga afsättningsmöjligheter, upplåtes för jord- 
brukslägenheterna, och att, där det egna jordbruket ej tager egnahemslåne- 
tagarens hela tid eller arbetskraft i anspråk, tillfälle till något så när indräk- 
tig biförtjänst förefinnes för honom.

Västmanlands län. Egnahemsrörelsen betecknas i de från distrikten 
till hushållningssällskapet inkomna svaren såsom en god sak, ehuru man bör 
akta sig att därpå bygga för stora förhoppningar. Från Kungsörs distrikt 
yttras, att, ehuruväl möjligheter för »egnahems»-jordbruk i vissa trakter före
finnas, rörelsen dock icke med konstlade medel bör påskyndas, allra minst 
genom skuldsättning. Från Strömsholms distrikt framhålles, att hvad som

1 Jfr anm. sid. 718 här ofvan.
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erfordras för att egnahemsrörelsen skall blifva nyttig och välsignelsebringande 
är, att hos individen förefinnes först och främst ett varmt intresse för jord
bruket, därnäst kunskap om dess rätta skötsel samt möjligheten för dylika 
personer att förvärfva jord samt att därtill och till nödiga byggnader erhålla 
billiga amorteringslån. Längre än till förverkligande af dessa ändamål böra 
icke åtgärderna från det allmännas sida sträcka sig. Ointresserade eller för 
jordbruket mindre lämpliga personer böra ej framdrifvas till antagande af egna 
hem. I Sala distrikt finnas egna hem redan, i stor utsträckning. För ett 
vidare utveckladt egnahems-system stå emellertid de höga priserna på bygg
nadsmaterial och arbetskraft hindrande i vägen. Från Norbergs distrikt yttras, 
att egnahemsrörelsen lämpligast synes böra gå ut på bildande af smålägenheter 
med ett eller två tunnland jord invid industrisamhällena. Ett befordrande 
af en vidsträcktare hemmansklyfning betecknas såväl här som i öfriga distrikt 
som olämpligt, enär de sålunda skapade jordbruken skulle blifva för små att 
bestå för sig själfva.

Kopparbergs län. Beträffande statens egnahemsfråga synas vissa föränd
ringar med afseende på lånen vara önskvärda, såsom att beloppen, som finge 
utlämnas, ökades,1 på samma gång äfven en mindre del af det uppskattade 
lägenhetsvärdet kunde utlämnas. Äfvenledes uttalas ofta önskvärdheten af 
förenklingar i formaliteterna vid afsöndringar. Naturlig egnahemsbildning 
förekommer här i stor utsträckning vid arfskiften och genom s. k. sämje- 
delningar.

Gåfleborgs lån. Hushållningssällskapets sekreterare skrifver: Bildandet 
af egna hem måste vara ett kraftigt medel dels till motarbetandet af emi
grationen och dels till afhjälpandet af landtbrukets arbetsbrist. De utveck
lingsmöjligheter, som egnahemsrörelsen bär i sitt sköte, böra därför i största 
möjliga utsträckning tillvaratagas och utnyttjas. Men härför fordras, att en 
och hvar får öppen blick för frågans stora innebörd och att alla goda kraf
ter samverka till dess lyckliga lösning. Svårigheten att till rimligt pris er
hålla för egna hem med jordbruk lämpliga jordområden utgör utan tvifvel 
ett mäktigt hinder för egnahemsrörelsens raska utveckling inom Gäfieborgs län. 
Huru framtiden kan komma att i det afseendet gestalta sig, är ej godt att 
säga, men torde väl, åtminstone inom de delar af länet, där trävarubolagens 
jordförvärf är af större omfattning, en utstyckning och försäljning till moderat 
pris af jord från af dem innehafvande hemman kunna förväntas. En synner
ligen svår hämsko på den naturliga egnahemsbildningen är det här förut 
nämnda, mycket allmänna norrländska bruket att föräldrarna för ett vanligen 
orimligt lågt pris, ej sällan mot utgörande af vissa naturaprestationer eller 
s. k. födoråd, öfverlåta sina hemman med jord, skog och inventarier till ett 
af barnen, oftast äldste sonen. Utom den oerhörda orättvisa, som ligger i 
ett sådant förfaringssätt, förhindras äfven härigenom jordens jämnare fördel
ning bland folket, till stor skada för landet. Kunde på lagstiftningens väg 
en säker bot åstadkommas mot de talrika våldshandlingar af detta slag som 
årligen försiggå i Sverige, så vore mycket vunnet för den naturliga egnahems
bildningen. Understundom torde vid förestående arfskifte kostnaderna för 
ldyfning af hemmanen och för de nya hemmanslotternas bebyggande afskräcka 
från jordens delning mellan arftagarna. Egnahemslånerörelsen borde här 
kunna träda hjälpande emellan för att, då det gamla hemmet sönderfaller, 
om möjligt, i dess ställe, söka åstadkomma flera nya hem med familjens med
lemmar såsom besittare. Och säkert skulle vid dylika tillfällen den hjälpande

1 Jfr anm. sid. 718.
4 Q—112201. F.ni/yra lions utredningen. Betänkande.
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handen mottagas med tacksamhet, ty den af fädren odlade jorden är den för 
barnen käraste.

För att bereda dem, som så önska, möjlighet att komma i besittning af 
jord, har man ifrågasatt att på ett mer tillfredsställande sätt än hittills ut- 
styckä och försälja lämpliga jordområden från kronans domäner. Angående 
denna sak anföres efter Hushållningssällskapets länsagronom följande: »Då 
hvem som helst i Sverige äger rätt att på kronans jord inmuta och bearbeta 
malmfyndigheter äfven af det högsta värde, så borde det rättvisligen icke 
heller vara förbjudet för en svensk man eller kvinna att å statens marker 
inmuta en måttlig areal jord till bearbetning och häfd. Staten borde tillåta 
hvilken svensk som helst att stänga in och på vissa gifna år odla upp jord 
å dess domäner och skogar. Då odlingsåren vore gångna, skulle jorden skatt
läggas och med nyttjanderätt, som äfven kunde försäljas, för all framtid 
öfverlåtas till odlaren eller hans rättsinnehafvare, att begagnas så länge han 
ordentligen häfdar jorden. Staten bör så småningom skaffa sig äganderätt 
till så mycket välbelägen svensk jord som möjligt, för att hvaffje svensk skall 
kunna, om han det önskar, med eget arbete förvärfva sig en bit jord, som 
han kan kalla sin och sina efterträdares. Äger den ene rätt att inmuta 
guldgrufvor, att därmed skaffa sig rikedom, så bör också den andre hafva 
rätt att inmuta ett stycke jord, att därmed skaffa sig bröd. Här är otvifvel- 
aktigt en lucka i lagstiftningen, som med det snaraste borde fyllas, på det 
att de, som nu resa till Amerika för att ’taga sig jord’, må stanna hemma 
i Sverige.» — Möjligen skulle en sådan inmutning af jord till odling eller 
häfd kunna tänkas äfven på enskildas egendomar, om en jordlös man med- 
gåfves rätt därtill på grund af en eventuell vanhäfdslags bestämmelser om 
vissa inskränkningar i besittningsrätten för den, som vanvårdar sin odlade 
eller odlingsbara jord. Utan att söka afgöra, huruvida dylika ingrepp i ägande
rätten kunna under vissa omständigheter anses i någon mån berättigade, vill 
jag blott till sist uttala den förvissningen, att sådana åtgärder, som äro äg
nade att bereda så många som möjligt af landets söner tillfälle att bilda egna 
små jordbrukarehem, hafva de största utsikterna att föra nationen fram mot 
det eftersträfvansvärda målet: ett starkt och lyckligt Sverige.

Våsternorrlands län. I samma mån ökad upplysning om jordbrukets 
utvecklingsmöjligheter och fördelarna af ett eget hem, om än så ringa, tränger 
fram, har man ock att hoppas på större intresse för egnahemsfrågan hos dem 
som denna fråga i första hand gäller. Otvifvelaktigt har saknaden af hem 
och svårigheten att få ett sådant till stånd föranledt många äfven här i 
länet att utvandra till Amerika, hvarifrån man förespeglats större lätthet i 
detta afseende. Om också nu sist berörda skäl till emigration mer och mer 
torde bortfalla genom ökad kännedom om de verkliga förhållandena nu för 
tiden där ute, är därmed egnahemsfrågan icke förd framåt utan blir i stället 
blott mera brännande. Hvarjehanda hinder, som böra kunna undanrödjas, 
ställa sig ännu i vägen för denna frågas raska och säkra framgång. Trots 
befintligheten af stora odlingsmarker fäller det sig svårt för den, som vill 
bilda eget hem, att kunna åtkomma dels nödig jord, dels också nödigt för- 
lagskapital. Så råder det ännu, synes det, tyvärr mycken oförståelse för 
denna för hela vårt folk så viktiga fråga hos dem, som hafva jord att upp
låta, i det man alltför mycket ser på det egna intresset och håller jorden 
för dyr eller af olika skäl eljes försvårar dess åtkomst. Ett väckande upp
lysningsarbete äfven i detta hänseende synes därför vara af nöden. Villkoren 
för låns erhållande ur den för bildande af egna hem afsedda statens lånefond 
anses i allmänhet också för svåra att fylla, och kostnaderna för jordafsöndring
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för höga. Frän statens sida borde därför i dessa hänseenden underlättande 
åtgärder vidtagas. I afseende på möjligheterna och sätten att befordra den 
naturliga egnahemsbildningen vid arfskiften å för klyfning lämpade hemman 
anse sig kommitterade ej här böra söka anvisa några särskilda utvägar ut- 
ofver de redan nu befintliga, men vilja hänvisa till de förslag som i frågan 
kunna vara öfverlämnade till den s. k. skiftesstadgekommittén.1

Jämtlands lån. Som förut antydts, finnes inom Jämtlands län nästan 
obegränsad tillgång på nä ringsrika odlingsmarker, lämpliga för odling och 
bildande af egna hem. Uppenbart är, att utvandrings- och egnahemsfrågan 
stå i innerligt sammanhang. I och med att befolkningen kan med lätthet 
förvärfva sig ett eget hem, skall utvandringen minskas. Men att på ett fullt 
tillfredsställande sätt ordna denna fråga, stöter på en del svårigheter. Den 
egnahemslånerörelse, som hushållningssällskapet förmedlar, lämnar åtskillig 
erfarenhet i detta afseende. Å ena sidan har den hemlösa befolkningen att 
börja med ställt sig tveksam och oförstående inför den i deras ögon onödigt 
formalistiska ordningen. Men den synpunkten kan öfvervinnas. Af mera 
betänklig art är, dels att de jordägare, som äro i behof och sålunda villiga 
att sälja jord, oftast hafva sina hemman intecknade, hvarigenom hinder möter 
få afsöndringarna gravationsfria, dels och i synnerhet att de mera burgna 
ägarne af jorden så ofta ställa sig oförstående af frågan från synpunkten af 
allmänt väl och se den uteslutande från privatintressets. Erfarenheten har 
ofta gifvit vid handen, att jordägaren ställer priset å den jord, som till eget 
hem skall upplåtas, så högt, att den fördel som med egnahemslånet afses för 
nybyggaren i stället skulle komma säljaren af jorden tillgodo, och då är ju 
syftemålet med egnahemslånet omöjliggjordt. För det ena som det andra 
måste rådas bot: dels genom upplysning och omarbetning af de gängse upp
fattningarna, dels måhända också, på orter där det visat sig nödvändigt, 
genom inköp af större egendomär för styckning. För såväl detta som för 
möjligheterna och sätten att befordra den naturliga egnahemsbildningen vid 
arfskiften o. d. torde vara nödvändigt att hemmansklyfningar, ägostyckningar 
och jordafsöndringar genom statens försorg ordnas så enkelt och billigt som 
möjligt, att icke de dryga kostnaderna och besvären härför ställa sig af- 
skräckande och hindrande.

Västerbottens län. Inom Västerbottens län med dess stora odlingsbara 
vidder finnas betydliga möjligheter för bildande af egna hem. Dessa möjlig
heter ^skulle i afsevärd mån befordras, därest villkoren för erhållande af egna
hemslån blefve förenklade och mindre betungande. Något annat sätt att"be
fordra den naturliga egnahemsbildningen vid arfskiften å för klyfning lämpade 
hemman, än genom öfvertalning och upplysning, känner ej förvaltningsutskottet.

Norrbottens län. Beträffande egnahemsfrågans betydelse för minskning 
af emigrationen från ° detta län, hänvisas till hvad förut anförts beträffande 
sällsyntheten af, att någon hemmansägare eller småbruksinnehafvare emigrerat 
till Amerika.3

Att den nuvarande ordningen, med Hushållningssällskapen såsom 
väsentligen verkställande myndighet i fråga om statens egnahems
lånerörelse — och bärande hela risken, — icke är tillfredsställande, 
torde vara ganska allmänt erkändt. Redan länge hafva yrkanden

1 Nämnda kommittés betänkande är, såsom bekant, munera afgifvet. — 2 Se Bi
laga XVII.
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framställts om en central ledning för egnahemsrörelsen. Detaljerade 
förslag äro förmodligen snart att vänta af den nu arbetande kommittén.

Särdeles lärorikt äfven för oss svenskar är det väldiga koloni
sationsarbete, som i våra dagar pågår i Preussen. En utförlig redo
görelse härför meddelas i Emigrationsutredningens Bilaga XIV. I 
Preussen skyr man icke uppoffringar för saken, och det till och med 
i största skala. Egentliga anledningen härtill är vissserligen det 
speciellt nationella syftet att skapa en tysk jordbrukande befolkning 
inom de polska distrikten. Men äfven om Sverige är i den lyck
liga belägenheten att ej behöfva göra uppoffringar för dylika ända
mål, ligger dock ett för oss efterföljansvärdt exempel i den energi 
och den omtanke, hvarmed man i Preussen går till väga. I vårt 
land synes man vara alltför rädd för att riskera något, hvilket 
dock i själfva verket aldrig kan undgås, om man vill vinna ett resul
tat. Om egnahemsrörelsens uppgift kan i hufvudsak förverkligas, 
måste vinsten häraf äfven för staten bli så betydlig, att det ej är 
att räkna med, om på vissa håll uppstå smärre förluster. Att söka 
skydda sig för dessa senare genom öfverdrifna garantier och mer 
än nödigt omständliga formaliteter borde ju själffallet betraktas 
såsom en olycklig politik. Tyvärr visar erfarenheten, att vi dock 
i detta fall hafva många dylika missgrepp att bekämpa i vårt i all
mänhet så byråkratiskt anlagda land. Att saken verkligen låter sig 
utföra med ganska enkla medel, visar den ofvan omnämnda redo
görelsen för förhållandena i Norge.

I fråga om de hittills i vårt land åstadkomna resultaten af egna
hemsrörelsen synes Kristianstads län komma i första rummet. Under 
årtiondet 1901/10 voro i detta län såväl födelseöfverskott som folk
ökning märkbart högre än under 1890-talet; det är icke omöjligt att 
detta förhållande i viss mån är att tillskrifva den betydande om
fattning, som skapandet af nya jordbruk hunnit i dessa trakter.

Till småbrukarklassen kunna på visst sätt räknas äfven krono- 
torparne. Både från Kristianstads oeh från Västerbottens län för
nimmas klagomål öfver dessas ställning. Västerbottens läns hus
hållningssällskap uttalar sig på följande sätt:

»Kronotorpsidén, tillämpad i rätt riktning, kommer utan tvifvel att blifva 
af stor betydelse för hämmande af emigrationen. Härför fordras dock ändrade 
bestämmelser rörande sådana torps upplåtelse, gående ut på tryggare besitt
ningsrätt, helst med full äganderätt eller stadgad åborätt; nedsättning i den 
onödigt stora byggnadsskyldigheten, så att byggnaderna ej behöfva göras 
större och dyrbarare än hvad behofvet för en dylik torpare kräfver; utom 
nuvarande byggnadsbidrag : räntefria odlingslån att utgå i mån af odlingsarbetets 
fortgång; något större areal samt, såsom oundgängligen nödvändigt, besiktning 
och undersökning af därtill sakkunnig person för utrönande af den till torp- 
upplåtelse bestämda markens odlingsduglighet, så att ej, såsom nu på åtskil
liga ställen ägt rum, revirförvaltarne, åt hvilka bestämmandet af plats för
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upplåtelsen är anförtrodd, men hvilka icke alltid äga betingelser för att kunna 
urskilja mark, lämplig för odling, utstakat torplägenheter, inom hvilka ingen 
eller ringa del af för odling lämplig jord finnes.»

Till egnahemsrörelsen i vidsträcktare mening hör äfven beredandet 
af egna bostäder, med litet jord, åt industriarbetare, som härigenom 
göras bofasta, i det industriella etablissementets närhet. Denna 
rörelse hör doek knappast till jordbruket och kräfver i själfva ver
ket en annan behandling än den egentliga egnahemsfrågan.

För de svårigheter, som möta egnahemsrörelsen, tjänar till intet 
att här söka redogöra. De ligga nog i öppen dag för dem, som nu hafva 
frågans utredning om händer. Yi vilja blott framhålla en sak, som 
gärna förbises: att för ett småbruks ekonomiska bestånd fordras 
äfven en så fördelaktig afsättning som möjligt af dess produkter. 
Våra småbrukare synas i allmänhet visa stor vakenhet och omtänk
samhet i sitt yrke, och för dem intressera sig många klarseende män; 
kanske skall från dessa kretsar utgå en rörelse till det bättre äfven 
i fråga om försäljningens organisation, när man icke synes kunna 
förutsätta något initiativ i detta fall från de håll, där sådant vore 
rimligast att förvänta.

Så stor betydelse man fin måste tillmäta den nutida egnahems
rörelsen, får dock aldrig förgätas, att ingen utsikt finnes att ensamt 
på denna väg göra emigrationen obehöfiig. Härtill skulle kräfvas 
många tusen nya småbruk om året, och därhän lära vi väl aldrig 
komma. Därtill måste ikågkommas, att hela småbruksrörelsen ännu 
väsentligen är att betrakta endast såsom ett försök; om det i läng
den skall slå väl ut, kan ännu ingen med säkerhet afgöra. Många 
anse, att de nya jordbruken i regeln är o för små, och att man 
till sist har att befara ett nytt proletariat. Till och med om denna 
farhåga skulle visa sig oberättigad, kvarstår dock alltid, att dessa små 
gårdar icke kunna delas ytterligare i nästa generation. Af den barn
skara, som växer upp i ett sådant hem, kan i lyckligaste fäll en fort
sätta jordbruket; för de öfriga återstår, därest ej också åt dem nya »egna
hem» kunna beredas, att välja mellan industrien eller — emigration.

I Emigrationsutredningens Bilaga YII äro offentliggjorda en 
samling »Bref från svenskar i Amerika», i hvilka en hel mängd 
emigranter berätta om sina lefnadsöden såväl i det gamla som i det 
nya hemlandet. Såsom ett motstycke härtill återgifva vi här ett 
Bref från Sverige, visande hvad äfven i vårt land kan åstadkommas 
af en skötsam och duglig jordbrukare. Brefvet är från början af 
innevarande år och ställdt till redaktören af en svensk tidning i 
Amerika från en predikant i Dalsland (kallad »Dalslandsbiskopen») 
med anledning af dennes nyligen firade sjuttioårsdag. Det återgif- 
ves här efter en svensk tidning och lyder sålunda:
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»Jag fyllde 70 år den tolfte jan., och de började hemma den nionde, 
och dä distriktsföreståndaren K., som var med, ändtligen ville att jag skulle 
med till Mellerud på Dalslandsmötet den tolfte, så : firade de mig där. Så 
tog han mig med till Karlstadsmötet, och som jag aldrig varit i Karlstad förr, 
blef det icke litet skoj med att »biskopen» hade kommit till Karlstad för 
första gången. Och då jag kom hem, fick jag taga sängen fatt. Jag står 
inte ut med att resa — jag har reumatism och tål så lite. Jag får kännas 
vid hvad jag fick erfara i min första verksamhet. Vi hade inga järnvägs
vagnar att klifva upp i och sällan hästskjuts, och som jag hade ett område 
på 15 à 20 svenska mil, där de ropade efter att få höra Guds ord, och 
ingen fanns mer som kunde tjäna, fick jag ofta gå 3 till 4 svenska mil på 
söndagen och predika 3 och 4 gånger och fick ligga i uthus mången gång. Ibland 
kunde jag få hus öfver natten af gummor, som jag köpte lite kaffe och socker och gaf 
dem, men det tog. På så sätt fick det gå. Det var inte penningar som lockade mig. 
Dem fick jag bestå mig med själf genom att sy kläder på hvardagarne, och då jag ha
de sytt en kostym af sommartyg för hand, så betalades för den 2 kronor, och det 
under åren 1867—68, då rågtunnan kostade 32 kr. och de fattiga fingo skrapa 
mossa pä bergen för att få hjälp till mat. Ja, käre broder, du kan knappast 
tro, hvad man varit vittne till och huru Herren har hulpit sina vänner fram 
förr i tiden, ocli det under glädje och tacksamhet, så att jag ser knappast 
sådan förnöjsamhet i dessa dagar. Tänk, när jag blott kunde förtjäna 3 kr. 
i veckan att uppehålla mina gamla kära föräldrar tillika med mig på den 
förtjänsten, och så tunnan kostade 32 kr. Men det är klart, att det vardt 
ingen stor man af mig. Jag var tacksam mången gång, att jag kom från 
predikningarna med lifvet.

Herren vare tack och lof! Jag är nu 70 år lika väl och har ett godt 
hem, en god hustru, nio snälla barn och alla bekvämligheter, som jag vill 
hafva. I stället för att andra mina predikande bröder frukta för framtiden, 
så ser det ut som jag vore bärgad och kan hjälpa andra något med mig. 
Ifven har jag egen missionsverksamhet, då jag ligger midt emellan tvenne 
missionshus, en mil i sär, och tar emot predikanter och befordrar dem. Jag 
kan icke tycka annat än att det är en underligt stor, oförskyld nåd, då ingen 
församling i netto kan säga, att den har hulpit mig något år med 100 kr., 
och inte har jag kunnat göra några affärer och tjänat på, utan jag har t. o. m. 
på borgensförbindelser förlorat 4,000 kr. Utan Herren har välsignat vårt 
arbete, och det i Sverige.

En fackman var här och värderade vårt hem till 36,000 kr. Jag är 
väl i skuld något, men vill Gud, så kommer jag väl ur den med 5,000. 
Jag lägger an på hästafvel. Jag brukar hafva mellan 6—8 hästar. Då har 
jag en ettåring, en tvååring och en treåring, och så säljer jag en treåring 
hvarje år och får en fem- eller sexhundra kr. för den. I lördags sålde vi 
en för 650 kr. Så går tvååringen i arbete tills våren, och så säljer jag den 
en annan vår. Nu har jag börjat få premier för hästar, fick nyligen silfver- 
rnedalj för ett treårigt sto. Äfven har det lyckats med svinafkastning. Jag 
hade tvenne suggor ett år, en sugga fick 22 grisar i två lag. Den andra 
suggan fick 17 grisar i april, 20 i augusti och 15 i januari. Jag sålde det 
året den ena suggan och smågrisar för 1,100 kr. Och det var i Sverige. Det 
är inte lite roligt att man kan ta sig fram i Sverige. Jag vågar säga detta för 
dig, käre broder, ty jag vet, att du har svenskt blod i dig ännu. Men för all 
del, nämn inte detta för andra. Jag har ett odeladt förtroende för dig, att 
du älskar mig så mycket, att du inte vill förråda den gamle svenske 70-åringen.

Ja, käre broder, jag har i all enfald velat påpeka detta, huru Herren 
kan hjälpa en fattig predikant fram, och jag vet att det gläder dig. Och
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jag skulle inte mera önska än att jag hade dig här, så att du finge hjälpa 
mig att tacka Herren. Men jag önskar inte allenast, att du vore här, utan 
också din präktiga fru. I ären för goda att vara i Amerika. I skulle vara 
i vårt kära Sverige. Och tänk, bo hos oss! På sommaren ha vi grönt och 
blommor på träd och buskar, jordgubbar, hallon och olika frukter. Så ha vi 
barrskog och löfskog nära Vänerns vatten och nära landsväg. Och hvad I vi
dare skulle få att lefva af, så är det af tillverkning på stället af grädde, 
mjölk, smör, ost, kött, fläsk, något halft hundra kaniner, tyska, engelska 
och svenska, att taga af, samt höns och ägg, äfven bisamhälle med honung 
hela året om. Kanske jag borde nämna hur vi ha det på arbetsmarknaden. 
Gossarne bygga, snickra, smida, göra vagnar, kärror, slädar, harfvar, bäst- 
rifvor m. m. Flickorna sköta kreaturen, spinna, sticka, väfva och sy med 
mamma som chef. De sy fina kläder och ha haft sömnad ända från Göte
borg. Äfven syr mamma hvardagskläder åt mig och gossarne, men så be
talar jag med att göra skor åt dem, och att jag inte gör sa dåliga skor, 
kan ses däraf, att jag gjort två par boxkalfsskor och sålt och fått 11 kronor 
paret.

Om kvällarna efter arbetet spela och sjunga barnen på flera instrument. 
Om söndagarne äro de på möten i städer och byar och hålla konserter. För
tiden sommar förenades gossarne och flickorna och satte upp en ladugårds
byggnad, 33 alnar lång, 17 alnar bred och 6 alnar hög, genom gjutning af 
stenkalk och cement. En landtbrukare jämte oss satte upp en sådan som 
han legde för allt, och den gick till 4,000 kronor. Jag betalte kontant för 
arbete på mitt hus blott 72 kr. Flickorna voro morska rallare. Jag tänkte, 
kanske jag borde få någon flicka från Amerika till hjälp, som sträfvar för 
lifvet, men det kanske inte vore lönt. Man kanske tänker att mina flickor 
äro olyckliga lastdragare, som tvingas under ok, men det är inte så, de drifva 
sig själfva, och det under sång! Vilja de ta sig en stund att spela och sjunga, 
så få de det; vilja de sätta sig ned och läsa igenom tidningsbladen, så få 
de det; vilja de åka till möten efter hästar och vagn, så få de det . . .»

Yi ha så mycket hellre återgifvit ofvanstående, som det gäller 
Dalsland, en landsända som af naturliga skäl mest fått ses från sina 
ogynnsamma sidor i Emigrationsutredningens publikationer. — Huru 
många gåfvor gömmas icke hos vårt svenska folk! Skola de aldrig 
komma till sin fulla och behöriga utveckling?

Sammanfattning.

Under de senaste årtiondena har man inom vårt svenska landt- 
bruk egentligen arbetat för tvänne syften: att uppdrifva jordens rela
tiva afkastning samt ladugårdens mjölkproduktion. Vi skola som 
hastigast söka göra oss en föreställning om de härvid i hvartdera 
fallet vunna resultaten.

I fråga om förbättringen af jordens afkastning är denna nog 
åtskilligt mindre än man vanligen föreställer sig. I Tab. 233 å 
nästa sida ha vi gjort en sammanställning af tillgängliga beräk
ningar och data i detta hänseende alltsedan förra århundradets bör
jan. Yi hänvisa till anmärkningarna under tabellen och lämna å sido
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Tab. 233. Skörden pr hektar af olika säden. I deciton.1

Årligen. Hvete. Råg. Korn. Hafre. Bland
säd.

Balj-
växter.

All
Spann

mål.
Potatis.

1801/10 .... 12-1 11-1 13-1 Ill 11-9 13-3 11-89 99
1811/20 .... 12-8 11-9 13-1 ll-o 11-5 12-6 12-07 101
1821/30 .... 15-0 12-3 13-0 11-2 12-0 12-9 12-34 107
1831/40 .... 15-3 12-7 12-5 ll-o 11-4 12-8 12-21 100
1841/50 .... 15-7 13-0 13-4 11-9 11-9 13-2 12-82 93
1851/60 .... 16-5 13-9 13-9 12-6 12-2 12-8 18-44 94
1801/70 .... 137 13 0 13-8 12-6 12-4 12-4 12-94 81
1871/80 .... 14-3 13-6 14-7 13-1 14'3 14-0 13-69 83
1881/90 .... 14-4 13-8 15*1 13-1 14-5 12:6 18-67 82
1891/00 .... 16-5 14-4 14-3 13-2 14-9 12-9 13-88 84
1901/10 .... 18-9 14-9 15-7 13-4 16-1 12-1 14-53 100

de särskilda sädenas siffror, såsom alltför osäkra. Men af samtliga 
säden, tagna under ett, befinnes den årliga medelskörden per hektar 
hafva utgjort, i deciton:

Åren Deciton.
1801/10 . . . . . . 11-9
1811/20 . . . . . . 12-1
1821/30 . . . . . . 12-3
1831/40 . .

Åren Deciton-
1841/50 . . . . . . 12-8
1851/60 . . . . . . 13-4
1861/70 . . . . . . 12-9
1871/80 . . . . . . 13-7

Åren Deciton.

1881/90 ........................ 13-7
1891/00 ........................ 13-9
1901/10......................... 14-5

Innan man utan vidare affärdar dessa siffror med en hänvisning 
till vår jordbruksstatistiks kända ofullkomlighet, må i betraktande 
tagas, dels att den äldre statistiken dock bör ha varit snarast ännu 
ofullkomligare än den nyare, dels att arealen är för äldre tider be
räknad under antagande af samma utsäde pr hektar som år 1865; 
skall någon skillnad anses ha ägt rum, bör utsädet under de flydda 
tiderna snarast ha varit större än så. Bägge dessa omständigheter 
verka i den riktningen, att förbättringen här ofvan hellre blir an- 
gifven för stor än för liten.

Att, såsom talen här ofvan gifva vid handen, anslå förök
ningen af den svenska jordens relativa afkastning till 22 % på det 
senaste seklet, torde således knappast innebära ett underskattande 
af den verkligen förefunna tillväxten. Om i betraktande tages den 
större kostnad, som i våra dagar nedlägges på jorden, synas dessa 
framsteg näppeligen kunna sägas vara imponerande.

För några af de senaste årtiondena kan en jämförelse göras 
äfven med främmande länder. Mellan Sverige och det Nordvästra, 
eller germanska Europa i dess helhet befinnas proportionerna ställa

1 Talen, som äro beräknade pâ grand af Tab. 23, 25 och 20 här ofvan. äro natur
ligtvis osäkra, i synnerhet för åren 1821/1850 (se anm. till Tab. 25). De höga siffrorna 
för hvetet under de fyrtio åren mellan 1820 och 1860 kunna icke förklaras. Särskildt 
svaga äro talen för balj växterna; i fråga om dem bör oek ihågkommas, att en stor del 
vicker skördas endast såsom grönfoder. Med här gjorda reservationer torde tabellen i 
öfrigt icke innehålla uppenbart osannolika resultat.
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sig på följande sätt. Af hvete, råg, korn och hafre utgjorde den 
sammanlagda afkastningen pr hektar, i årliga medeltal:1

Nordvästeuropa. Sverige. Sverige i f§
Åren 1876/1885 .... 13 63 dt. 13-58 dt. 100 proc.

» 1886/1895 .... 14-37 » 13“79 » 96 »
> 1896/1905 .... 15-82 » 13-45 » 85 »

Här råkar nu visserligen den senaste perioden, eller 1896/1905, 
omfatta en del för Sverige synnerligen ogynnsamma år. Men älven 
om man för vårt land insätter siffran för 1901/1910 i stället, eller 14-5 
deciton, blir Sveriges tal endast 92 proc. af Nordvästeuropas, hvilket 
senare dock egentligen äfven borde höjas om det skall alse åren 
1901/10. Yår ställning gentemot det öfriga germanska Europa har 
alltså blifvit åtskilligt sämre än hvad den var för en mansålder 
tillbaka. Också finner man här ofvan, att Nordvästeuropas tal på 
tjugu år ökats från 13-63 till 15'82 deciton, eller med 16 procent. 
Detta är ej synnerligen mycket mindre än den ökning (22 proc.), 
som i Sverige kräft ett helt århundrade.

Under dessa förhållanden torde man ingalunda kunna säga, att 
den svenska jordens afkastning företer någon särskildt gynnsam 
utveckling under den senaste mansåldern, trots att man koncentre
rat en god del af sin energi på denna sträfvan. Förklaringen ligger 
nog uti det förut påpekade faktum, att vid sidan af framstegen på 
många håll har ett stillastående eller till och med tillbakagång ägt 
rum i andra bygder, hvilket senare förhållande ofta undgår upp
märksamheten. Dessa bygders jordbrukare komma nämligen icke fram 
till landtbruksmöten och kreaturspremieringar.

I detta sammanhang kunna vi ej underlåta att påpeka en liten om
ständighet, som troligen är ganska belysande. Jämför man uppgifterna om 
jordens afkastning pr hektar, å ena sidan sådana de möta inom jordbruks- 
litteraturen i allmänhet, å andra sidan t. ex. i det Frænckelska kartverket, 
finner man att talen i förra fallet ofta uppgifvas betydligt högre än i det 
senare. Äfven den sid. 278 här ofvan anförde granskaren i Ekonomisk 
Tidskrift uttalar såsom sin mening, att statistikens siffror böra kanske ända 
till fördubblas, för att man skall komma det verkliga förhållandet på spåren.

Jämför man emellertid den svenska statistikens siffror med andra väst
europeiska länders, visar sig snart att våra tal förefalla ganska rimliga. Om 
vi fördubblade dem, ja till och med om vi endast ökade dem med femtio 
procent, skulle vi nästan i hvarje hänseende öfverträffa alla andra länder i 
världen. Detta lärer väl dock ingen sakkunnig vilja hålla för troligt.

När man känner den utomordentliga noggrannhet, som utmärker den nu
tida jordbruksstatistiken i England, Tyskland m. fl. länder, och sedan finner, 
att våra svenska siffror ställa sig ganska sannolika vid jämförelsen med dessa 
länders, så måste slutsatsen blifva, att om våra tal också kunna vara i någon 
mån för låga, — detta bestrides ju af ingen, — så måste de dock såsom 
uttryck för den svenska jordens medelajkastning komma sanningen närmare 
än de uppskattningar, som vanligen möta i landtbrukslitteraturen.

1 Aperçus statistiques internationaux, 1908, sid. 239.
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Förklaringen till de höga belopp, som sistnämnda uppskattningar innehålla, 
kan då knappast vara någon annan, än att många af vårt jordbruks målsmän 
icke äga tillräckligt omfattande kännedom om, huru förhållandena ställa sig hos 
den stora mängden af Sveriges landtbrukare. De hafva tydligen, i sina före
ställningar, hufvudsakligen för ögonen endast de jordbruk, som kunna räknas 
bland de mera framskridna. Om så är, förvånas man också mindre öfver 
den egendomliga optimism, som så ofta framträder beträffande det svenska 
jordbrukets nuvarande utveckling, — en optimism som sannolikt i väsentliga 
afseenden behöfver korrigeras.

En ekonomisk fråga af största betydelse för våra jordbrukare, 
som man med några års mellanrum talar om men där intet blir åt- 
gjordt, är de felaktiga bärgningsmetoderna. Problemet är, såsom 
bekant, löst i Einland, ocli i viss mån äfven i åtskilliga delar af 
vårt eget land. Men i stort sedt stå våra landtbrukare ännu råd
lösa inför ogynnsamt bärgningsväder, och tiotal millioners värde 
förstöres under dylika år. Det är besynnerligt att så skall få fort
fara, men det finnes säkerligen icke den minsta förhoppning om en 
förändring härutinnan till det bättre.

Mjölkproduktionen. Den genomsnittliga mjölkafkastningen pr 
mjölkande ko i vårt land uppskattades vid midten af 1870-talet till 
vid pass 1,200 kilogram årligen. Ar 1905 beräknades motsvarande 
siffra utgöra 1,891 kilogram, och i närvarande stund anses den ha 
hunnit till 2,000 kilogram, eller kanske något däröfver. Till 
dessa utan tvifvel för vårt land synnerligen vackra resultat hafva 
bidragit dels rikligare och i viss mån rationellare utfodring, dels 
införandet af mjölkrikare kreatursraser.

I fråga om utfodringen har man dock under senare tider blifvit 
något mera betänksam, enär det ensidigt drifna syftet att höja 
mjölkafkastningen synes ha inverkat ganska menligt på kreaturs
stockens hälsostånd. Man har kommit under fund med, att den 
organiska naturen dock icke i längden låter sig behandlas efter all
deles samma pinnciper som den oorganiska.

Äfven i fråga om rasförädlingen erkänner man nu, att väsent
liga misstag blifvit begångna. När detta arbete upptogs i vårt 
land, började man, på äkta svenskt sätt, med att utdöma vära in
hemska raser och att söka i stor utsträckning ersätta dem med im
porterade nya. Betydelsen af att våra egna raser under årtusenden 
vunnit den rätta anpassningen till landets naturförhållanden och 
klimat, förbisågs helt och hållet. De nya raserna kunna, helt natur
ligt, ännu icke på länge hinna till denna fulla anpassning, och 
äfven här har följden blifvit sjukdomar och andra förluster, — all
deles oafsedt kostnaderna för de många helt misslyckade försöken. 
Först på de senare åren har man sökt bevara och utveckla i första 
rummet våra gamla svenska kostammar. Mångenstädes i vårt land
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består dock redan kela nötkreatursstocken af främmande raser, hvilka 
man ej mera kan komma ifrån.

Nu nämnda erfarenhet tyckes för öfrigt ännu långt ifrån hafva 
helt slagit igenom. För några år sedan började man taga sig an vår 
länge så ytterligt tillbakasatta getskötsel. Första åtgärden härvid 
blef: att kassera våra inhemska getter och införskrifva nya raser 
från Tyskland.

I fråga om kreatursskötseln i öfrigt, är ju kändt, att den 
svenska hästens beskaffenhet blifvit betydligt förbättrad under de 
senaste årtiondena. Äfven här har man dock alltför länge försum
mat att utveckla de rent inhemska stammarna. I våra dagar hafva 
energiska försök gjorts att tillvarataga de få rester, som ännu finnas 
kvar af den gamla nordsvenska hästrasen; förtjänsten häraf till
kommer hufvudsakligen en enskild man, arkitekten Törnqvist. 
Huruvida ej dessa ansträngningar redan komma för sent, är kanske 
ännu omöjligt att afgöra.

Svinskötseln utvecklade sig ganska kraftigt under de första år
tiondena af mejeriväsendets uppblomstring; men den allmänna 
stagnation, som i våra dagar synes hota hela vårt svenska landt- 
bruk, har ej heller uteblifvit i förevarande fall. Mellan åren 1900 
och 1910 ökades antalet svin endast med 19 procent, hvilket är täm
ligen ringa. I förhållande till landets folkmängd är Sveriges svin
skötsel också ännu jämförelsevis obetydlig, och importen af fläsk 
är fortfarande i vanliga fall större än exporten, om än vissa af de allra 
senaste åren göra undantag. Äfven under dessa ar är dock den 
totala fläskexporten relatift taget ganska obetydlig.

Fårskötseln har, såsom bekant, under den senaste mansåldern 
gått oerhördt tillbaka i vårt land. Om detta öfverallt har varit i 
öfverensstämmelse med sunda ekonomiska principer, är kanske tvifvel 
underkastadt. Yäl får man noga akta sig för det hos oss så vanliga 
missgreppet att, när en tillbakagång på något håll konstateras, genast 
rusa åstad och söka huru denna skall kunna motarbetas, utan all 
undersökning om, huruvida ej kanske tillbakagången är förklarlig 
och rimlig och huruvida den ej helt naturligt motsvaras af framsteg 
på andra håll. Men har en dylik sakkunnig undersökning verkligen 
skett i fråga om fårskötseln? Kan det ej tänkas, att dess försum
mande mången gång beror helt enkelt på, att mjölkproduktionen 
blifvit en modesak, för hvilken man, rent tanklöst, låter allt annat 
stå tillbaka? Finnas icke trakter i vårt land, där fårskötseln, rätt 
ordnad, skulle ställa sig ekonomiskt gifvande vid sidan af den nu 
nästan uteslutande, drifna nötboskapsskötseln?

Allt detta borde noga undersökas. Så mycket större skäl 
finnes därtill, som också mjölkproduktionen för närvarande hotar 
att stagnera. Problemet är, om ej en ny och rationellare arhets-
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fördelning behöfver genomföras i fråga om ladugårdsskötselns sär
skilda grenar.

Under de senaste åren har en hel omläggning af det svenska 
landtbruket ånyo kommit på tal. Först i Danmark, och sedermera 
äfven i vårt land, hafva starka tvifvelsmål börjat låta sig höra, 
huruvida icke hela den så mycket berömda systemförändringen från 
extensiv spannmålsodling till intensiv ladugårdsskötsel egentligen är 
ett storartadt ekonomiskt misstag. I Sverige har denna åskådning 
i första rummet företrädts af ingeniör Alf Larson. Det är jn natur
ligt, att ett så omfattande problem icke låter sig lösas med de 
allmänna resonemang, som hittills förebragts, utan att noggran
na undersökningar erfordras, om någon verklig klarhet skall kunna 
vinnas. En officiell dylik undersökning är också föranstaltad.

Att resultatet skulle blifva en ny och fullständig systemföränd- 
ring, tillbaka till det gamla, måste ju åtminstone för en utanförstå
ende synas i hög grad osannolikt. Men möjligt är väl ändock, att 
man till sist finner sig hafva gått något för långt, och att uppmärk
samheten ånyo vändes till vissa grenar af landthushållningen, som 
under den senaste mansåldern fått stå alltför mycket tillbaka. Då 
skall kanske också visa sig, att det nu så godt som afstannade fly- 
odlingsarbetet ännu en gång skall kunna med ekonomisk fördel åter- 
upptagas. Från synpunkten af den svenska emigrationens motarbetande 
skulle knappast någonting kunna vara mera välkommet och förhopp
ningsfullt.

Att det är något i olag med det nuvarande svenska landtbruks- 
systemet, göres troligt också däraf, att, såsom flere gånger antydts, 
den stagnation, som redan länge gjort sig mer och mer gällande 
inom det egentliga åkerbruket, numera synes hota också skötebarnet 
ladugårdsskötseln. Ännu är väl denna stagnation icke absolut, men 
den är åtminstone relativ, så till vida att ladugardens produktion 
begynt ställa sig ogynnsammare, än förr i förhållande till behofvS 
Under hvart och ett af de fyra senaste årtiondena hafva in- och ut
förseln af laäugårdsproduMer utgjort, efter värde räknadt, i årliga 
medeltal :1

Ärligen.
1871/1880
1881/1890
1891/1900
1901/1910

Införsel, kr.
24.819.000
24.016.000
21.526.000
40.855.000

Utförsel, kr.
15.395.000
32.869.000
50.753.000
52.818.000

Skillnad, kr. 
— 9,424,000 
+ 8,853,000 
+ 29,227,000 
+ 11,963,000

Öfvergången från ett importöfverskott af 9 millioner kr. årligen 
under 1870-talet till ett ftcjwAöfverskott af 9 millioner under 1880- 
talet är ett vackert intyg om den energi, hvarined vår ladugårds-

1 Efter Tab. 28, sid. 100; jfr anmärkningen till denna tabell.
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skötsel vid denna tid uppdrefs, de dåliga konjunkturerna till trots. 
Under 1890-talet växte det årliga exportöfverskottet ytterligare till 
29 millioner kr. Men under det senast gångna årtiondet har öfver- 
shottet gått ned igen, till endast 12 millioner kr. årligen. Somliga 
år har väl exporten af fläsk ökats betydligt, likaså exporten af ägg, 
af grädde o. s. v.; men detta liar mer än motvägts af utförselns 
minskning, eller importens stegring, pa andra omraden. Om några 
år kanske äfven vår boskapsskötsel är otillräcklig för landets behof 
igen, såsom den var i äldre tider. Men då hade vi i stället ett 
stort exportöfverskott af spannmål; nu veta vi alltför väl, huru det 
förhåller sig i detta fall.

*

Om man skulle söka göra sig reda för, hvilket klagomål är det 
allmännaste bland våra nutida svenska landtbrukare, så är det väl, att 
industrien har stegrat arbetsprisen därhän, att jordbruket omöjligen kan 
täfla därmed och härigenom blifvit så att säga ekonomiskt lamslaget.

Förhållandet mellan jordbruket och industrien är således en af 
de viktigaste punkter, som inom detta ämne erbjuda sig till behand
ling. Det vore fåfängt att här vänta sig någon teoretisk utredning 
af "donna omfattande fråga. Men ett par praktiska iakttagelser må 
det vara oss tillåtet att påpeka.

Af den detaljerade undersökningen i Bilaga Y framgår tydligt, 
att inom hela mellersta och södra Sverige jordbrukets skötsel och av
kastning stå högst uti industribygderna. Till detta förhållande kan 
i någon mån ha bidragit, att industrien gärna medför ökad vaken
het och större mottaglighet för idéer äfven hos den jordbrukande 
befolkningen, men viktigare ändock är, att en talrik industriell be
folkning innebär för landtbrukaren en lätt och förmånlig af sättning af 
hans produkter. Här, såsom alltid, visar sig den afgörande betydelse, 
som måste tillmätas afsättningsförhållandena. — Af betydelse hafva 
naturligtvis varit äfven de tillfällen till biförtjänster, som industrien 
ofta erbjuder den närboende landtbefolkningen.

Denna lyckliga inverkan af industrien på jordbruket förmärkes 
tydligt ännu uppe i Gästrikland. Längre norrut ha, såsom bekant, 
förhållandena utvecklat sig annorlunda. Här ha de höga dagspen
ningar, som trävarurörelsen erbjuder, dragit landtbrukarens intresse 
ifrån hans egen näring och förmått honom att i allt för hög grad 
använda tid och krafter för biförtjänster i skogarna. För jordbruket 
har detta inneburit en försummad skötsel och därigenom minskad 
afkastning, för industrien åter otillräcklig tillförsel af lifsmedel och 
stegrade lefnadskostnader, hvarigenom ofta nog de höga arbetslönerna 
gjorts illusoriska.
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Vissa meddelare göra emellertid gällande, att den norrländska 
jordbrukaren i själfva verket ofta nog räknar fel när han tror sig 
förtjäna mera på skogskörslorna än om tid och arbetskraft användes 
på det egna jordbruket, och på den egna skogen, där sådan finnes. 
Misstaget uppkommer, när afseende fästes endast vid den höga dags
penningen och icke äfven vid de många utgifterna och afbränningarna. 
Det kan ju synas som om de norrländska hushållningssällskapen 
borde hafva utredt dessa betydelsefulla spörsmål och lämnat befolk
ningen erforderlig ledning. Kanske misstaga vi oss, men oss veter- 
ligt åtminstone, hafva icke några dylika undersökningar ännu blifvit 
gjorda.

* *
*

Under mer än trettio år har Sveriges jordbruksbefolkning för
minskats med flera tusen människor årligen, och man har sett härpå 
såsom på en naturnödvändighet, mot livilken intet vore att göra.

Men för ett land som Sveriße är detta alls icke någon nödvän
dighet. Här finnes ännu mark om millioner hektar att odla upp; 
här kunde ännu hvarje år flera tusen nya jordbrukarehem skapas; 
här kunde åt hundratusental jordbruksarbetare beredas en ställning, 
som, med hjälp af den naturliga kärleken till jorden, kunde utgöra 
en motvikt mot stadslifvets lockelser.

Hör att åstadkomma detta är ej tillräckligt med åkerbrukskemi, 
växtbiologi och djurfysiologi. Uppgiften innebär i första rummet 
ett ekonomiskt problem, eller rättare: en hel serie af betydelsefulla 
sådana. Och vi komma icke målet närmare förr än man inser och 
erkänner de ekonomiska spörsmålens utomordentliga vikt och bety
delse inom jordbruket såväl som inom hvarje annan näringsgren.

Vi måste på fullt allvar upptaga till besvarande den frågan: 
huru skall Sveriges uppodling kunna återupptagas; och huru skall folk
minskningen i våra jordbruksbygder bringas att upphöra? Den sist
nämnda företeelsen har väl nu åtminstone natt fullt den gräns, där 
den är ekonomiskt försvarlig — och vida därutöfver.

Jordbrukets bristande expansionsförmåga utgör en af de viktigaste 
()< sake) na, kanske den viktigaste af dem alla, — till emigrationens 
fortgång.
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Skogsbruket.
Mer än de flesta länder är Sverige ett skogsland. Mer än hälf

ten af landets yta.är skog-bevuxen, och hland Europas stater torde 
blott Einland kunna i fråga om relativ skogsareal mäta sig med 
Sverige. Utan människans ingripande, säger d:r Stolpe, skulle 
säkerligen hela vårt land vara skogbevuxet, — med undantag af 
fjälltrakterna, där de häftiga vindarna och den korta vegetations
perioden sätta en gräns för skogens utbredning.

Skogsbrukets betydelse för vårt folks ekonomi har under de 
senaste båda mansåldrarna varit utomordentligt stor. Eör när
varande befinner den sig kanske i en viss stagnation, åtminstone 
relatift taget. Inom skogsbruket lider det först nu mot slutet af 
perioden för den extensiva skötseln. Så småningom måste vi äfven 
här öfvergå till en mera intensiv sådan, eller till en omsorgsfullare 
vård af skogskapitalet och en längre drifven förädling vid dess till
godogörande. I mån som detta sker, torde skogens betydelse för vårt 
näringslif igen komma att stiga.

Mycket återstår dock att göra i detta fall, innan den nya re
gimen kan anses betryggad. En ändring måste ske i hela den all
männa uppfattningen. Jämför man, huru denna ställer sig i fråga 
om jordens skötsel och i fråga om skogens, finner man lätt, huru 
efterblifna vi ännu äro med hänsyn till uppfattningen om den 
senares rätta tillgodogörande. Att vansköta jorden, suga ut den 
och öfverge den, betraktas numera som ett barbari, och det fattas 
föga att man vill återgå till gamle kung Göstas åskådning, att den 
som så gör, skall man taga jorden ifrån och lämna åt den som 
bättre sköter honom. Huru långt ifrån är det icke, att vi äro lika 
känsliga för vanvård af skogen! Och dock: hvari ligger egentligen 
skillnaden mellan den ena arten af rofdrift och den andra?

Ivomma vi en gång till samma uppfattning om våra plikter 
mot skogen som mot jorden, — hvilken oerhörd rikedomskälla skall 
ej vårt lånd då äga i sitt väldiga skogstäcke! Tjugu millioner hektar 
väl vårdad skog skall säkerligen i en framtid representera många 
milliarders värde. Mäl är ej mycket värdt att spa om framtidens 
varupriser, men åtminstone för närmast kommande tider synes dock 
allt lofva, att skogsprodukternas samfälda värde skall stiga. Under
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nuvarande förhållanden åtminstone aftager den för den internatio
nella omsättningen disponibla skogstillgången nästan öfverallt, och 
förbrukningen kommer väl att ökas, åtminstone i absoluta mått, 
om ock ej i relativa. Och äfven gentemot konkurrensen från Ryss
land och Sibirien, som inom en framtid kanske blir vår största fara, 
äro vi väl icke alldeles maktlösa, — genom vårt försprång och ge
nom våra möjligheter att öfvergå till längre framskridna former af 
varans förädling.

Oen svenska skogen äges dels af statsverket (som därtill för
valtar en stor del af de öfriga allmänna skogarna), dels af de stora 
trävarubolagen, dels af kommuner, institutioner och enskilda. I 
fråga om skötseln af skogen torde i regeln de stora bolagen få 
sättas främst, och deras eget intresse drifver dem kraftigt att iakt
taga allt mera verksam omvårdnad härutinnan. Bland de enskilda 
skogsägarna är skillnaden utomordentligt stor, —- från mönstergill 
skötsel, i synnerhet å många större gårdar, ned till den mest skan
dalösa vanvård, •— tyvärr vanligast bland en hel mängd af de 
mindre skogsägarna. Hvad angår staten såsom skogsbrukare, måste 
omdömet blifva mycket olika alltefter olika synpunkter. I fråga 
om skogens vård, äro ju framstegen i flera hänseenden betydande, 
om än mycket ännu återstår att göra. I fråga åter om skogens 
ekonomiska tillgodogörande, står den svenska staten ännu synnerligen 
långt tillbaka. Såsom bekant äger mellan vården och tillgodogörandet 
ett intimt samband rum, och bristfälligheten i det senare hänseendet 
inverkar ogynnsamt också i det förra.

Jämför man hvad andra länder förmå uttaga af sina krono- 
skogar och hvad den svenska staten tillgodogör sig, blir resultatet 
mycket nedslående. Yi stå här inför samma gammalmodiga åskåd
ning, som redan påpekats härofvan. Om på svenska statens jord- 
bruksdomäner skördades endast en ringa bråkdel af den gröda som 
andra länder lyckas åstadkomma, så skulle detta säkert länge sedan 
väckt ett mycket stort uppseende. Men i fråga om slwgen får missför
hållandet pågå år efter år, utan att egentligen något göres för en 
ändring, ehuruväl sakförhållandet öppet erkännes.

I tidningen Dagens Nyheter för den 24 maj 1910 läses:
»Äfven om de svenska skogarna icke direkt kunna jämföras med de tyska, 

är dock skillnaden i produktionsförmåga icke så stor, eller bör åtminstone 
icke vara det, som framgår af siffrorna för den faktiska afkastningen. Här spela 
för Sveriges del helt andra faktorer in. En af orsakerna till de mindre gynn
samma resultaten från de svenska statsskogarna är bristen på arbetsfolk, en 
annan att personalen är för fåtalig samt nedtyngd af improduktivt skrifarbete. 
Jägmästarna ha för liten rörelsefrihet och hinna icke ägna skogen den tillsyn 
och vård som den borde ha. En revirförvaltare är så klafbunden, att han 
måste inhämta sina öfverorduades utlåtande öfver rena småsaker. Till och 
med för en utgift på några få kronor måste skriftväxling äga rum. Och
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när det gäller försäljning af timmer eller ved, firar skrifvarregementet lysande 
triumfer. Eller livad sägs, när ett par och tjugu skrifvelser behöfva växlas 
mellan revirförvaltaren och hans förmän om försäljning af ett parti ved!

När ett praktiskt verk, som domänstyrelsen, är lagdt på denna bog, bör 
det icke förvåna någon, om våra statsskogar icke lämna det ekonomiska ut
byte som de kunde, och som de under en affärskunnig ledning också skulle 
lämna. Forstmännern plats är i skogen och icke vid skrifpulpeten. Hvarje 
sträfvan i annan riktning är till skada för skogarna och för landets ekonomi.

Det nyvaknade intresset för en bättre skogsvård här i landet bör därför 
i främsta rummet inriktas på att kringskära mångskrifveriet och få den byrå
kratiska skötseln af statsskogarna omlagd i en riktning som bättre anstår 
ett praktiskt verk. Tyskland är i detta fall verkligen ett mönsterland. Där 
har man för länge sedan insett, att det är en stor misshushållning med dyr
bar kraft att nedtynga forstmännen med räkenskapsföring och rapportskrifning. 
Dylika sysslor skötas där af kamrerare och skrifbiträden, och forstmännen 
få vistas i skogen, där deras verkliga plats är. Men också se de tyska sko
garna ut på ett helt annat sätt än våra.

Först när denna enkla princip hunnit genomtränga förvaltningen af våra 
statsskogar, finns det utsikt för, att dessa skola kunna lämna det ekonomiska 
utbyte som de böra. Att få tillräcklig personal och arbetskraft är ju äfven 
en mycket viktig fråga, men den kommer dock först i andra rummet. I den 
mån som det blir klart att man verkligen vill arbeta i riktning mot en verk
ligt modern skötsel af våra statsskogar, komma nog tillräckliga anslag att 
beviljas för ändamålet. Det hela blir ju då en ren affärsfråga. Så är det 
tyvärr icke nu.

För att få ur skogen hvad den verkligen kan ge, fordras vidare att man 
frångår de nu brukliga försäljningarna af virket på rot och öfvergår till upp- 
huggning, förkolning, försågning o. s. v. i för användning lämpliga sortiment. 
Virket bör, så långt det lämpligen kan ske, förädlas på platsen.

Det förefaller helt naturligt, att den som, i likhet med staten, kan åstad
komma en kontinuerlig produktion af virke, också bättre än någon annan bör 
kunna utbilda folk som kan på bästa sätt ombesörja råvarornas första behand
ling. Växlande köpare af virket å rot, hvilka måste använda tillfälligt folk 
och äro mer eller mindre obekanta med ortsförhållandena, kunna icke så väl 
utnyttja alla möjligheter som den på platsen vana förvaltningen.

En annan sak, som spelar stor roll för vinnandet af en ökad inkomst på 
statsskogarna, är ordnandet af försäljningen af skogsalstren. Man måste ha 
rörligare former än nu, och framför allt mer affärsmässiga. Den vidlyftiga 
skrifapparat, som nu måste igångsättas, är alldeles för tung och gammalmodig.

Det kapital som ligger i våra skogar är alldeles för stort, för att landet 
skall ha råd att låta det förvaltas efter föråldrade och i andra länder för 
länge sedan utdömda metoder. Skogen mår bäst af en rationell vård, men 
en sådan fås inte om jägmästarna skola vara rena expeditionskarlar.»

I Nya Dagligt Allehanda för den 11 februari 1912 skrifVer 
bruksägaren Adolf Unger bland annat:

»På tal om det sätt, på hvilket de allmänna skogarna i vårt land nu 
skötas, beder jag få framdraga ett, såsom jag själf tror, fullt typiskt exempel 
på arten af samma skötsel.

Såsom kändt är, har domänstyrelsen sedan snart ett tjog år haft vård 
äfven om prästboställenas skogar. För c:a tre år sedan ansökte en församling 
i Dalsland om tillstånd att få utbyta ett till sin pastors aflöning anslaget

47—112201. Emigrationsutredningen, Betänlcande.
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stomhemman, beläget i eu annan socken, mot en till pastorsboställe särskildt 
lämpad egendom i hemsocknen. För sådant ändamål blef skogen å egen
domarna af en skogstjänsteman uppräknad och värderad. Därvid befanns då, 
att värdet å den förstnämnda egendomens skog skulle vara 89,000 kr. och 
något däröfver. Denna samma skog hade dock under alla de år den då varit 
under domänstyrelsens vård och skötsel ej gifvit, enligt till vederbörande 
lämnad redovisning, större nettobehållning utöfver husbehofvet än ej fullt 37 
kr. i genomsnitt per år. Nu frågar man, huru en sådan hushållning kan för
klaras och försvaras. Det förra kan dock till en viss grad ske, om man tager 
del af värderingsinstrumentet, af hvilket framgår att en stor del af skogsbe
ståndet utgöres af hundraåriga och äldre träd, hvilka, då de kommit upp i 
dessa åldersklasser, stå ej blott till försämring utan ock till hinder för yngre, 
växtkraftig skog, som kunde och borde få intaga deras plats. Att många 
millioner kronor årligen gå förlorade för det allmänna genom att dess skogar 
på sådant sätt skötas, lider intet tvifvel.»

Såsom icke fackman kan jag endast referera ofvanstående ut
talanden. Men man får en aning om, hvilket oerhördt värde våra 
statsskogar skulle representera med en fullt intensiv skötsel. Ensamt 
kronoparkernas skogar omfatta en sjundedel af all skogsmark i Sverige.

Skogsmedelsfonderna i vissa af Dalarnes och Norrlands kom
muner äro ett af de lyckligaste greppen inom den svenska skogs- 
skötselns gebit. Om deras användning i hvarje fall ännu är den 
bästa, kan dock vara mycket tvifvel underkastadt. Jämförelsevis 
största nyttan har kanske Orsa kommun förstått att bereda sig af 
dessa oproportionerliga tillgångar, i det de till stor del användts för 
åstadkommande af järnvägsförbindelser. Lima och Transtrand åter, 
—■ hvilkas fonder förvaltas af länsstyrelsen, — hafva väsentligen 
begagnat dem för bekostande af sin kommunalförvaltning; med be
gagnande af terminologien från det enskilda lifvet skulle man kunna 
säga att dessa kommuner »lefva af sina räntor». Men detta brukar 
ju icke anses såsom något synnerligen produktift sätt att använda 
sin förmögenhet. Följden har blifvit, att Lima har det relatift största 
antalet —■ fattighjon i hela Sverige. När man har dylika tillgångar 
att taga ur, är det icke underligt att man ej ser så mycket hvärken 
på understödens antal eller storlek.

Men under tiden yttrar sig kyrkoherden i Lima församling på 
följande sätt i sin skrifvelse till Emigrationsutredningen:1

»Det kan icke vara så mycket att undra på, att familjer med flere vuxna 
söner och döttrar aflämna ett par, tre stycken till emigrantströmmen, då all 
jord här i flod-dalen är så väl upptagen förut och det inte står att få köpa 
ett stycke till att bilda eget hem på; odlingslägenheter finnas nog i stort antal 
och af utmärkt beskaffenhet i den 12 kv.-mil stora socknen, men det finns 
icke vägar eller förbindelser; vi hafva blott två vägar, på östra och västra sidan 
älfven, och där är hvar jordremsa upptagen; inte har ungdomen, trots stora 
förtjänster med bolagsarbete, någonting i behåll, och inte lockar dem heller

1 Se sid. 444 här ofvan.
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utsikten till att erhålla eget hem till att spara. — Det syns hvad lättnad i 
kommunikationer gör endast om en enda ny väg kommer till stånd, såsom nu 
har skett tvärs öfver ena halfvan af socknen, i det att driftiga arbetare, bond
söner, söka där bilda sig eget hem i närheten af den nya vägen, där odlings- 
lägenheter börja inköpas och dit ett par utflyttningar redan ägt rum, ehuru 
vägen ej ännu är fullt färdig. Hur mycket mer skulle ej så blifva fallet, om 
man kunde skjuta fram någon billig järnväg genom odlingsbara marker, nu 
ytterst glest befolkade. Kommunikationer till den oupptagna odlingsmarken, 
och billiga pengar att få till stånd en liten egendom, skulle alldeles säkert 
binda folket kvar hemma.»

Här måste man fråga sig: när nyttan af en väganläggning i 
socknen har visat sig så påtaglig, hvarför använder man då icke 
sina stora medel för att bygga flere vägar och Here järnvägar? 
Hvarför använder man icke pengarna till egnahemslån åt kommunens 
medlemmar i stället för att ge dem fattigunderstöd? Och hvarför 
finner man sig icke uti att betala sina kommunalutskylder själf, — 
såsom sker på andra orter, — och använder de rikliga tillgångarna 
i stället till att nyskapa bygdens näringslif, hvaraf dock alla skulle 
hafva äfven individuell nytta?

Äfven i Orsa och Älfdalen, som hafva ännu större fonder än 
Lima, kan man alls icke konstatera något egentligt ekonomiskt upp
sving; äfven här användas stora summor att betala de enskildes 
kommunalutskylder samt att bestrida kommunens utgifter i öfrigt. 
Hvarför ej använda dessa ofantliga rikedomar till skapande af en 
industri här uppe, och till bygdens fulla uppodling?

I fråga om afsättningen, i främmande land, af Sveriges skogs
produkter gjorde jag för några år sedan, i samband med en behand
ling af frågan om utvandringen och vårt näringslif, följande uttalande, 
återgifvet äfven i Bilaga XIX:

»Inom ingen svensk näringsgren har syndats så mycket mot ekonomiskt 
förnuft som inom trävarurörelsen.

Först den stora skogssköflingm, hvarigenom vårt lands största kapital- 
tillgång satts på spel. I detta fall ha vi ändtligen kommit därhän, att vi 
fått 1903 års skogslagstiftning. Måtte den nu blott göras effektiv och skynd
samt revideras i den mån behofvet häraf framträder.

Men sedan vi sköflat våra skogar, ha vi vräkt ut deras produkter på 
världsmarknaden. Under de senaste fyrtio åren ha vi sålt trävaror för flera 
milliarder kronor, och hundratals millioner ha härvid bortkastats, som skulle 
kommit vårt land till godo, om afsättningen skötts med den sammanhållning 
och den omtanke, som andra folk lägga i dagen, när det gäller så omfattande 
affärer. Yåra exportörer skickade i årtionden sina trävaror i konsignation 
till London, slumpade bort lagren, när ett tillfälligt penningebehof inträdde, 
och konkurrerade ihjäl hvarandra. Äfven här skall under de senaste åren 
någon förbättring hafva inträdt: förmodligen är dock ännu mycket mera att 
göra. Och i alla händelser: de hundratals millioner, som vi redan kastat i 
sjön, de komma aldrig åter.

Här, såsom annars, har ställningen länge varit den: vi hafva byggt 
världens största och yppersta sågverk, vi hafva följt alla tidens uppfinningar
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och själfva gjort nya. Men så snart det kommit till den punkt att varan 
skall afyttras, kar problemet släppts. Sedan ka utlänningar fått skumma 
grädden, ock vi nöjt oss med hvad som blef öfver. Blef ej nettot så stort 
som önskadt, så fanns blott en utväg: ett forceradt utvräkande af ännu 
större kvantiteter i marknaden.»

I ett här nedan, längre fram, infördt uttalande af d:r Kempe 
meddelas några förklarande omständigheter med hänsyn till de ogynn
samma förhållanden, hvarunder ofta nog våra trävaror afyttrats. 
Det har också sagts, att det tjänar till intet att framdraga gamla 
missförhållanden; numera är allt annorlunda. Genom Svenska Trä
varuexportföreningen tillvaratagas på ett fullt tillfredsställande sätt 
Vår trävaruhandterings äfven kommersiella intressen.

Det är ju möjligt att så förhåller sig. Men uppgiften här är 
att skildra den svenska emigrationens, och i sammanhang därmed 
också, så vidt sig göra låter, vår ekonomis historia. Och då är det 
icke gärna möjligt att gå förbi så betydande missgrepp som dessa. 
Säkerligen skulle åtskilligt sett annorlunda ut inom vårt lands 
näringslif, om vi fått in de tiotal eller hundratal millioner, som här 
gått förlorade genom en illa skött afsättning.

Och för öfrigt: är verkligen numera allt så som det borde vara? 
För att belysa detta återgifva vi endast följande lilla episod. I 
Aftonbladet för den 4 februari 1909 läses:

»Jordbäfningen i Messina kar i Sverige liksom i många andra länder efter 
det första utbrottet af bestörtning och medlidande väckt till lif den slumrande 
känslan af alla människors solidaritet inför olyckan, och denna känsla har 
tagit sig ett vackert uttryck i de insamlingar, som omedelbart sattes i gång 
för lindrandet af nöden bland den syditalienska befolkningen. Sålunda hafva 
beaktansvärda summor, uppgående till hundratusentals kronor, i Sverige in
samlats ock sändts till Italien.

Under sådana förhållanden kade man haft skäl att vänta, att vårt lands 
existens åtminstone för en kort tid skulle göra sig påmind kos vederbörande 
i Italien. Vårt lands belägenhet i en afkrok af världen har likväl äfven i 
detta fall spelat oss ett af sina vanliga spratt, såsom framgår af följande 
händelse.

Som bekant kar italienska järnvägarnas sjätte sektion skickat en ingen
jör till de skandinaviska länderna (enligt uppgift Sverige, Norge och Dan
mark) för att inköpa tio större baracker, att användas till provisoriska lokaler 
för offentliga ändamål. För några veckor sedan meddelades i pressen, att 
denne ingenjör, signor Francesco Sizia, anländt till Köpenhamn ock där be
ställt fem baracker.

Man hade nu väntat, att resan skulle fortsättas till Sverige, trävarulan- 
det par excellence; men däraf vardt intet, ty Sizia for till Kristiania, där 
kan sedan dess vistats ock där kan äfven lär ka placerat ordern på de åter
stående fem barackerna.

På en förfrågan af Sveriges allmänna exportförening i Kristiania, huru
vida hr Sizia vore att vänta till Stockholm, anlände det svar, att hr S. 
öfverkufvud icke hade något uppdrag att besöka Sverige. Exportföreningen 
vände sig då till italienska ministern i Sverige, som, väl inseende det egen-
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domliga i att Sverige, med dess högt utvecklade trävaruindustri, skulle blifva 
förbigånget, omedelbart fäste vederbörandes uppmärksamhet på förhållandet. 
Resultatet däraf blef, att hr Sizia till sist också uppenbarade sig i Stockholm, 
där han på italienska legationen sammanträffade med exportföreningens direktör. 
Huruvida detta hr Sizias korta besök i Stockholm (hau afreste nämligen redan 
samma dag till Italien) skall resultera i några order till den svenska träva
ruindustrien, är ovisst. Säkert är emellertid, att denna okunnighet, eller hvad 
nian nu skall kalla det, 0111 vår träindustris möjligheter och höga ställning 
i jämförelse med de andra skandinaviska ländernas måste väcka en berättigad 
förvåning.»

Det talas liär ofvan om vårt lands aflägsna läge. Men Norge 
är ju ännn mera aflägset från Italien, än hvad Sverige är. Detta 
är alltså icke förklaringsgrunden, utan nog åtskilligt annat, som ju 
äfven ligger i öppen dag.

Under senaste tid har en liflig diskussion förts angående den 
fördelaktigaste principen för skogshushållningen. Efter diskussionens 
afslutande offentliggjordes i en facktidskrift ett uttalande i ämnet 
af d:r Frans Kempe, hvilket vi här tillåta oss återgifva.

»Skarpa strider», säger d:r K., »ha på sistone förts angående den rätta 
skogshushållningsprincipen. Vid sina beräkningar har man därvid utgått från 
vissa bestämda värden för olika virkesdimensioner, hvarvid enhvar helt natur
ligt utgått från de värden, som varit gällande å den plats, där han gjort sina 
undersökningar.

De teorier, hvarom striden står, äro som vanligt hämtade från Tyskland, 
där de relativa värdena äro så godt som fixa, fastän gifvetvis en viss variation 
kan göra sig gällande landsdelarna emellan. Sannolikt af denna orsak hafva 
våra skogsmän antagit, att äfven hos oss bestämda värden funnes, afglömmande 
att vi konkurrera med en mängd andra länder på världsmarknaden och så
lunda äro beroende af de pris, dessa andra länder behaga antaga, under det 
att Tyskland själft konsumerar det allra mesta af hvad som där produceras.

Hos oss ha emellertid hvarken de absoluta eller de relativa värdena varit 
konstanta.

Ar 1913 betalas t. ex. 20 à 25 proc. mer för sågtimmer än 1912, hvilket 
alls icke hindrar att timmerpriset några år härefter kan hafva fallit 30 proc. 
Trävaruindustriens historia visar ständiga fall och stegringar.

Genom cellulosaindustrien ha Sveriges skogar stigit i värde med några 
hundra millioner kronor. För de lafbehängda smågranarna, som öfverflöda i 
Norrlands skogar och som för femton år sedan saknade värde, betalas nu ända 
till 20 öre kubikfoten, hvilket motsvarar 3 à 4 kr. kubikmetern på rot —■ 
skillnaden beroende af varierande afverknings- och flottningspris. Norrmännen 
nödgas nu för sitt sulfitvirke betala 38—40 öre kubikfoten, och den tid kan 
komma, då vi måste göra sammaledes. I så fall blir dylikt virke på rot 
värdt 10 à 11 kr. pr kbm., eller nära dubbelt så mycket som det värde man 
funnit för utvuxen tallskog å Malingsbo. Låt ett par sulfitfabriker börja täfla 
om massveden därstädes, och värdet af smågranen kan komma att stiga så, 
att det lönar sig bättre att odla sådan än de stora tallarna. Men då ställas 
också förut gjorda beräkningar i detta fall på hufvudet.

Det är möjligt, att vi om 20 à 30 år koka det mesta af vårt virke och 
att trävaruindustrien vid den tiden betydligt reducerats. Vi skulle nämligen 
kunna förtjäna mera på detta sätt än att med ryssar och finnar konkurrera
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på världsmarknaden i sågade och hyflade varor. Norge är redan nu inne på 
den vägen.

Men det kan också hända att ryssar och finnar, sedan de afverkat det 
mesta af sin stora skog, eller redan därförinnan, börja att konkurrera med 
oss på cellulosaområdet, med påföljd att cellulosaprisen falla, under det att 
prisen å sågade och hyflade varor åter stiga. För ett sådant fall böra vi 
gifvetvis vara beredda och därför kunna återgå till sågindustrien, närhelst den 
visar sig gynnsammare.

Hvad jag med ofvanstående velat visa är, att alla de beräkningar, som 
nu göras angående en rätt skogshushållning, äro beräkningar för dagen, ej för 
framtiden. Beräkningar för dagen äro utmärkta, när det gäller sockerbetor 
eller andra jordbruksalster, som skördas hvarje år, men när det gäller skog, 
duga de icke. Och man skall i sanning vara i allra högsta grad framsynt 
för att nu veta, hvilka pris som 50 eller ens 25 år härefter komma att gälla 
för furu eller för gran eller för de olika virkesdimensionerna. Säkra beräk
ningar kunna emellertid uppgöras endast om man känner dessa framtidens pris.

Ännu är sågadt furuvirke mer värdt än granvirke. Detta förhållande 
kan fortfara, men det kan ock inträffa att båda bli jämnställda, eller att gra
nens värde t. o. m. öfverstiger tallens. I södra delen af Sverige har man 
företrädesvis fostrat tall; jag tror att man nu skulle vara glad, om äfven gran 
på därför lämpade marker uppdragits.

Hvad är då att göra? Så vidt jag förstår ha vi att ställa oss på den 
biologiska ståndpunkten, eller att, med andra ord, af marken kräfva den största 
möjliga produktion i kubik, med uteslutande af alla värdeb er åkning ar. Låt 
alla träd växa så länge tillväxten är tillfredsställande, och låt, så långt detta 
är möjligt, hvarje träd för detta ändamål erhålla så mycken näring och så 
mycket ljus som det behöfver, men afverka detsamma när tillväxten börjar 
att väsentligen minskas.

På de bättre markerna kunna vi alltid, om vi intaga denna ståndpunkt, 
jämte masseved producera mängder af sågtimmer, och på de bästa markerna 
stor skog. Hr Wallmo har beräknat 112 år för ett träd att utväxa till 32
cm. vid brösthöjd. På grund af de undersökningar jag gjort anser jag att
på de bästa markerna detta mått skall nås på 80 år för tallen, 60 för gra
nen, och så länge denna tillväxt fortfar, kunna ju träden få stå. Vi lida
heller ingen brist på goda marker, blott vi taga vara på dem; vi ha godt 
om myr i Norrland. På de myllfattiga och torra markerna få vi nöja oss 
med att fostra massevedsdimensioner; äfven tall kan användas till cellulosa, 
och ej kan det vara riktigt att å våra tallhedar uppdraga stor skog, när tallen 
där ofta nog behöver 200 år eller mer för att uppnå 32 centimeter vid bröst
höjd. Jordmånens beskaffenhet, läget etc. bör sålunda vara det afgörande.

Så vidt jag förstår, skulle vi på detta vis blifva beredda på alla eventualiteter.
Striden mellan anhängarne af skogsränte- och markränteprincipen har 

dock säkerligen gjort mycket godt, ty den har fört .våra tankar på detta 
ämne, och den kommer helt säkert att verka därhän, att våra öfvermogna sko
gar komma att afverkas i raskare tempo än hittills varit fallet. Men någon 
afgörande betydelse för våra skogars framtida behandling torde denna strid 
aldrig medföra, eftersom vi intet veta om det blifvande värdet. Vår uppgift 
måste alltså vara att söka afvinna våra skogsmarker den största möjliga 
kubikmassa, och så vidt jag kan finna är detta det enda sätt, som finnes att 
åt dessa skapa det högsta möjliga värde. Härmed må markägaren vara nöjd.

Skogsmännens oaflåtliga omsorg bör sålunda inriktas pä, att våra 
marker må producera det mesta möjliga, hvilket visserligen icke sker ge
nom att låta träden slåss om näring och ljus.



SKOGSBRUKET. NORRLANDSFRÅGAN. 743

Det är i hufvudsak för industrien våra skogar fostras, eller det borde 
åtminstone så vara, eftersom industrien får betala kostnaderna härför. På 
grund häraf synes det mig af synnerlig vikt, att skogsmannen mera grundligt 
än hittills skett studera industrien. Den virkes dimension och kvalité, som 
för hvarje olika industrialster är af nöden, bör framför allt för vara skogsmän 
vara känd. Men nästan lika nödvändig är kännedomen om såväl alla olika 
omkostnader som ock af försäljningspris för alla de skiftande industrialstren. 
Studiet häraf bör emellertid icke förläggas till södra Sverige, utan till Norr
land och Dalarne, ty i dessa senare landsändar står industrien — i all syn
nerhet trävaruindustrien — på en vida högre ståndpunkt.

Jag tror ock, att det direkta skogsstudiet bör förläggas till Sveriges norra 
hälft. För min del har jag föga förtroende för de skogsmän, som studerat 
endast södra Sveriges skogar. De enorma svårigheter, som Norrlands skogar 
erbjuda, väcka till lif ett helt annat intresse och kräfva vida högre insikter 
än skötseln af södra Sveriges skogar.

Såväl det indirekta som det direkta skogsstudiet bör sålunda ske i Norr
land och Dalarne, om det öfver hufvucl taget skall hafva något större värde.»

N orrlandsfrågan.

I detta ämne äro redan så många ocli vidlyftiga utredningar 
förebragta, att det ej kan vara fråga om att här öka deras antal. 
Blott några synpunkter må framhållas, som visst icke äro nya men 
dock, enligt vår mening, icke så beaktade som de borde vara.

Den första af dessa är, att orsaken till den bedröfliga utveck
lingen i Norrland ligger vida mera i olämplig lagstiftning och brister 
inom statsförvaltningen än hos sågverksbolagen. Redan vid af
vittringen träda oss dessa förvaltningens missgrepp till mötes. Yi 
låna byråchefen Einbergs ord, hvilken, såsom bekant, hörde till Norr- 
landskommitténs medlemmar.

Genom det planlöst frikostiga sätt, säger hr K., hvarpå afvittringen 
utfördes, gafs det egentliga upphofvet till den nu brännande Norrlandsfrågan. 
Påbörjad redan under 1600- och 1700-talen, slutfördes afvittringen under 
1820—1870-talen, med undantag för lappmarkerna, där den i vissa socknar 
ännu pågår. Dess ändamål var tvåfaldigt, nämligen: dels att bereda för 
ägarna af redan befintliga hemman full visshet och säkerhet om deras ägo
rymd och, där så behöfdes, gifva dem fyllnad från kronans allmänningar och 
öfverloppsmarker, dels ock att lämna för idoge arbetare tillfälle till ny 
liemmansanläggning på kronans nyss nämnda marker samt således befrämja 
landets uppodlande och bebyggande. Det var alltså ett stort och foster
ländskt syfte, som uppställdes för afvittringen och för hvars genomförande 
fastställdes viss ägovidd, som i de olika landsdelarna skulle tilldelas hem
manen. Grunden för områdestilldelningen var skattetalet eller mantalet. 
För hvarje mantal skulle i Jämtlands län tilldelas från 500 till 3,000 tunn
land i inägor, skog och utmark, och i förhållande därefter för mindre hem
mantal, allt efter markens beskaffenhet samt mer eller mindre godhet. 
Därvid skulle icke tagas i beräkning s. k. impediment, såsom sjöar, berg, 
odugliga mossar m. m. Genom särskilda kungl. bref ökades ägovidden för 
vissa socknar, i synnerhet inom Härjedalen. I Norrbottens, Västerbottens,
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Västernorrlands ocli Gäfleborgs län skulle tilldelningen ske med 700—2,500 
tunnland duglig mark enligt ungefär enahanda bestämmelser. För de två 
nordliga länens lappmarker bestämdes skogsanslaget, för mantal räknadt, till 
5,000—20,000 kvadratref (894—3,571 tunnland).

Undersöker man nu, huru dessa afvittringsförfattningens hufvudgrunder i 
praktiken tillämpats, finner man snart att man tillåtit sig att tolka dem på 
ett sätt som är svårt att förklara, än mindre försvara.

Till en början har man nämligen i mycket stor utsträckning, och uppen
barligen i alldeles oträngda mål, låtit hemmanen erhålla det maximum, som 
latituden för omrädestilldelningen medgifvit. Vidare har man företagit sig att 
gradera marken så, att denna ej inräknats i området till sin verkliga vidd, 
utan efter en uppskattad mindre godhet; man har t. ex. i vissa fall gått så 
långt, att marken beräknats motsvara endast Vs af sin verkliga vidd. Häri
genom har det tilldelade området blifvit vida större, än hvad handlingarna 
formellt utvisa såsom afvittringens resultat. Slutligen har, i mycket afsevärd 
omfattning, duglig skogsmark betraktats såsom impediment och tilldelats hem
manen utan att tagas i beräkning vid områdets bestämmande. Det är således 
icke något ovanligt, att hemmanen erhållit mångdubbelt så stora områden, 
som de enligt afvittringens grundsatser, rätt förstådda och tillämpade, bort 
erhålla.

Det är ju förvånande fakta detta. Huru har dylikt kunnat ske, 
midt i vår strama-, pedantiska svenska statsförvaltning? Sakförhållan
det är emellertid klart: i Norrland hafva arealer, stora såsom fursten - 
dömen, utan ringaste rätt afhändts det allmänna och skänkts til] 
enskilda. Och dessa enskilda ha icke förstått att göra sig skänken 
till godo. Den stora sågverkskanrpanjen uppstod; millioners värden 
gingo såsom utför en rutschbana, och där vinsten till en början 
stannade, var hos de första sågverksbyggarne och de första timmer
köparna. Skogsägarne, bönderna, som ursprungligen fått den stora, 
oförskylda presenten, stodo där med en ringa lösepenning och med 
— den lifslånga grämelsen.

I själfva verket hade Norrlands befolkning varit fullkomligt 
okunnig om den revolution på världsmarknaden, som redan kommit 
till stånd i fråga om skogens värde. Detta är ju icke första gången 
som ekonomisk okunnighet varit vårt folks fördärf, och blir väl icke 
heller den sista. Och i förevarande fall kan okunnigheten nog både 
förklaras och i viss mån försvaras. Men någon gräns måste dock 
rimligtvis begäras, och där okunnigheten går öfver alla gränser, 
står ej i mänsklig makt att hindra, att den leder till missgrepp 
och förluster. Det är icke endast i Norrland som sådant inträffat; 
och i dylika fall får man dock, om man är förnuftig, rättvisligen 
tillskrifva sig själf skulden.

Att nu Norrlandsbönderna ej gjorde detta, utan grepos af ytter
lig grämelse, när de funno den egendom de bortslumpat för några 
tusental kronor, i själfva verket vara värd hundratusental eller milli
oner, — detta är ju också fullkomligt mänskligt. Men härvid förbisåg 
man äfven, att det ej var bonden själf, som gifvit skogen detta ökade
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värde. Utan trävaruindustriens uppkomst ock de kapital, den er
farenhet, energi ock framsynthet, som nedlades i denna, skulle kon
dens skogar i själfva verket ej varit värda ens de hundra- eller 
tusental kronor, som han verkligen uppkar. Här var en( »oförtjänt 
värdestegring», — den största, som någonsin förekommit i vårt 
land.

Emellertid var »Norrlandsfrågan» icke kommen med detta. Den 
uppstod först när sågverkskolagen kegynte inköpa böndernas hela 
hemman; — till en början förekom i regeln endast att man betin
gade sig afverkningsrätten till skogen. Att saken tog en ny ofördel
aktig vändning, är återigen vår ekonomiska lagstiftning i främsta 
rummet skulden till. Det naturliga och rimliga hade ju varit, att 
om skogsägaren ville sälja, han då fått sälja undan så stor del af 
skogen som han själf ej behöfde, och så behålla resten af skogen 
jämte inägorna. Om så fått ske, skulle de norrländska bondgår
darna behållit sin själfständiga ställning, ja, fått den högst betydligt 
förbättrad; och något bolagsvälde hade icke behöft uppstå. Men nu 
var i regel detta naturliga tillvägagångssätt i lag förbjudet; i de flesta 
fall måste bonden antingen sälja hemmanet i dess helhet, både skog 
och inägor, eller också icke sälja alls. Att då ett mycket stort antal 
föredrogo att sälja, är ju fullt förklarligt. Att de gamla inne- 
hafvarna sedan af resp. bolag arrenderade sina förra hemman (med 
fråndragning af skogen), visade sig i många fall vara ett olyckligt 
grepp, enär ett jordbruk i Norrlands inre bygder icke kan bära sig 
utan skog. Men ofta stod icke något annat den gamle jordägaren 
till buds, —- helst om han på ett eller annat sätt förslösat köpe
summan, hvilket icke var ovanligt.

Arrendatorernas ställning på bolagsgårdarna var alltid svår, 
emedan man hade svårt att reda sig med ekonomien; men den kom 
att närma sig rättslöshet, därför att ännu ingen arrendelag fanns.

Att bolagen på detta sätt inköpte bondehemmanen var emeller
tid länge mindre vanligt. Sågverksägarna nöjde sig för det mesta 
med att förvärfva afverkningsrätten till skogen, vanligen på femtio 
år. Nu kom lagstiftningen med ett nytt missgrepp: afverknings
rätten fick ej längre upplåtas på femtio år, utan endast på tjugu, 
till sist endast på fem år. Nu tvingades bolagen att inköpa hem
manen, för att kunna garantera sig timmertillgång till skäligt pris. 
Från denna tid är det som Norrlandsfrågan blifver brännande.

Under trävarurörelsens första tider hade utan tvifvel oerhördt 
många öfvergrepp och missbruk ostraffadt ägt rum. Vår egent
ligen för dagens löpande ärenden tränade statsförvaltning hade stått 
maktlös och rådlös inför denna väldiga ström af nya företeelser, 
som på intet sätt läto intvinga sig inom de gamla trånga for
merna. Korruptionen trädde till; man känner en Treffenbergs hjälte-



modiga kamp emot den, och huru han åtminstone i ett fall lyckades 
lägga den i öppen dag. Att vår formalistiska rättskipning icke 
alltid förmådde bemästra detta kaos af en ny värld, är allför väl 
kändt och bevittnadt.

Kanske den största förbittringen åstadkoms af bolagens öfver- 
makt på kommunalstämmorna, hvilken garanterades dem af den 
graderade röstskalan. Tvärt emot hvad som vanligen anses, torde 
nog i regeln denna makt hafva begagnats med hofsamket; men 
naturligtvis voro öfvergreppen ändock talrika, och dessa befäste i 
sin ordning allmogens uppfattning, att man var af stat och sam
hälle maktlöst utlämnad i de penningestarka bolagens våld.

Alla de missförhållanden, som nu skildrats — och åtskilliga 
andra dessutom — voro i själfva verket i första rummet fram
kallade af brister i lagstiftning oeh förvaltning. Detta är något 
som icke får glömmas, om man skall kunna göra sig en rättvis 
uppfattning af Norrlands ekonomiska historia under det senaste 
halfseklet.

I ett par fall hafva dessa missförhållanden numera afhjälpts: den 
kommunala rösträtten är reformerad i demokratisk riktning, och en 
arrendelag är ändtligen kommen till stånd. Beträffande Norrlands
frågans kärnpunkt har man försökt sig med den nya »Norrlandslag- 
stiftningen», för hvilken här ej behöfver redogöras. Att förhållandena 
i verkligheten dock icke undergått någon förbättring, göres troligt 
af, att utflyttningen från Norrland aldrig varit så stor som under 
det senaste årtiondet.

Under kampen om »Norrlandslagarna» har de norrländska jord- 
brukarnes uppfattning fått fullt tillfälle att göra sig hörd, och där
om vore ju intet annat än godt att säga, om blott en lösning af 
svårigheterna kunnat på detta sätt komma till stånd. Men vi tro 
icke, att ens de mest utpräglade entusiasterna vilja påstå, att lösnin
gen verkligen ännu är funnen. Under sådana förhållanden synes 
det vara värdt att uppmärksamma äfven sågverksindustriens invänd
ningar, — så mycket mera som industriens målsmän också represen
tera den praktiska affärsinsikten i detta fall. Denna synpunkt 
vill man ju gärna förbise i Sverige, men om detta är till landets 
verkliga bästa, därom kan man tillåtas liafva sin egen mening.

Sågverksägarnes uppfattning af Norrlandsfrågan har framlagts 
bl. a. af d:r Frans Kempe, i en broschyr om »Trävaruindustriens 
debet och kredit», ett aftryck af en artikelserie i Stockholms Dagblad 
år 1911. På grund af sakens vikt tillåta vi oss här att i utdrag 
återgifva det väsentligaste af denna broschyrs innehåll.1
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1 Vi ha ej ansett nödvändigt att markera de ställen där uteslutningar skett, eme
dan sammanhanget torde tillräckligt tydligt framgå ändå. Vid ett par tillfällen ha, 
för sammanhangs åstadkommande, smärre redaktionsändringar måst göras.
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»Hade de lagstiftande myndigheterna haft förutseende, skulle de, da trä
varuindustrien började sin verksamhet, stiftat en ägostyckningslag som med- 
gifvit hemmansägaren att afskilja den skogsmark, hvaraf hemmansägaren för 
sitt jordbruk ej hade behof. Därmed hade vunnits en i såväl socialt som 
nationalekonomiskt hänseende lämplig skilsmässa mellan jordbruk och skogs
bruk. Jordbrukaren hade i så fall fått bekalla hvad han bör äga, och in
dustrien fått förvärfva den skogsmark, som för den är nödig, och utan den 
vore värdelös.

Det stigande skogsvärdet har föranledt en mängd försäljningar, och vid 
arfskiften har man alltför ofta haft att välja mellan försäljning af hela hem
manet eller skogens sköfling. Hade jorddelningslagarna medgifvit, att den 
kufradsakliga skogsmarken blifvit frånskild, sa skulle allmogen alltjämt varit 
ägare af så godt som alla norrländska hemman.

Att den jordbrukande befolkningens själfständigket lidit afbräck, beror 
sålunda af brist på förutseende hos de lagstiftande myndigheterna och ej, som 
allmänheten tror, af bolagens begär efter jordbruk, ett begär, som de visser
ligen aldrig känt.

Ägostyckningslagen af 1896 var ett steg i rätt riktning för afhjälpande 
af dessa olägenheter. Den verkade nämligen dels sa, att hundratals hemmans
ägare, som voro i behof af att sälja, kunde afyttra större eller mindre^ del 
af sin skog men behålla resten, dels så, att mängder af jordbruksdelar åter- 
gingo till den jordbrukande befolkningen. Tyvärr har dock denna lag blifvit 
häfd och ersatt med en annan, som visserligen icke fyller den uppgift, som 
afsetts med densamma.

De nuvarande jorddelningslagarna i Norrland, kompletterade som de äro 
med förbud för bolag att köpa jord, lägga i själfva verket nästan oöfver- 
stigliga hinder i vägen för allmogen att återförvärfva sådana i bolagens ägo 
befintliga jordbruksdelar. Det är nämligen högst få bönder, som, sedan de 
förlorat sin rätt att sälja skogsmark till bolag — den a. k. öfverloppsskogen 
är i realiteten ingenting att räkna med — hafva rad att betala det pris, 
som måste fordras, då inägojorden med åbyggnader skall åtföljas ej blott af 
för husbehof nödig skogsmark utan äfven af odlingsmark och betesmark 
allt enligt de bestämmelser förrättningsmannen kan anse lämpliga- Att bo
lagen äro förhindrade att i stället för den mark, de skola afträda, förvärfva 
annan, torde äfven inverka på priset. Erfarenheten visar ock^att det af Kungl. 
Maj:t och riksdagen lagade recept, enligt hvilket allmogen tillätes aterförvärfva 
bolagshemmanens jordbruksdelar, närmast verkar som ett förbud.

Ännu kunna ju på många ställen i Norrland hemmanen klyfvas eller 
odlingsmark från dem upplåtas. Men klyfningen har länge fortgått och kan 
ej fortgå för all framtid. Redan nu blir vid hemmansklyfning mångenstädes 
det odlade och odlingsbara området alltför knappt för att kunna föda en 
jordbrukare, och på flera ställen i Norrland hafva så många torplägenheter 
försålts, att lagen ej tillåter afskiljandet af flera sådana. På alla de ställen 
i Norrland, där hemmansklyfning ej längre med fördel kan äga rum eller 
där torplägenheter ej längre finnas att tillgå — i framtiden blir det så öfver- 
allt, — måste de bondsöner, som icke få öfvertaga fädernehemmet, söka sin 
utkomst som arbetare. De hafva då att välja mellan att blifva industriarbe
tare vid kusten, att utvandra, eller att stanna i fädernebygden och där finna 
sitt uppehälle genom arbete i skogarna. Gifvetvis önska de helst begagna 
den sistnämnda utvägen, och arbete saknas ej heller om vintrarna, och allt
efter som rationell skogsvård blir införd, kommer ej heller arbete om somrarna 
att fattas. Att denne arbetare önskar eget hem, faller af sig själft; han är 
ju icke van att hyra bostad och köpa all sin föda. Närmast låge då till
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hands att han finge förvärfva ett bolagshemmans jordbruksdel. Tilläte honom 
gällande lagar att inköpa blott inägojorden med åbyggnader, skulle mången 
gång lians fader eller broder kunna förhjälpa honom därtill, därest hans egna 
medel ej räcka; men hvarken han själf eller fadern äger i vanliga fall till
räckliga medel att inköpa alla de härligheter, det lagstadgade receptet före- 
skrifver. Han måste alltså afstå från köp, eller låna medel därtill, och då 
erfarenheten visar att jordbruk i Norrlands skogsbygder ej kan bära någon 
nämnvärd ^ skuld, föredrager han i de flesta fall att afstå, därest köpet ej 
kan ske på andra villkor än dem lagen föroskrifver. Lyckligtvis finnas ännu 
en del enligt 1896 års lag styckade hemman att köpa, och många som anse 
att det är förmånligare att äga en mindre egendom utan skuld än en större 
med skuld. Detta sistnämnda förhållande styrkes tillfullo däraf, att af de 
enligt 1896 års lag styckade bolagshemmanen de, som omfattat endast inägo- 
jord med åbyggnader, hafva varit de begärligaste. Priset på dylika egendo
mar hafva nämligen i de flesta fall understigit 1,000 kr., och då inägojorden 
med åbyggnader i allmänhet omfatta 30 à 40 tunnland, hvaraf endast 10 à 
12 tid öppen jord, har köparen med rätta ansett, att han kunde använda öfriga 
20—30 tunnland till bete och skogsbörd. Lagstiftarne hafva emellertid icke 
varit af samma uppfattning; de hafva tvärtom ansett, att det är till skada 
för bondsonen att förvärfva blott inägojord med åbyggnader. Häraf kan man 
icke draga någon annan slutsats, än att det för honom vore förmånligare att 
hyra bostad och köpa mjölk, smör, kött, potatis och spannmål, eller allt hvad 
hemmanet gifver, än att till billigt pris få förvärfva detta hemman.

_ Det stora felet är, att man ansett att allt jordbruk i Norrland bör ägas 
af jordbrukare i egentlig mening, hvilka man därför velat förse med allt 
möjligt godt, och att man har glömt att verkligheten alstrat och allt fortfa
rande kommer att alstra öfvergångsformer eller blandformer, såvidt nämligen 
tillstånd därtill gifves. En hel del af den norrländska befolkning, som i detta 
nu i hufvudsak lefver af industri, besitter nämligen därjämte lyckligtvis 
någon jord.

Man har väl alla skäl att antaga, att hemmansägarne i Norrland hädan
efter som hittills i allmänhet få flera än en son, men att däremot sönerna 
n:r 2, 3 och 4 etc. af faderns hemman hädanefter ej alltid —• rätteligen 
mera sällan — kunna få den jord, de önska sig. Att genom lag förhindra 
dem att efter råd och lägenhet förvärfva sådan jord, som är till salu, måste 
i längden väcka missnöje, och smärtsamt måste det kännas att icke få skaffa 
sig ett eget hem, när medel icke saknas och säljare finnes.

Den nya arrendelagen har lagt ytterligare hinder i vägen för inköp af 
bolagshemmanens jordbruksdelar. Oafsedt huru dessa äro beskaffade — om 
blott bestående af inägojord med åbyggnader eller styckade enligt receptet 
— kunna de nämligen säljas blott hvart femtonde år, när arrendetiden utgår.

Statsmakterna vilja uppenbarligen ej tillåta, att man i Norrland lefver 
af både jordbruk och industri; man måste välja ettdera yrket. Flera öfver
gångsformer få icke tillkomma, och bondesönerna n:r 2, 3 och 4 etc. hafva 
snart ingeu annan möjlighet att skaffa sig eget hem än att utvandra. De 
måste bort till länder, där jorddelningen är fri.

En hvar borde efter råd och lägenhet få köpa den jord, han önskar. 
En person nöjer sig med en tomt för det hus, han ämnar bygga; en annan 
vill därjämte hafva jord till en trädgård eller en bit åker för att föda en 
ko eller par; en tredje åter vill helt ägna sig åt jordbruk och önskar därför 
förvärfva ett hemman. Hvarför skola icke de förstnämndes önskningar få 
fyllas lika väl som den sistnämndes? Det synes vara föga konsekvent att 
arbeta för att alla skola få eget hem och för detta ändamål anslå lånemedel,
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men samtidigt hindra jorddelningen. Jag känner industrisamhällen i Norr
land, kring kvilka all för industriarbetaren lämpligt belägen jord, som enligt 
lag får säljas, redan är bortsåld, men där mängder af arbetare finnas, som 
skulle vilja köpa tomter. Man hänvisar till det undantag, som i jorddel- 
ningslagarna är gjordt för bildandet af egnahemskolonier, men den rätten 
har föga betydelse i Norrland. Stora arealer åkerjord äger bonden icke, och 
hvad han har däraf, vill han behålla. En stenbacke här och hvar säljer han 
däremot gärna, och arbetaren nöjer sig därmed. Alla arbetare hafva icke 
heller i ett gifvet moment tillräckliga medel för att kunna köpa den jord, 
de önska; en är köpare i dag, därför att han redan sparat den nödiga sum
man, en annan åter först om några år, när äfven han lagt åsido, hvad han 
för köpet behöfver. Vi arbeta på reformer till arbetarens bästa, men tillåta 
honom ej att, när han har råd därtill, få förvärfva sig det stycke jord, han
önskar köpa, ehuru denna hans önskan, kanske varit driffjädern till hans
sparsamhet. Att med samma ifver arbeta i tvenne motsatta riktningar, så 
att resultatet blir = 0, är i sanning sällsamt.

Under många år har jag känt mig upprörd öfver, att icke äfven den
mindre bemedlade, utan att skuldsätta sig och under alla förhållanden, skall
äga rätt att köpa jord i Norrland, där sådan finnes i öfverflöd^ och det har 
på det högsta förvånat mig att icke alla partier velat tillmötesgå en så rim
lig önskan. Man har velat straffa industrien för dess jordförvärf, men i 
själfva verket straffar man bondsonen och arbetaren. Och man har icke för
stått att, när industrien på grund af gällande lagar varit nödd och tvungen 
att inköpa äfven skogshemmanens jordbruksdelar, så borde dessa lagar häfvas, 
men visserligen icke nya lagar skapas som verka så, att de nästan omöjlig
göra jordbruksdelarnas återgång i bondehand och sålunda förhindra en godt- 
görelse af den skada som skett.

Mången anser att, af enbart sociala skäl, alla jordbruk i Norrland böra 
vidmakthållas. På sin tid ägde Giles Loder de stora Gellivare-egendomarna 
— c:a 1 million tunnland. Bland dessa förekommo mängder af nybyggen. 
En del af dem, belägna i Båneå socken, indrogos till staten, på grund af för
summad odling, och utlades till kronoparker. Sedan dess hafva hus och 
jord än ytterligare fått förfalla, och arrendatorerna hafva sannerligen varit 
att beklaga. Odlad jord får sålunda äfven i Norrland vanhäfdas, när den 
tillhör staten — någon anmärkning i ofvannämnda hänseende har mig veter
ligen aldrig förekommit, — och en arrendator af kronojord synes under vissa 
förhållanden vara en helt annan man än arrendatorn af ett bolagshemman. 
Man kunde annars tycka, att då nybyggen på grund af försummad odling 
indragas till staten, borde äfven dessa af sociala skäl omedelbart sättas i 
stånd. Då så ej sker, frestas man att tänka, att staten 1 i lügt intresserar 
sig för jordbrukets utveckling och människornas väl på bolagens mark, men 
visserligen icke på sin egen. Mig synes emellertid, att staten har minst lika 
stora sociala förpliktelser som bolagen, och att statsmakterna, innan den en
sidiga norrländska vanhäfdslagen antogs, bort se till att staten i afseende a 
sitt jordbruk och sina arrendatorer ej hade något att förebrå sig.

Domänstyrelsen var på sin tid erbjuden att af ofvannämnda Gellivare- 
egendomar inköpa en större skogsareal, däri inbegripen ett hundratal nybyg
gen, äfven de mestadels belägna i Råneå socken. Den erhöll denna affär pa 
hand under, om jag minns rätt, 2 månaders tid. Vid utgången af den be
stämda tiden kunde Domänstyrelsen emellertid ej bestämma sig. »En smart 
affärsman» — jag citerar hr Lindhagen — »trädde då emellan och beröfvade 
staten affären». Jag är i tillfälle att kunna upplysa om, att Banea sockne- 
män, som närmast skulle berörts af ett statsköp, med mycket blandade kans-
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lor motsågo ett sådant och därför med glädje hälsade utgången. De visste 
nämligen, att om staten blifvit ägare af dessa nybyggen, skulle de förvandlats 
till kronoparker och sålunda undandragits all kommunalbeskattning, men 
kommunen icke förty fått sköta fattigvården; och den erfarenhet, de redan 
ägde om de förut till staten indragna nybyggena, var i detta afseende icke 
vidare tilltalande. Men de visste ock att, därest ett bolag blefve ägare, så 
måste detsamma fullgöra odlingsskyldigheterna, skatteomföra nybyggena och 
betala dem åsatta utskylder.

Alla de kommuner i Norrland, där staten äger stora delar af jorden, 
hafva i själfva verket ingen anledning att glädja sig häröfver. Öfverhöfvan 
höga kummunalutskylder och vägskatter samt dyrbara vägar äro nämligen en 
oundviklig följd af stora statsdomäner. Ligga byarna intill hvarandra, kunna 
gemensamma skolor upprättas och byavägar till skälig kostnad byggas, men 
så kan icke ske, när byarna äro åtskilda af stora kronoparker. De kom
muner, där staten äger 3/4 eller mer af marken, äro därför att beklaga.

Med ofvanstående har jag velat visa, att staten i Norrland, där den äger 
så stora domäner och för dem ej betalar några utskylder till kommunerna, 
faktiskt utöfvar större förtryck än någonsin något bolag. Härom skrifves 
eller yttras dock icke ett ord, under det att bolagsvälde och bolagsförtryck 
är i hvarje mans mun. Äfven i detta afseende intagen staten sålunda en 
särställning.

Till sist har man ansett, att trävaruindustrien ej sköter sina försäljningar 
som sig borde, samt att den ej förädlar varan i den utsträckning som ske 
kunde. Den förstnämnda anmärkningen är i viss mån berättigad; svenskarna 
äro tyvärr ej fullgoda köpmän. De äro alltför optimistiska, när marknaden 
är god, alltför pessimistiska, när den är dålig, och de sakna förutseende. De 
veta därför mera sällan, när de böra hålla fast vid sina priser, och när skäl 
föreligga att sänka dem.

Men förmildrande omständigheter finnas. Trävaror äro en skrymmande 
artikel. Knappast någon brädgård i Norrland rymmer ens ett års produk
tion, och säkerligen finnes ingen, som rymmer två års. Det tjänar för öfrigt 
icke mycket till att vidga brädgårdarna, ty varan undergår försämring, därest 
den en längre tid lagras. En stor brädgård är ock både dyrbar och svår- 
skött, och risken vid en eldsvåda ökas i samma proportion som lagret ökas.

Man måste erkänna, att trävaruindustrien i afseende å försäljning af 
sina produkter ej alltid handlat visliga; men äfven om staten eller en trust 
öfvertoge försäljningarna, så skulle förhållandena ej kunna ändras i så väsent
lig grad som mången tror, ty i sista hand äro vi beroende af världsmarkna
den och de öfriga träexporterande länderna. Äfven staten eller trusten skulle 
därför mången gång nödgas sälja till förlustbringande priser.

Påståendet, att förädlingen ej är drifven till högsta möjliga punkt, är 
däremot näppeligen riktigt. De som påstått detta, hafva förbisett de hinder, 
som vissa importerande länders tullskrankor resa. Så kunna vi endast till 
England och dess kolonier samt till Holland, och i någon mån till Danmark 
och Egypten, sälja våra hyflade varor. De hyfierier som finnas äro ock mer 
än tillräckliga för dessa länders behof. Dä Kap och Australien inskränka 
sina köp, måste många hyfierier minska sin verksamhet.

Att antalat exporterande snickerifabriker minskats i stället för att ökas, 
torde ^ visa att denna art af förädling ej är vidare lönande, och ända till de 
sista åren har ej heller lådfabrikationen burit sig. I sistnämnda afseende har 
dock en glädjande förändring ägt rum, och möjligt är att inom detta område 
verksamheten kan väsentligen vidgas. Sannolikt är ock att inom kort lådfa
brikernas antal kommer att ökas.
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Om man sedaii vill göra sig reda för trävarurörelsens kreditsida, är 
första posten på denna sida flottbargörandet af Norrlands och Dalarnes 
älfvar. Professor Gunnar Andersson har beräknat kostnaderna härför till 50 
millioner kronor. Denna summa är emellertid alltför låg. Den kan utan 
öfverdrift fördubblas. Professor Andersson har förbisett att konsten att reglera 
ett vattendrag icke kom med ens, att den erfarenhet man vann vid reglerande 
af ett vattendrag ej i alla afseenden kunde tillämpas på ett annat vattendrag, 
eftersom vattendragen hafva skiftande karaktärer och alltså kräfva skiftande 
åtgärder, samt att på grund af dessa omständigheter många ombyggnader, 
förändringar och tillägg varit af nöden. I själfva verket fortgå sådana allt
jämt i våra vattendrag. I detta nu äro emellertid de flesta flottleder amor
terade och sålunda allmän egendom. Alla skogsägare i Norrland hafva bidra
git till detta resultat, men dock i väsentligt olika grad. Af den stora summa, 
som behöfts för att flottbargöra våra floder, har hufvudparten tillskjutits af 
bolagen och de skogsägare, som för 50—60 år sedan till dem på arrende 
uppläto sina skogar. Staten har obestridligen i förhållande till den mängd 
skog den äger lämnat minsta bidraget. För att klargöra hvad flottledernas 
upprensning och flottningens ordnande betyder för skogsvärdet, vill jag närnna, 
att då jag började min verksamhet, en stock, afverkad inom Åsele socken 
och nedkörd på hufvudvattendraget (Ångermanälfven), i flottning och amorte
ring kostade en krona och tio^öre, under det att den nu kostar endast 6 à 7 
öre. Hvarje timmerstock i Åsele socken har sålunda stigit i värde fullt ut 
en krona, och hvarje träd 1: 50 à 2 kronor, beroende af hvad detsamma läm
nar. Visst är att värdet af all skog i Norrland, genom att floderna blifvit 
apterade till transportleder och kostnaderna härför äro amorterade, stigit med 
en eller annan milliard, samt att vi härför i första rummet hafva trävaruin
dustrien att tacka, som förrättat allt arbete, förskotterat nödiga medel och 
lämnat störsfg, bidraget till flottledernas amortering.

Nästa post på kreditsidan äro de uppfinningar och förbättringar, som 
ständigt gjorts och göras inom det industriella området. Hvarje uppfinning 
och hvarje förbättring ökar nämligen skogens värde och kommer hvarje skogs
ägare till godo, vare sig han arbetar eller sofver, vare sig han vill industri
ens utveckling i Norrland eller med all makt motsätter sig densamma. Om 
någonsin är detta en oförtjänt värdestegring, som direkt eller indirekt kom
mit alla Sveriges invånare till godo!

Alla veta vi t. ex. att cellulosaindustrien skapat möjlighet att med för
del använda de lafbehängda smågranar, hvaraf Norrlands skogar öfverflöda, 
samt att den därigenom i högsta grad underlättat skogsvården, men få torde 
de vara som brytt sin hjärna med att öfvertänka, hvad dessa faktorer betyda 
för staten, de enskilde skogsägarne och landet i sin helhet.

Anskaffandet af marknader för de skogförbrukande industriernas alster 
är en annan men föga uppmärksammad post. Det har dock varit förenadt 
med stort besvär och stor risk att finna och utnyttja en ny marknad. Och 
staten har i detta afseende på intet sätt behöft, hjälpa industrierna i Norrland. 
För deras räkning har den ej utsändt handelsstipendiater eller lämnat medel 
till en exportförening. De norrländska industrierna ha i båda afseendena skött 
sig själfva.

Till sist har trävaruindustrien, under den tid den existerat, från utlandet 
tillfört Sverige den enorma summan af 6 à 7 milliarder, kronor. Man kan 
alldeles icke föreställa sig, huru tillståndet i Sverige vore, därest så ej skett; 
men man torde dock kunna påstå, att vi i så fall alldeles icke haft råd att 
bekosta alla de kulturella och sanitära åtgärder, som under de sista årtion
dena vidtagits ; att vårt försvar ej nått sin nuvarande ståndpunkt ; att kom-
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munikätionernas utveckling blifvit väsentligen fördröjd; samt att arbetslönerna 
ingalunda varit hvad de nu äro. Jag vågar t. o. m. betvifla att jordbruket 
nått den punkt, hvara det nu befinner sig, ty guldinflödet har spridt sig öfver 
hela landet, ej blott öfver Norrland.

Enligt allmän uppfattning borde trävaruindustrien icke fått förvärfva den 
skog, den äger. Den hade ändå bort utföra sitt värf och sålunda arbetat 
endast till fördel för staten och alla andra skogsägare, men icke till egen fördel. 
Då stat och enskilde alltjämt äga fyra femtedelar af Norrlands och Dalarnes 
mark, men bolagen endast en femtedel, så kan ju härpå svaras, att industrien 
verkligen i hufvudsak arbetat för andra. Anföras kunde vidare, att den 
femtedel, som industrien förvärfvat, ej borde anses vara en alltför öfverdrif- 
ven ersättning för det arbete den uträttat, allra helst bolagen icke fått denna 
femtedel till skänks. De hafva, som alla andra, betalat sina skogsegendomar, 
och^da priset för dessa stegrats i samma mån som de genom industriens arbete 
erhållit högre värde, så har man ju rätt att säga, att industrien betalat andra 
för det arbete som den själf utfört. Man kunde t. o. m. tycka, att det 
vore rimligare, om stat och enskilda skogsägare till industrien lämnade åtmin
stone någon ersättning för det höjda skogsvärdet, än att industrien förbjudes 
att förvärfva ytterligare skogsmark och sålunda hädanefter är tvungen att utan 
ersättning i någon form arbeta för andra. Mänskligt är, att när man vet 
med sig att man kan mångdubbla en egendoms värde, man inköper densamma 
för att själf komma i åtnjutande af värdestegringen; öfvermänskligt däremot 
att arbeta, taga risken, lyckas att mångdubbla egendomens värde, men ej ens 
söka att förvärfva den, utan lämna hela vinsten åt egendomsägaren.

Skulle industrien, därest den från början förbjudits att förvärfva skog, 
kunnat utföra sitt värf? Hvarest skulle i sa fall de hundratals millioner 
kronor tagits, som atgatt till flottledernas iordningställande, till uppförande af 
sågverk, hyfvelverk och cellulosafabriker samt till arbetarebostäder, brädgårdar, 
magasin etc.? Skogen maste släppa till de nödiga medlen; någon annan möj
lighet fanns jicke. Många sågverksägare nöjde sig med att på längre tid — 
vanligen 50 år — arrendera skog; andra, mer förutseende, insågo, att därest 
företaget skulle äga bestånd för framtiden och skogsvård kunna äga rum, det 
vore nödvändigt att skaffa egna skogar. Men fastän mycken mogen skog 
fanns att tillgå, dröjde det dock mer än ett halft sekel, innan trävaruindustrien 
nådde sin fulla utveckling. Kapital fattades i landet, och det var ej så lätt 
att med ens omsätta skog i pengar, ty äfven marknader saknades.

Man började vanligen med skeppning af bjälkar för att därigenom få 
något kapital till sitt förfogande, uppförde billiga vattensågar af enkel be
skaffenhet och afverkade endast de skogar, som lågo närmast kusten, hvari- 
genom man undgick den dyrbara flottningen. För öfrigt saknades medel att 
flottbargöra ens hufvudvattendragen, och knappast någon torde i trävaruin
dustriens barndom hafva tänkt sig, att det kunde löna sig att flottbargöra 
äfven bivattendragen. Så småningom växte dock kapital och insikt och där
med äfven företagsamheten, ångsågar byggdes, det ena vattendraget efter det 
andra gjordes flot.tbart, gemensam flottning och sortering infördes etc., allt 
med påföljd att alla Norrlands förut värdelösa skogar dock till sist fingo ett 
värde, hvilket ock hittills alltjämt varit i stigande. Svårigheter af mångfal
dig art har industrien haft att öfvervinna, hvaribland de tekniska ej varit de 
minsta. Ingen tänker nu på dessa svårigheter; man glömmer så lätt före
gående generationers gärningar och de förhållanden, under hvilka dessa lefvat. 
hörvisso kan man dock säga, att därest till'alla andra svårigheter kommit förbud 
för industrien att förvärfva skog, sa skulle i detta nu ingen industri funnits och 
Norrlands skogar vara lika värdelösa som de voro i början af förra seklet.



SKOGSBRUKET. NORRLANDSFRÅGAN. 753

I England söker man på allt sätt att förskaffa industrien den jord, livaraf 
den har behof, och i detta afseende äro de engelska arbetarne ej de minst 
ifriga, ty de förstå sitt eget intresse. Uppfattningen här och den i England 
äro sålunda vidt skilda. Obestridligt är emellertid att det engelska folket 
är klokt och företagsamt, att England därför är rikt och världshärskåndej 
men att det svenska folket är fattigt och Sverige utan vidare anseende. 
Engelsmännen och deras ättlingar förstå konsten att taga sig fram, hvarhelst 
de befinna sig. De uppfostras till män, som veta att lita endast på sig 
själfva och att handla klokt och i rätta stunden, vi till drömmare, hvilka 
samhället i värsta fall har skyldighet att taga hand om.

Företagsamheten är numera internationell. Vi ha fått bevittna, och be
vittna alltjämt, hurusom europeer, framförallt engelsmän, uppsöka de platser 
af jorden, där något är att göra, taga hand om utvecklingen och bärga hela 
eller delar af vinsten till det egna landet. Detta hvarken kan eller bör 
hindras, ty det är en naturlig sak att den, som äger förmåga, kapital och 
verksamhetsbegär men saknar tillfälle att inom eget land kunna utveckla 
dessa egenskaper, uppsöker områden, där dessa kunna nå full utveckling, och 
för mänskligheten som sådan är det en välgärning att förmågan och kraften 
fä göra sig gällande. Jag har nyligen haft tillfälle att studera, hurusom en 
handfull engelsmän under loppet af ett tjugutal år omdanat ett land, där 
rättslöshet och våld, lättja och fattigdom härskat i århundraden. Ett sådant 
arbete är till mänsklighetens nytta, och hvarje land, där företagsamheten står 
stilla, så att tillföljd däraf landets naturliga hjälpkällor icke tagas i anspråk, 
eller där sådana förhållanden råda, att företagaren riskerar att genom våld 
och orättfärdighet se frukterna af sitt arbete gå sig ur händerna, blir förr 
eller senare föremål för en sådan omdaning, ty mänskligheten kommer att 
behöfva all jordens resurser. Förr eller senare bli därför dessa begagnade, hvar- 
helst de finnas.

Kombineras de stora nationernas företagsamhet med en naturlig trötthets
känsla hos industriens män i Norrland, kan situationen bli farlig. Agitationen 
och de fientliga åtgärderna kunna nämligen framkalla frestelse att inteckna 
bolagens egendomar och försälja obligationerna till utlänningar. Både vår jord 
och våra stadsfastigheter äro emellertid redan i stor utsträckning belånade i 
utlandet, hvarigenom detta redan har stora intressen att bevaka i vårt land. 
Men dessa intressen borde icke i onödan ökas, ty med hvarje ny belåning af 
svensk egendom i utlandet stiger risken af en inblandning utifrån i våra inre 
angelägenheter, något som vår själfständighetskänsla ej kan tåla.

Frestelsen att sälja sin egendom till utlandet är dock gifvetvis ännu 
större. Man påstår att trävaruindustrien i Norrland är internationell. Så 
var det i stor utsträckning, men så är det icke längre. Endast ett verk — 
dock ett af våra allra förnämsta — äges numera af utlänningar, och i några 
få verk ha dessa ännu mindre andelar. Efter många års sträfvanden ha vi 
sålunda omsider kommit därhän, att de flesta af våra sågverk i Norrland 
ägas uteslutande af svenskar. Är det meningen att omintetgöra resultatet af 
dessa sträfvanden genom att framtvinga aktieförsäljning till utlandet?

Vore Norrland en del af U. S. A., så hade man grundade skäl att an
taga att inom kort dess grufvor skulle vara kända och bearbetade, dess vatten
fall monterade, mäktiga industrier hafva uppblomstrat, befolkningen hafva 
mångdubblats och landet vara genomkorsadt af järnvägar, ty amerikanarne 
hafva ej blott förmåga, företagsamhet och kapital, utan de äro äfven vidsynta. 
Vi kunna emellertid icke tätla med dem i något af dessa hänseenden, allra 
minst i det sistnämnda.

48—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Allför många af oss synas ej hafva insett, att Sverige liksom alla andra 
kulturländer måste omvandlas till industriland. De anse därför fortfarande, 
att jordbruket är den enda viktiga näringen.

Andra åter förstå ej, att vår ekonomiska utveckling i främsta rummet 
beror af sådana industrier, som af allmänheten ej behöfva upptaga någon 
skatt. Att motarbeta dessa industrier vittnar om en inskränkthet, som intet 
annat folk gjort sig skyldigt till.

Allmänbeten ställer stora anspråk på det produktiva arbetets män. Här
om vore icke så mycket att säga, därest arbetet finge fortgå utan störande 
ingrepp, så att företagaren kunde känna tillförsikt och arbetsglädje. Men att 
— såsom åtskilliga göra — på honom ställa de mest vidtgående anspråk och 
samtidigt söka hindra företagsamheten och kapitalbildningen, det är oförnuft, 
ty han kan ej fylla anspråken, därest man binder hans vilja och stäcker 
hans verksamhetsbegär. Dessa negationens andar, hvilkas mål det är att 
skapa missnöje, må icke blifva de bestämmande, ty af missnöje kunna vi 
icke lefva. Det är hög tid att de, som utföra det produktiva arbetet, tillåtas 
arbeta i fred, ty det är dock af detta arbete som alla Sveriges invånare 
skola finna sin utkomst.»

En sak som noga bör beaktas är, att hvad som vederfarits Norr
land icke är något »besynnerligt» och enastående; det är tvärtom 
hvad som händt och händer öfverallt i världen, när den moderna 
storindustrien gör sitt inträde i en gammaldags bygd, som hittills 
grundat sitt näringslif väsentligen på naturahushållning. Nord
amerikas hela väldiga uppblomstring i våra dagar, inom industri 
och bergsbruk, inom handel och järnvägsväsende, är ingenting annat 
än ett användande i stort, och med långt större hänsynslöshet, af 
samma tillvägagående, som gifvit sig tillkänna i Norrlands närings
lif. Och följderna äro mångenstädes desamma. Detta sista är icke 
någon tröst för oss, men det gifver alltid anledning att studera det 
sätt, hvarpå man i Amerika söker afhjälpa svårigheterna.

För att nu återvända till vårt eget lands förhållanden, så har 
i Emigrationsutredningens publikationer Here gånger påpekats, att 
icke ens trävaruindustrien har förmått att för Norrland åstadkomma 
något inflyttningsöfversTcott; ja, under de senare åren har den ej ens 
förmått afvärja ett betydande öfverskott af utflyttning. När man 
jämför detta med t. ex. förhållandena i Westfalen och Rhenlandet, 
konstateras härmed en egendomlig underlägsenhet för vår svenska 
industri. Man saknar hos oss den mångfald af initiativ, som i Tysk
land och Amerika gör hvarje uppblomstrande ekonomisk handtering 
så att säga till ett rikt förgrenadt träd, sträckande sina armar in på 
de mest skilda områden. Sedan i Norrland sågverksindustrien visat 
sig lönande, kastade sig all norrländsk affärsduglighet in på detta 
gebit; de talrika möjligheter, som erbjödo sig så att säga i sågverks
rörelsens periferi, lämnades länge obegagnade, — och likaså alla 
öfriga näringsgrenar, som dock stå i det närmaste samband med trä
varurörelsen. Hvad skall man säga om, att Norrland, som syssel-
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sätter ett större tonnage än månget europeiskt konungarike, icke 
själf äger en nämnvärd handelsflotta?

Man saknar också i vårt land denna ekonomiska skapareglädje, 
som är ett så utomordentligt karakteristiskt drag hos amerikanarn e, 
och äfven hos engelsmännen och hos nutidens tyskar. Men man må 
också medgifva, att förhållandena i vårt land icke äro mycket uppmunt
rande för en dylik skapareglädje. »Misslyckas man, är man en svind
lare och bedragare; lyckas man, är man en blodsugare och röfvare.» 
Vårt folk har ej lärt sig ännu att på rätta sättet uppskatta den eko
nomiska företagsamheten. Man säger att vi i Sverige icke hysa den 
vederbörliga respekten för kroppsarbetet, och detta är tyvärr sannt. 
Men det är lika olyckligt att vi icke ha den skyldiga respekten för 
det ekonomiska arbetet i dess helhet — hvarken när det sker med 
hand eller med hufvud.

Under striden om Norrlandsfrågan har man å ömse sidor sökt 
värdesätta Norrlands möjligheter såsom jordbruksland, och härvid 
varit ense åtminstone därom, att kustlandet har goda förutsätt
ningar i detta hänseende, men skogsbygden därinnanför åtskilligt 
svagare. Af detta sista förhållande har man stundom velat draga 
den slutsatsen, att skogsbygden gärna kunde få väsentligen stanna 
i trävaruindustriens ägo. Vi tro, att det icke är lämpligt att draga 
dylika vidtgående följdsatser; något öfverherrskap är icke önsk- 
värdt hvarken i den ena regionen eller i den andra, om det kan 
undvikas. Målet är väl, att jordbruk och industri kunde utveckla 
sig vid hvarandras sida, ungefär såsom d:r Ivempe framställt det. 
Äfven skogsregionen innesluter en betydande areal odlad jord, ängs
mark och odlingsmark, att ej tala om betena.

Öfverhufvud förefaller det en utanförstående besynnerligt, att 
ej boskapsskötseln långt före detta hunnit en vida större utveckling 
i Norrland än som hittills skett. Att det moderna, fullt rationella 
jordbruket ännu ej kunnat genomföras allestädes här uppe, är ju 
ganska begripligt; men skulle ej Norrlands ängar och betesmaiker 
kunna uppbära en enklare, så att säga primitivare boskapsskötsel 
under mellantiden? Är verkligen den betydliga fodertillgången här 
uppe fullt tillgodogjord, på det sätt som kunde ske äfven under ett 
mera gammalmodigt jordbruks hägn? För afsättningen behöfver man 
ju icke sörja; allmänt kändt är, att lifsmedelstillförseln är otillräck
lig inom många af Norrlands sågverksbygder, och att mycket numera 
måste hämtas från Finland.
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Fisket.
I vårt uttalande i emigrationsfrågan i november 1906, återgifvet 

också i Bilaga XIX, ägnades några ord äfven åt våra fiskeriförhål- 
landen. Yi återgifva dem här ännu en gång; den något patetiska 
tonen kanske förefaller mindre lämplig nu, sedan åtskilliga hithörande 
frågor åtminstone blifvit föremål för den allmänna uppmärksamheten, 
men den förklaras af de verkligen besynnerliga förhållandena härut- 
innan ännu för några få år sedan.

»Med att befrämja fisket menas i vårt land alltid att träffa anstalter för 
att draga upp så mycket fisk som .möjligt, ur sjön. Sedan ligga på själfva 
fiskeplatserna — tyska uppköpare och tillägna sig brorslotten af förtjänsten. 
Huru många millioner och tiotal millioner kronor skulle ej under de senaste 
trettio åren ha stannat kvar i Bohuslän och Blekinge, om vi haft öga för 
nödvändigheten att afhjälpa dessa grofva missförhållanden? Men man frestas 
att ihågkomma det gamla ordet: »med seende ögon se de intet». Däremot: 
gäller det yrkets tekniska sida, måste erkännas att mycket under dessa år
tionden gjorts för vårt fiskes förkofran. Men hvarför då hafva ställt sig så 
absolut likgiltig för afsättniugsfrågan, som dock kunde hafva renderat så mycket 
mera för jämförelsevis mindre arbete? Har man ej här ett talande intyg 
om vårt svenska folks underliga felsyn i ekonomiska ting: att alltid tänka på 
tekniken och låta afsättningen — sköta sig själf!

Det säges att någon förbättring inträdt också i detta fall under senaste 
år. Må så vara. År förbättringen också tillräcklig? Och i alla händelser, 
hvem gifver oss åter hvad som under årtionden hufvudlöst slösats bort?

Under nära trettio år skänkte hafvet vid Bohusläns kust vårt folk 
praktiskt taladt i obegränsad mängd en god och billig folknäring i den bohus
länska sillen. Hvad gjorde nu våra kommunikationsanstalters vårdare för att 
i möjligaste mån göra landet detta öfverflöd till godo, genom snabba förbin
delser till aflägsna landsdelar för lägsta möjliga undantagsfrakter? En lång 
tid var svaret det gamla vanliga: intet. Så kom en tid, då det kanske fick 
mildras till: otillräckligt. Är hvad som för närvarande göres allt hvad för 
det stora syftet vore möjligt? Yäl är fisket ju ej längre det samma som förr; 
desto angelägnare är att taga vara på det som är kvar.»

Under de senaste åren hafva åtskilliga åtgärder vidtagits för 
att råda bot på en del af de ofvan anmärkta missförhållandena. 
Ar 1911 beslöt riksdagen byggandet under de närmaste åren af 24 
fiskehamnar, däraf 3 i Bohuslän. Ännu är dock ingen af dessa hamnar 
fullbordad. Om otillräckligheten af åtgärderna för fiskeriprodukter
nas distribuering vittnar alltjämt den oproportionerligt ringa för
brukningen af fisk och de af mellanhänderna uppjagade priserna 
t. ex. i Stockholm. En del försök, både offentliga och enskilda, 
hafva visserligen gjorts att ordna dessa förhållanden, men hittills 
hafva dessa försök merendels misslyckats.
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Om betydelsen af en tillfredsställande organisation i detta hän
seende yttrar sig Axel V i 1 i i. Ljungman, i Ekonomiska bamhällslifvet, 
II, sid. 217, på följande sätt:

»Erfarenheten allestädesifrån visar på det mest otvetydiga sätt, att det 
är en för den fiskande gynnsam af sättning för fångsten, som utgör den allra 
främsta driffjädern i fråga om fiskfångstens utveckling. Om det stora skottska 
sillfisket vet "man sålunda, att det uteslutande har regeringens kraftiga åtgärder 
till uppammandet af en fullgod och möjligast likformig sillsaltning samt en 
därigenom lönande afsättning för fångsten att tacka för sin storartade utveck
ling, och samma lärdom har man fått från andra håll, ja till och med från
det berömda holländska s. k. »stora» fisket............. En gynnsam afsättning
utgör den ekonomiska förutsättningen för all produktion ; ^och det är alldeles 
gifvet, att om man befrämjar afsättningen af fångsten, så skola fiskarena, i 
samma mån som de härigenom få högre betaldt för sin fångst, älven äga 
större resurser att skaffa sig bättre materiel och att i allmänhet förkofra 
näringen samt ägna sig åt sådana former för densammas utöfning, som först 
med en rikare afkastning äro möjliga att bringa till stånd.»

Sid. 368 här ofvan ha vi yttrat några ord särskildt om fisket i 
Bohuslän. Där beröres också frågan om den bohuslänska fiskeri- 
befolkningens bostadsförhållanden. Enligt en utredning af år 1898 
bodde i länets 131 fiskelägen sammanlagdt 26,924 personer, i 5,609 hus, 
af hvilka endast 1,453 lågo å egen grund, men de öfriga 4,156 å ofri 
grund. Med hänsyn till de påtagliga missförhållanden, som här 
mångenstädes gjort sig gällande, har saken varit föremål för stats
makternas uppmärksamhet, men någon lösning af frågan har ännu 
icke kommit till stånd, med undantag för de fiskelägen, som äro be
lägna å Hvitfeltska stipendieinrättningens hemman. Jämlikt Kungl. 
brefvet den 6 november 1906 få nämligen denna inrättnings skärgårds- 
lägenheter försäljas, och har försäljningen också redan i ganska stor 
skala gått i verkställighet, om ock under åtskilligt missnöje öfver 
det sätt hvarpå den skett. I fråga om öfriga fiskelägen har, såsom 
sagdt, någon åtgärd ännu icke vidtagits. Vi ha tydligen här en 
»Norrlandsfråga» i smått, och denna har, lika litet som den större, 
ännu hunnit någon tillfredsställande lösning.

Vända vi oss till insjöflsket i vårt land, så torde väl få anses 
allmänneligen erkändt, att detta hittills varit mycket försummadt. 
En betydande inkomstkälla och ett förträffligt näringsmedel äro här 
att vinna, med någon omtanke och energi i fråga om tillgodogörandet. 
Omfattande vetenskapliga förarbeten sägas vara gjorda för vårt in
sjöfiskes upphjälpande, och en lag om gemensamhetsfiske är ändtligen 
af 1913 års riksdag antagen. Vi få alltså kanske hoppas, att i detta 
fäll bättre tider stunda.
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Bergsbruket.

Inom nutidens svenska bergshandtering intager ju frågan om 
den norrbottniska malmexporten ett synnerligen betydelsefullt rum. 
Hela historien om dessa lappländska grufvor skall väl en gång stå 
såsom ett af de besynnerligaste bladen i Sveriges häfder. Vi erinra 
här endast om några strödda data: grufvornas färsäljning till ut- 
ländingar år 1864; de besinningslöst fördelaktiga privilegierna till 
det engelska järnvägsbolaget; svenska statens vägran för ännu blott 
vid pass ett årtionde sedan att inköpa malmfälten för — tjugu milli
oner kronor; samt slutligen de besynnerliga restriktionerna för 
malmfångsten, genom hvilka, bland annat, Norrbottens ekonomiska 
utveckling tvangs att stagnera och den nutida stora utflyttningen 
bief en nödvändighet.

Efter innevarande års riksdagsbeslut om malmbrytningens ut
vidgande får väl denna fråga anses principiellt löst i en lycklig rikt
ning, och det torde således vara obehöfligt att här upptaga utrymme 
med citat ur den rikliga samlingen uttalanden, där Sveriges så godt 
som alla fackmän stå eniga, ej blott med hvarandra utan äfven med 
Sveriges yppersta affärsmän. Naturligtvis är dock frågan icke slut
giltigt löst ännu, men när den kommer upp nästa gång, må vi 
hoppas att den ekonomiska uppfattningen äfven hos allmänheten 
skall ha stadgats i en riktning, som låter oss få full nytta af dessa 
oskattbara naturens håfvor.

Om en annan betydelsefull punkt i detta hänseende ha vi ut
talat oss på följande sätt i Bilaga XIX:

»Grängesberg—Oxelösunds bolag bör ha rätt att i fred få utveckla sin malm
fångst i Norrbotten. Men å andra sidan har Sveriges folk rätt att fordra af bolaget, 
att det ordnar sin af sättning på för landet själft möjligast inbringande sätt. 
Det skulle ej vara ett svenskt företag, om man ej haft anledning misstänka 
brister härutinnan. Sådana brister hafva legat i öppen dag och allmänt er
känts beträffande de tidigare lappmarksbolagen. De skulle ej varit svenskar, 
dessa bolags ledande män, om de ej, likaväl som våra sågverksägare förr i 
världen, vräkt sin vara ut på marknaden, vräkt och slumpat och lämnat åt 
främmande affärsmän att skörda den större delen af vinsten. Detta är verk
lig misshushållning med Sveriges naturtillgångar. Och med hänsyn till att 
all svensk erfarenhet i dylika fall går i en så sorglig riktning, ha vi rätt att 
till det i viss mån privilegierade Grängesbergsbolaget ställa, den frågan: har 
i detta fall bolaget undvikit sina föregångares missgrepp? Är af sättningen af 
våra malmer ordnad så, att verkligen nettovinsten blir så stor som möjligt och 
i så hög grad som möjligt stannar på bolagets egna eller svenska händerh
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Svenska staten är numera delägare i de norrbottniska grufvorna. 
Det ligger alltså äfven i dess intresse att tillse, att försäljningen af 
dessa dyrbara naturprodukter ordnas på ett rationellt sätt. Och detta 
öfvervakande torde också kunna ske under lämpliga former, utan att 
bolagets rätt och själfständighet behöfde trädas för nära.

I ett anförande år 1909 har bruksägaren Carl Sahlin uttalat 
sig om den svenska järnhandteringens tillstånd och närmaste fram
tidsutsikter. Yi återgifva däraf följande, efter oss tillgängligt referat:

»Sveriges järnhandtering har ej blott urgamla anor, utan intager därjämte 
af ålder en rangställning, som intet annat lands järnindustri kunnat göra 
densamma stridig. Ännu alltjämt afyttras det svenska järnet till världens alla 
hörn så att, om än af naturliga skäl en jämförelse i kvantitatift afseende ej 
kan komma i fråga, det dock kan sägas, att intet annat järnproducerande land 
äger ett mera vidsträckt afsättningsområde än det vi äga. Att häri ligger en 
stor styrka behöfver icke påpekas. Emellertid är den häraf härflytande stabi
liteten i våra afsättningsförkållanden icke numera sa pålitlig som förr. Var 
utländska marknad är i vissa delar i betydlig mån underkastad växlingar i 
fråga om de slag af järn, som låta sig exporteras, och endast_i ett hänseende 
är'denna marknad oföränderlig: den fordrar alltjämt hög kvalitet pa järn.

Det är vanligt att anse vårt järns öfverlägsenhet ligga i de använda 
råämnenas renhet. Detta innebär dock blott halfva sanningen, ty säkert 
beror densamma lika mycket på den skicklighet och omsorgsfullhet, hvarmed 
järnets framställning hos oss bedrifves. Den som följt var järnhandtering 
under de senaste decennierna, vet väl, att fordringarna på järn och stal 
oupphörligen ökats och därjämte i hög grad specialiserats med hänsyn till 
uppkomna nya behof. Det länder våra metallurger af alla grader till berom, 
att de nya fordringarna i allmänhet kunnat fyllas. Utan öfverdrift toide 
kunna sägas, att svenskt järn och stål af de högre kvalitetsklasserna i detta 
nu är ett ädlare ämne än det någonsin varit. Häröfver äro vi berättigade 
att vara stolta, och det ger oss tillika rätt att utan misströstan motse fram
tiden. Det har mången gång sett mörkt och kritiskt ut för var exporterande 
järnhandtering, men de olycksprofeter, som spått exportens upphörande, hafva 
hittills alltid kommit på skam. Må så äfven för framtiden bli fallet!

Den mängd kvalitetsjärn, som öfver hufvud later sig afyttra, maste enligt 
sakens natur vara och förblifva ringa. Dess dvrhet förbjuder dess användning 
till annat än de mest noggranna behof. Därtill kommer, att man sedan länge 
i utlandet — delvis med en viss framgång — sökt och nu ytterligare anstränger 
sig att genom metallurgiska reningsprocesser framställa en med svenskt järn 
och stål konkurrerande vara. Vår förhoppning om en alltjämt växande till- 
verkningsmängd måste därför till väsentlig del grundas på den växande för
brukningen af järn inom landet. För c:a 30 ar sedan var Sveriges hela 
konsumtion af valsadt och smidt järn och stål samt gjuttackjärn omkring 160,000 
ton pr år. Nu har denna årskvantitet vuxit till omkring 470,000 ton, hvaraf 
dock, sorgligt att säga, nära hälften täckes genom import. I män som inom- 
landskonsumtionen ökades, var naturligtvis järnhandteringen angelägen att söka 
fylla behofvet. Flera af våra största järnverk hafva särskildt anordnat mn 
tillverkning för detta ändamål, och vidlyftiga utvidgningar hafva under sista 
tiden utförts för mötande af den växande efterfrågan och motande af den 
utländska konkurrensen. Endast vissa ännu tullfria eller för lågt tullskyddade 
af de större artiklarna — visserligen mycket betydande i kvantitet hafva 
ännu icke bliivit föremål för inhemsk tillverkning, men då man bör kunna
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vänta, att den nya tulltaxan kommer att fastställa tillräckligt skydd äfven för 
dessa artiklar, torde inom kort vår järnhan dtering komma att leverera största 
delen af det myckna järn, som nu onödigtvis importeras. Att den dagen 
snart ma komma, det är en väl grundad och sig med kvarje dag alltmera 
utbredande önskan, hvars uppfyllande med så mycket större intresse motses 
som järnhand teringen för närvarande lider svårt af de rådande tryckta kon
junkturerna.»

Det kan ej nekas, att man blir något missmodig, när man äfven 
från så representatift håll ser vår järnhandterings framtid väsent
ligen byggas på — tullskydd och på förbrukningen inom Sverige 
själft. Hvad angar det här uppställda målet, att Sveriges import af 
tackjärn skall bringas att upphöra, torde meningarna vara delade 
om, huruvida detta verkligen vore förmånligt för vår järnindustri. 
Det gifves, såsom bekant, åtskilliga stora artiklar, i fråga om hvilka 
man gjort gällande, att deras afsättning betydligt underlättas om 
det använda materialet utgöres af annan vara än det i dessa fall 
onödigt förstklassiga och dyrbara svenska järnet. Att omöjliggöra 
ett rationellt användande af billigare råämnen, och likaså en annars 
tänkbar, export af dylika billigare, förädlade varor, skulle väl icke 
för oss innebära någon vinst.

Huru vacker än den svenska bergshandteringens månghundra
åriga historia är beträffande denna närings tekniska bedrift, får icke 
förgätas, att bergsbruket från synpunkten af dess betydelse för 
Sveriges ekonomiska lif under minst hundra år befann sig i tillbaka
gång, och att äfven nu mera dess framsteg äro i kvantitatift hän
seende mycket svaga, — med det enda undantaget för senare tiders 
järnmalmsbrytning. Under sådana förhållanden är det icke under
ligt, att en stor del af mellersta Sveriges gamla bergslager höra Ull 
våra främsta utflyttning sby g der-. I detta hänseende kommer bergs
bruket bland våra hufvudnäringar jordbruket närmast. I bägge fallen 
har expansionen varit otillräcklig, och det är ju detta moment som 
för emigrationsfrågan är det afgörande.

Vårt folk ser alltså längtansfullt mot den dag, då Sveriges 
mineraliska skatter skola för vårt ekonomiska lif blifva af fullt den 
betydelse som de i sig själfva äro mäktiga att ernå. Härför fordras 
större kapital, bättre ordnade afsättningsförhållanden på världsmark
naden och visserligen äfven gynnsammare konkurrensvillkor i all
mänhet. I detta senare fall stå vi väl till stor del inför en »force 
majeure», men kanske äro vi dock äfven själfva i stånd att åstadkomma 
icke så litet, om problemet verkligen fattas skarpt i sikte och ett 
fullt utnyttjande kommer till stånd af hvarje för oss gynnsam om
ständighet, som kan uppletas eller —- skapas.
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Industrien.
Ar 1870 lifnärde industrien 613,000 människor i Sverige, år 

1910, enligt preliminär beräkning, 1,831,000. I förra fallet motsvarar 
detta 20 procent af vår samtida jordbruksbefolkning, i senare fallet 
inemot 70 procent.1 Industrien tillkommer också det vackraste bla
det i det sista balfseklet af vårt lands ekonomiska historia; denna 
näringsgren är det vi i främsta rummet ba att tacka för framsteg 
ocb folkökning under denna tid, medan på så många andra områden 
rådt stagnation eller tillbakagång. Och industrien är också vårt 
förnämsta framtidshopp; på jordbruket kunna vi åtminstone tills
vidare endast ställa den förväntan, att det ej blifver alltför mycket 
efter, och att det icke gifver ytterligare näring åt den olycksaliga 
misstron och afvogheten mot — industrien.

Men så vackra Sveriges industriella framsteg än äro under den 
senaste mansåldern, får man dock icke förbise vissa skuggsidor, och 
ej heller öfverskatta de resultat som vunnits hittills. Hvad skugg
sidorna angår, skola vi återkomma därtill längere fram; beträffande 
öfverskattändet, gäller detta icke egentligen vår industri såsom helhet 
betraktad, men däremot icke så sällan de enskilda branscherna och 
företagen, särskildt när fråga är att på de vunna resultaten grunda 
beräkningar och förhoppningar för framtiden. I detta hänseende 
måste man hafva klart för sig de internationella måtten; det händer 
icke så sällan att man i stället använder hemvanda mått och pro
portioner, utan behörig justering efter dem som gälla på världs
marknaden.

Eör att bedöma våra framsteg och hvad vi böra fordra af fram
tiden, måste vi göra oss förtrogna med de internationella propor
tionerna för industriens framsteg i våra dagar. I Bilaga IY hafva 
vi gjort ett försök att fastställa dessa mått, och sakens vikt är så 
stor, att vi här återgifva denna framställning ånyo:

»Under de senaste femtio åren har folkmängden inom den euro
peisk-amerikanska civilisationens råmärken, alltså inom Europa, 
Amerika och Australien, vuxit med, i genomsnitt, vid pass 1 procent 
årligen. Huru den industriella produktionen och omsättningen vuxit,

1 I dessa siffror ingå äfven sågverksindustrien och hergshandteringen.
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framgår af följande tal, som utvisa för några väsentliga branscher 
den årliga tillväxten, i procent:1

Kopparproduktionen, frän 1850 till 1907 ......................................  4'05 proc.
Tackjärnsproduktionen, frän 1850 till 1907 ................................... 4'20 »
Stenkolsbrytningen, från 1850 till 1907 ......................................  4’99 »
Handelsomsättningens kvantitet, från 1867 till 1907 ...............  3'45 »
Handelsflottans förmedlade tontal, från 1894 till 1905 ...............  4'48 »
Godstrafiken på Europas järnvägar, från 1891 till 1906 .... 4'40 »

Det märkvärdigaste med ofvanstående tal är till en början deras 
jämnhet. De afsedda branscherna äro visserligen icke många, men de 
äro så mycket mera representativa. Man synes ha grundad anled
ning att betrakta det såsom ett normalmått, att världsindustrien och 
världsomsättningen i våra dagar växa med fullt 4 procent årligen.

Att den internationella handeln stannar vid en något lägre 
siffra, eller blott procent, är sannolikt framkalladt af de senaste 
årtiondenas starka protektionistiska strömningar. Man erinre sig, 
att dessa gjort sig gällande ej blott i en stor del af Europas länder 
utan till och med ännu kraftigare i Förenta Staterna.

Den regelrätta utvecklingen inom våra dagars världsekonomiska 
system är alltså, att folkmängden växer med 1 procent om året, och 
den industriella produktionens omfång åtminstone med 4 procent.

En dylik tillväxt af den industriella produktionen är egentligen 
en alldeles oerhörd företeelse; den innebär nämligen fördubbling 
på ej fullt aderton år. Hvart adertonde år är således denna pro
duktion ökad till dubbelt mot förr, — och så vidare i geometrisk 
progression. Åtminstone har så varit förhållandet under de senaste 
årtiondena. Under de allra senaste åren har, såsom bekant, progres
sionen varit ännu vida starkare.»

Naturligtvis kan det ej fortgå på detta sätt i det oändliga, —• 
ja, i själfva verket knappt mer än under en ganska kort tid ännu. 
Men så länge denna utveckling pågår, måste äfven vi följa med i 
lika rask takt, om vi ej skola ohjälpligt blifva efter.

I den ofvan beräknade normala tillväxten af ungefär 4 pro
cent årligen utgöres naturligtvis en betydande del af de till
komna nya företagen. I fråga om hvarje särskildt företag för sig 
få alltså anspråken sättas åtskilligt lägre än 4 procent; —■ någon 
bestämd siffra är icke ännu möjligt att fixera. Vid ett bedömande 
i detalj får ytterligare tagas hänsyn till, att för ett äldre företag 
den procentiska tillväxten helt naturligt måste så småningom aftaga.

1 Angående de absoluta tal, som ligga till grund för dessa beräkningar, se Bi
laga IV, sid. 14. Samtliga äro hämtade nr elfte årgången af våra Aperçus statistiques 
internationaux; där vi ej kunnat gå tillbaka till 1850, ha vi stannat vid så aflägsen 
tidpunkt som materialet i hvarje fall medgifvit. Ökningsprocenten är uträknad efter 
formeln för ränta på ränta. I fråga om handelsomsättningen är prisfallet mellan 
1867 och 1907 elimineradt, med stöd af Sauerbecks index.
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Oaktadt allmängiltiga normer icke äro möjliga att fastställa, 
måste ett aktpågifvande af fakta sådana som ofvanstående dock 
-föreskrifva en viss försiktigket, i offentliga uttalanden, prospekter 
o. d., om man vill undvika att vilseleda. När t. ex. i fråga om 
vår svenska smörproduktion man för en tid sedan gärna framhöll 
den storartade utvecklingen, samtidigt med att, faktiskt, den före- 
funna tillväxten blott uppgick till något mer än 1 procent om året, så 
vittnar detta endast om obekantskap med sedvanliga proportioner 
och mått inom våra dagars ekonomiska lif.

Som sagdt: den svenska industrien i dess helhet i våra dagar 
växer på ett mycket glädjande sätt. Men å andra sidan måste er
kännas, att tillväxten hos oss ännu till en ovanligt stor del beror 
på den ständiga tillkomsten af nya företag (delvis neutraliserad, för 
öfrigt, också af ett betydande årligt »affall»). Detta vore i och för 
sig långt ifrån ogynnsamt, om de nya företagen så att säga orga
niskt framväxte ur den gamla industrigrunden. Alltför ofta är 
detta dock icke fallet. De nya företagen framträda ännu, för det 
mesta, sporadiskt, — äfven lokalt strödda öfver Sveriges hela ofant
liga ytvidd. Låt vara, att det i viss mån är naturligt, att begyn
nelsen är sådan. Men vi äro i starkt behof af, att denna nybörjare- 
spriddket snart öfvergår till en samlad, organisk tillväxt, från en 
redan lagd, solid grund. För att något närmare antyda hvad som 
här afses, återgifva vi ett af våra uttalanden i Bilaga XIX:

Vi hafva i vårt land ett samhälle, Sundsvall, som hör till de största 
trävaruhandelsplatser på jorden. Sundsvall har — vidast räknadt ■— 30,000 
innebyggare. Hos ett i ekonomiskt hänseende högt utveckladt folk skulle 
dessa båda fakta ej kunna existera vid sidan af hvarandra: de skulle inne
bära en motsägelse. En ort, som i något hänseende hörde till de främsta i 
världen, skulle ej kunna rymma endast något tiotusental människor. I en 
stad med en så storartad råämnesexport skulle af sig själf uppstå en mängd 
förädlingsindustrier, — till en början inom samma bransch, sedan, när kapi
tal samlats, äfven i andra riktningar. Och då en utvecklad förädlingsindustri 
sysselsätter långt flera arbetare än en råämnesexport, skulle samhället snart 
hafva mångdubblat sin folkmängd. Då skulle i sin ordning kräfvas också en 
väldig tillförsel af lifsmedel och en stor tillverkning på stället af alla sor
ters förnödenheter i öfrigt: handel och samfärdsel, handtverk och mindre in
dustrier, likaväl som de större, skulle blomstra upp. Med ett ord: ett sam
hälle, som verkligen i ett hänseende höjt sig till världsrang, skulle utan 
vidare nå också storleken af en världsstad.

Intet af allt detta har inträffat vid Sundsvall. Ingen förädlingsindustri 
har växt upp där, och ingen storstadsbefolkning har samlat sig dit. I år
tionden har staden fortsatt med sin enda näringsgren: att exportera sin rå
vara. Och då af rent fysiska skäl den årliga kvantiteten af denna vara ej 
längre kan uppdrifvas i större mängder än som redan skett, så har exporten 
till sist stagnerat. Och därmed har stagnerat också — Sundsvall själft.1

1 Man har frän Sundsvall anmärkt, att en viss förädlingsindustri under de 
senare åren verkligen begynt uppstå, inom staden eller dess omnäjd. Att densamma 
dock är alldeles otillräcklig för den uppgift, som här afses, göres tydligt redan af den 
enkla omständigheten, att stagnationen i Sundsvall alltfort gifver sig tillkänna.



764 EMIGBATIONSÜTKEDNINGENi BETÄNKANDE.

Afven om vi i detta sammanhang -skulle afstå ifrån att disku
tera, lufruvida det nu sagda är fullt rättvist mot Sundsvall,1 sä 
måste i alla händelser medgifvas, att den skildrade utvecklings
gången är typiskt svensk.

En industriplats i Tyskland är såsom ett träd, rikt:'förgren a dt 
och sträckande sina armar åt alla håll. En svensk industriplats är 
ännu för det mesta såsom ett träd utan grenar, sträckande blott 
den ensamma stammen, mot skyn.

På en hel del af våra svenska industriorter har man iakttagit 
en abnormt ringa giftermålsfrekvens. Delvis beror nog detta där
på, att det mestadels är. redan gift folk som flyttar in. Men det 
betyder också, att när ungdomen på en sådan ort växer upp, så 
— flyttar den därifrån.

Orsaken är tydligen: för liten expansion, inga nya grenar på 
den gamla industriens träd. Denna brist ersättes icke fullt af den 
i och för sig glädjande talrikheten af nya försök, utströdda öfver 
hela vårt land.

Med detta sammanhänger också, att utvecklingen hos oss är så 
kortvarig. Vi bruka ofta tala om en »amerikansk» folkökning för 
en eller annan svensk ort, och detta icke alltid i och för sig med 
orätt. Men skillnaden är, att hos oss räcker detta ett eller annat 
årtionde, på sin höjd; sedan är det slut. En stad med »amerikansk» 
folkökning i Amerika stannar ej förr än den är ett samhälle med 
några hundratusen människor; hos oss stannar folkökningen i regeln 
bara det första eller andra tiotusentalet är uppnådt.

Man skall säga: detta är den naturliga följden af, att vårt folk 
är litet och kapitalfattigt, och vår industri ännu blott i sin begyn
nelse; och det är naturligtvis så. Men vi skönja åtminstone här 
målet, efter hvilket vi böra sträfva.

Och icke alltid äro vi utan skuld till, att det är som det är. 
Vi återgifva här ännu ett af våra uttalanden från Bilaga XIX:

»Yi hafva ett fabrikssamhälle som heter Eskilstuna. Det tillverkar varor, 
som i sitt slag äro de yppersta i världen, men det sammanlagda tillverknings
värdet hinner till — ett par tiotal millioner kronor om året. Och staden 
själf har 30,000 ^innevånare. Läge Eskilstuna i England, skulle det vara ett 
samhällé som gåfve uppehälle åt en half million människor. Dess större 
fabriker skulle sysselsätta tusentals arbetare hvardera, och deras alster skulle 
försäljas öfver hela världen.

Man erinrar sig en händelse, som tilldrog sig för några år sedan, —■ 
för öfrigt: icke i Eskilstuna. En svensk fabrikant hade lyckats göra sin 
tillverkning uppmärksammad å världsmarknaden och mottog en omfattande 
beställning från utlandet. Hans svar blef: »min verkstad är icke anlagd för 
produktion i en dylik skala, och jag önskar ej omlägga den i den riktningen.»

Utan tvifvel träffas icke alltid i vårt land den rätta hågen och 
viljan att blifva stor, — den vilja som skapat både Englands, Ame-

1 Se noten å föregående sida.
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rikas och Tysklands världsvälden, en hvar inom sitt gebit. Och vi 
våga hålla före, att - när vi i Sverige ha en sådan öfverlägsen pro
duktion som Eskilstunasmidet och dock icke förmå göra det till en 
världsartikel, så är detta helt enkelt — vårt eget fel.

Man skall kanske säga, att det är uppenbar orätt att påstå, att 
ej svensken skulle vilja blifva stor. Det vore också orätt i fråga 
om nästan hvilket annat mänskligt som helst; men det är sannt i 
fråga om ett gebit: det ekonomiska.

I det fallet har svensken i alla tider varit förunderligt måttlig 
i sina önskningar, och därför är också vårt folk — litet och fattigt.

Yill man invända, att det finnes ädlare mål i lifvet än »to make 
money,» så är detta naturligtvis sannt. Hvarje folks historia präglas 
af dess eget kynne, och vi svenskar skulle icke vilja byta bort vår 
historia mot något annat folks.

Men här är det fråga om, huru vi skola kunna bekämpa 
emigrationen.

Den viktigaste frågan för den svenska industrien i våra dagar 
är statens vatten fallspolitik och vattenfallslagstiftningen. Yi äro ty
värr, lika litet här som i fråga om de andra stora samhällsfrågorna, 
i stånd att lämna något sakligt bidrag till problemets lösning, — 
och något dylikt ingår väl näppeligen heller i vår tippgift. Men 
hvad en hvar har rätt att framhålla är åtminstone nödvändigheten 
af att snarast möjligt komma till ett resultat, så att industrien vet 
hvad den har att rätta sig efter och blir i stånd att återupptaga 
det i många fall nu afbrutna arbetet. Tiden är sannerligen dyrbar 
i våra dagar, ej minst för de små folken, som ha en så ojämn strid 
att utkämpa; och mycket af den dyrbara varan tiden är redan för- 
spildt.

Därnäst måste framhållas nödvändigheten af, att vattenkraften i 
statens hand icke blir för dyr och för svåråtkomlig. Hela vår indu
striella framtid måste ju byggas på den svenska vattenkraften, men 
det kan nog mycket lätt ske, äfven här, att kortsynta beräkningar 
och byråkratiskt makthafveri göra alla våra förhoppningar om intet. 
Yår svenska ekonomiska lagstiftning har sannerligen redan ett till
räckligt långt syndaregister att svara för i vårt folks historia; det 
vore hög tid på, att den lånade sin uppmärksamhet icke blott åt 
teoretiska spekulationer utan i främsta rummet åt det praktiska 
lifvets kraf.

Äfven i öfrigt har den svenska industrien åtskilligt att klaga 
öfver i fråga om den offentliga förvaltningen. Byråkratisk lång
samhet och formalism utgöra ett af de ständiga hindren för vårt 
lands ekonomiska förkofran. Äfven lagstiftning och lagskipning 
lämna åtskilligt öfrigt att önska. Icke sällan klagas öfver otill
räckligt laga skydd för industriell äganderätt, öfver lagskipningens
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formalism och utomordentliga långsamhet samt öfver den verkliga 
sakkunskapens otillräckliga inflytande såväl å lagstiftning ock för
valtning som å rättsskipning. — Angående anmärkningarna mot 
den tekniska undervisningen skall talas under afd. för Undervis
ningsväsendet kär nedan.

Såsom nära nog skandalöst måste mer än en gång betecknas det 
sätt, kvarpå vår industri bekandlas såväl af staten som af kommu
ner, när man på alldeles otillräckliga grunder —• stundom af uppen
bara svepskäl — går de svenska fabrikerna förbi ock vänder sig med 
sina beställningar till utlandet. Detta är en bedröflig kvarlefva från 
en tid utan nationalmedvetande men med en massa förlegade man- 
ckesterföreställningar ock med en uppenbar ringaktning för offentlig 
kontroll ock — aflarsmoral. Den svenska industrien kräfver natur
ligtvis icke privilegium i dylika fall, men den kräfver samma bekand- 
ling som kommer den inkemska industrien till del bland Europas i 
detta hänseende mera upplysta nationer.

I fråga om de svagheter, som vidlåda vår industri själf, mär
kes i första rummet, att den till så stor del är baserad på tullskydd. 
Under nuvarande förhållanden, — särskildt så länge vi ka lifsmedels- 
tullar, — är väl detta en nödvändighet, men all industriens sträf- 
van måste dock gå ut på att växa ifrån detta svaghetstillstånd. En 
tullskyddad industri i ett litet land växer alltid långsamt, men just 
detta är kvad vår svenska industri icke får göra, om den skall 
fylla sin roll i striden mot —- emigrationen.

Särskildt inom den mekaniska industrien, men nog också inom 
åtskilliga andra branscher, kräfves ovillkorligen en mera genomförd 
specialisering vid tillverkningen, de enskilda verkstäderna emellan. 
Erkännas må dock äfven, att detta möter stora svårigheter i ett så litet 
land som vårt. En genomförd specialisering kräfver därför i regeln 
ett uppdrifvande också af exporten, kvilket naturligtvis från alla 
synpunkter är ett önskemål.

Åtskilligt lämna våra svenska fabriker ännu öfrigt att önska i 
fråga om en rationell arbetsledning, såsom framgår vid en jämförelse 
med de amerikanska förhållandena kärutinnan, åskådliggjorda i 
Bilaga XV. Efter kvad från sakkunnigt håll meddelats, skola dock 
i detta hänseende stora förändringar till det bättre vara genomförda 
i vårt land under de senaste åren. Man kar dock kanske anledning 
förutsätta, att detta egentligen gäller de allra största fabrikerna. — 
I ett visst samband med bristfällig arbetsledning står äfven den 
öfverklagade bristen på tillräcklig arbetsintensitet; härvid spela dock 
säkerligen äfven andra orsaker in.

Inom vår industri, såsom annars, äro af sättning sförhållandena 
illa ordnade, i synnerhet vid exporten. Våra fabrikanter taga ej reda
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på sina afnämares särskilda önskningar eller rätta sig ej därefter; 
leveranserna fullgöras ej på utsatt tid; priskuranterna äro ej modernt 
affattade, och de angifna priserna respekteras icke af fabrikanten 
själf, såsom dock i de större affärsländerna oeftergifligen fordras; 
förpackningen är dålig och oändamålsenlig, o. s. v.; — detta är de 
ständiga klagomålen från våra konsuler och handelsagenter. Flera 
äfven af våra smärre fabriker visa en betänklig ifver att vilja sköta 
försäljningarna själfva, d. v. s. genom personer utan tillräcklig kom
mersiell utbildning I allmänhet lämnar ju samarbetet mellan indu
strien och handeln ännu hos oss åtskilligt öfrigt att önska.

Slutligen må anmärkas en brist, som våra fabrikanter nog ej 
fästa mycket afseende vid, men som utan tvifvel inom vissa branscher 
är af stor betydelse. Vi mena det allmänneliga förbiseendet af alla 
estetiska hänsyn i fråga om den tillverkade varan. Från signaturen 
Ave1 låna vi följande anmärkningar i detta hänseende:

»Svenskarne hafva, om af naturen eller emedan här i landet finnes så 
föga kvar af gammal vacker konstindustri, visat en viss brist på smak, hvilket 
gör att många tillverkare förakta eller ej förstå att man allt som oftast måste 
skaffa sig nya, vackrare mönster att arbeta efter, och icke i åratal begagna 
gamla utslitna dylika. De tro och inbilla sig, att blott arbetet är starkt och 
godt, all rättfärdighet äfven är uppfylld. Men förhållandet är ej så. För 
arbetsgifvaren, och äfven för arbetaren, kunna de fula saker som arbetas, för
utsatt att de ständigt kunna afsättas, ju vara fullt tillfredställande, men dessa 
arbeten göras ju ofta för folkklasser, som äfven hafva andra anspråk på en 
möbel, än att den endast skall hålla så länge som möjligt. Dessa klasser for
dra äfven hos alla föremål en viss skönhet, hvilken fordran för öfrigt är full
komligt berättigad, då människor därigenom förfinas och det dessutom i allmänhet 
ej kostar mer att tillverka en vacker sak än en ful. Mången gång kan en 
enkel sådan med ädel form vara mycket vackrare än en mera konstig och till
krånglad, och blir dessutom billigare att tillverka. Man börjar numera inse 
detta, men långsamt går det, och ännu finnas många fabriker, som verkligen 
tro att de skulle blifva ruinerade, om de från en konstnär eller en slöjdskola, 
— som ju staten inrättat för just detta ändamål, d. v. s. för att tillhandahålla 
fabrikanter vackra och stilenliga mönster, — då och då skulle beställa sådana. 
Ännu tyckas många af våra fabrikanter ej riktigt förstå, att deras varor 
därigenom skulle blifva mycket begärligare. Utomlands förstår man detta och 
handlar derefter, ty där publiken får de, vackraste och billigaste sakerna, dit 
går den äfven att söka dem.»

Yi skulle vilja tillägga, att om man också icke af våra ingen
jörer själfva kan fordra en utbildad estetisk smak, så kan man dock 
begära så mycken insikt om sakens betydelse, att vederbörande in
hämtar sakkunniges omdöme. Yi måste, uppriktigt sagdt, betraktat 
det såsom ett barbari att uppresa ett sådant monument öfver svensk 
ingenjörssmak som den rysliga s. k. riksbron i Stockholm.

1 Några ekonomiska synpunkter af Ave. Stockholm 1910.
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Yid Svenska Teknologföreningens årsmöte 1908 behandlades frå
gan, om svenska industriens' män böra och kunna vidtaga några 
åtgärder, och i så fall hvilka, för att befrämja ett ökadt användande 
af svenska industrialster och svensk arbetskraft. Frågan besvarades 
efter utförliga förhandlingar på följande sätt:

Svenska industriéns män böra söka:
1) att själfva i största möjliga utsträckning gifva företräde åt svenska 

produkter och råmaterial, då dessa äro jämbördiga med utländska i kvalitet 
och. pris;

2) att specialisera sin tillverkning för att dels undvika skadlig inhemsk 
konkurrens, dels erhålla tillräckligt stor tillverkning för att kunna möta den 
utländska;

3) att vid upptagandet af nya tillverkningar i främsta rummet välja så
dana, som på grund af naturliga tillgångar, patentskydd eller dylikt ha utsikt 
att kunna vinna framgång på världsmarknaden;

4) att genom rationella kostnadsberäkningar skaffa sig noggranna kun
skaper om sina resp. tillverkningars räntabilitet och de förändringar i till
verkningsmetoderna, som äro af behofvet påkallade;

5) att samverka till lösning af frågan rörande en bättre utbildning af 
arbetsbefäl och yrkesskickliga arbetare;

6) att genom lämpliga åtgärder höja vakenheten och arbetsintensiteten 
hos såväl arbetsgifvare och arbetsledare som arbetare;

7) att själfva eller genom kompetenta agenter sköta försäljningen, utan 
användande af onödiga mellanhänder;

8) att i största mån utforska marknadens kraf och tillgodose kundernas 
verkliga behof;

9) att få till stånd kreditanstalter, afsedda uteslutande för industriens 
behof, samt att i allmänhet få teknisk sakkunskap tillämpad vid beviljande 
af kredit åt tekniska företag.

Till statsmakternas beaktande framhålles:
1) att departement för handel, industri och kommunikationer snarast 

möjligt inrättas;
2) att åtgärder vidtagas för åstadkommande af en bättre utbildning af 

dem, som i merkantilt afseende skola tjäna industriella företag;
3) att största uppmärksamhet ägnas åt tullagstiftningen och dess till- 

lämpande;
4) att en lämplig ursprungsbeteckning föreskrifves, genom hvilken svenska 

och utländska varor kunna särskiljas;
5) att teknisk sakkunskap blir effektift representerad inom den högre 

administrationen ;
6) att största möjliga lättnad i transportafgifterna för industrialster be- 

redes på Sveriges järnvägar;
7) att våra produkters afsättning i främmande land underlättas genom 

understöd åt exportlinjer; samt
8) att en sådan förändring i gällande patentlagar och patentpraxis åstad

kommes, att ett effektift patentskydd erkålles, äfvensom att tillbörlig upp
märksamhet ägnas åt frågan om mönsterskydd och industriell äganderätt.

Yid sjunde punkten af första serien här ofvan tillåta vi oss för 
vår del sätta ett litet frågetecken, så vida icke mycket eftertryck 
lägges på ordet kompetenta.
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Vi återgifva här också de önskemål, som framställts af Handels
kammaren i GräfLe, i dess skrifvelse till Emigrationsutredningen den 
30 oktober 1909 k Härvid ha vi med klammer omgifvit ett par punk
ter, som redan kunna betraktas såsom uppfyllda. »Handelskam
maren kan», säges i denna skrifvelse, »gifvetvis ieke framlägga något 
program hvar ken för åtgärder till emigrationens hämmande eller 
för den därmed sammanhängande frågan om vår industris utveck
ling och vår näringspolitik, men vill dock, i anslutning till det 
förut i skrifvelsen anförda, sammanfatta några önskemål såsom led i 
en reformsträfvan. Enligt Kammarens uppfattning äro följande kraf 
de som närmast böra och kunna tillgodoses:

att staten under en målmedveten näringspolitik på allt sätt söker verka 
för uppdrifvande af hela vår produktion och för en intensiv utveckling både 
af vårt jordbruk, vår industri och vårt handtverk;

att staten skapar effektiva organ för fullgörande af denna sin uppgift, 
hvarvid särskildt inrättande af handelsdepartement är af behofvet påkalladt;

att staten låter frågor, som beröra näringslifvet, i största möjliga ut
sträckning handhafvas af eller pröfvas af praktiskt utbildade män;

att staten söker befordra den enskilda företagsamheten och betraktar 
sin egen näringsutöfning mindre såsom konkurrerande privatekonomi än såsom 
ett medel att tjäna landets allmänna ekonomiska utveckling;

att staten icke genom restriktiva bestämmelser hindrar eller försvårar 
tillgodogörandet af våra råprodukter;

att, då våra vattenfalls tillgodogörande är af stor betydelse för vår 
industri, staten fortast möjligt ordnar vattenfallslagstiftningen och fastslår 
principen för äganderätt på sådant sätt, att vattenfallens användande icke 
hämmas;

att vårt undervisningsväsen mera än hitintills inriktas på utbildning för 
näringsarbete, vare sig detta befordras genom omläggning af vårt folkskole- 
väsen i mera nationell och praktisk riktning eller genom organisation af 
yrkesskolor och undervisning för arbetsledare;

att arbetsförhållandena, i den mån det är möjligt, regleras genom lag
stiftning om arbetsaftal samt genom åtgärder till skydd för arbetsvilliga och 
till motverkan af oroligheter och förödande arbetstvister;

att [frågan om allmän ålderdomsförsäkring upptages till allvarligt be
dömande, hvarvid man dock, jämte det att man beaktar nyttan af en sådan 
institution, äfven tillser att den icke minskar sparsamhetsdriften och befordrar 
sysslolösheten] ;

att egnahemsrörelsen och den viktiga småbrukarrörelsen utvecklas i en 
sund riktning, hvarvid man dock icke bör göra sig för öfverdrifna föreställ
ningar om våra norra landsdelars möjligheter att kunna genom jordbruk föda 
sina bebyggare;

att man äfven använder egnahemsrörelsen till befordran af åtcrinvandringen 
och bereder återvändande emigranter möjligheter att härstädes exploatera sina 
sparade kapital ;

att [man söker bereda återvändande emigranter största möjliga lättnader 
i fråga om värnplikten];

1 Bilaga XIX, sid. 57 o. ff.
49—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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att åtgärder äfven från det allmännas sida vidtagas för att genom 
praktiska anordningar söka nedbringa kostnaderna för distribution af lifs- 
förnödenketer;

att man vid tullsystemets ordnande, i den mån det är möjligt, söker 
tillse, att de exporterande industrierna icke bl if va oskäligt lidande och att 
industrien icke betungas med tull för de förnödenheter, som icke lämpligen 
kunna inom landet anskaffas;

att vid anordningar för befordran af vårt näringslif särskildt beaktas de 
förmåner, som bereda våra grannländers näringsidkare en starkare ställning i 
konkurrensen;

samt att man genom lagstiftning eller på annat sätt söker motverka 
osunda och illojala utväxter på affärslifvet.

Dessutom kan ju framhållas såsom önskemål, för hvilkas realiserande 
staten dock svårligen kan direkt ingripa:

att näringsidkare bättre sluta sig samman och organisera sin sträfvan 
för landets ekonomiska utveckling;

att det allmänna intresset för ekonomiska frågor höjes och det plikt
trogna produktiva arbetet bättre kommer till heders;

att den sociala klasskillnaden utjämnas, så att arbetaren får bättre till
fälle att känna sitt människovärde;

samt att arbetsgifvare och arbetare mera än hitintills samverka för 
höjande af vår produktion och utveckling af vårt ekonomiska lif.»

I Bilaga XIX meddelas jämväl ett stort antal uttalanden i öfrigt 
angående vårt industriella lif, till hvilka här endast kan hänvisas.

Till industrien hör ju också räknas Handtverket. Den tid är 
nu förbi då handtverket ansågs dömdt att för all framtid föra ett 
tynande lif; det har i våra dagar åter funnit sitt rätta gebit, vid 
industriens sida, och blomstrar upp igen. Aktningsvärda ansträng
ningar äro också i Sverige under senare tider gjorda, af Sveriges 
Handtverksorganisation o. a., för handtverkets ytterligare utveckling, 
och dessa ansträngningar kunna, i motsats till industrien, glädja sig 
äfven åt allmänhetens sympati. Ty i Sverige sympatiserar man i 
ekonomiska ting alltid med det som är litet, — småbruk, handtverk 
o. s. v., — därför att detta icke sticker någon i ögonen och ej väcker 
afund. Stora företag kunna vi nog beundra också i Sverige, om de 
blott äro tillfinnandes utomlands.
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Handeln ocli affärs väsendet.

I Ekonomisk Tidskrift år 1898 offentliggjorde den, som sbrifver 
detta, några uttalanden om vår handel, särskildt med främmande 
länder, hvilka uttalanden här må ännu en gång få återgifvas, — med 
bifogande af några reflexioner efteråt med hänsyn till de i mycket 
förändrade förhållanden, som inträdt sedan ofvan angifna, nu ganska, 
aflägsna tidpunkt. Orden i fråga föllo sig sålunda:

löfverhufvud kan icke förnekas, att den vackra tafla, som våra näringars 
utveckling under senare tider i allmänhet företer, vanprydes af anmärknings- 
värdt mörka fläckar, så fort blicken öfvergår till betraktande af vår handel 
och sjöfart. Till en viss del kan detta förklaras genom den redan antydda 
egendomliga arten af vårt folks begåfning. Svensken är född naturforskare 
och mekaniker, i vissa afseenden därutinnan öfverträffande hvarje annat folk 
i världen. I förhållande till folkmängden har väl intet land frambragt flera 
stora uppfinnare än Sverige. Våra arbetare ägna sig med vaket intresse åt 
sitt yrke, och det faller sig naturligt för en hvar af dem att göra sitt ar
bete så väl som möjligt: principen »schlecht und billig» har intet tilltalande 
för det svenska lynnet. Då härtill kommer att vårt lands naturprodukter 
mången gång äro i sin art af allra bästa beskaffenhet, är det icke att undra 
på, att vår industri genomgående karaktäriseras af kvalitatilt godt arbete, 
utan att den annars merendels allenahärskande synpunkten af kvantitetens 
uppdrifvande, annat än i undantagsfall, gjort sig gällande.

Ett svenskt industriellt företag erhåller i regeln en omsorgsfull teknisk 
förberedelse. Men när ordningen kommer till sakens ekonomiska sida, svika 
alltför ofta både intresset och förmågan. Man plägar alltid säga, att vårt 
folk saknar företagsamhet, men detta är i själfva verket ett groft misstag. 
Företagsamhet är en integrerande egenskap i det germanska lynnet och sak
nas allra minst hos det) svenska. Af misslyckade företag ha vi haft alldeles 
tillräckligt. Hvad som brister, i själfva verket, är affärsblick, affårsinsikt 
och affärsintresse. F

Så främmande är i själfva verket denna sistnämnda begåfning för vårt 
folk, att handelsyrket hos oss till och med i alla tider betraktats med en 
viss ringaktning. Vi äga därför intet motstycke till de köpmannaaristokra
tier, som i andra länder bilda ett fast ryggstöd för nationens ekonomi. En 
köpmannafamilj, som gjort lycka, öfvergår hos oss i andra generationen i 
regeln till ämbetsmannaklassen. Så går den vunna erfarenheten förlorad, 
och redan knutna värdefulla affärsförbindelser af personlig art upplösas; hos 
oss gäller oupphörligt att börja igen från början. Sällan inträffar i vårt 
land, att en person med högre begåfning ägnar sig åt handelsyrket ; i andra 
länder är detta, åtminstone genom släkttraditionens makt, långt ifrån ovanligt.
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Ej mindre påfallande är den allmänna opinionens likgiltighet hos oss för 
affärsfrågor, i synnerhet när afses förhållandet till främmande länder. Den 
s. k. mellanrikslagen diskuterades af flera af våra stora pressorgan utan nå
got försök att verkligen intränga i sakens ekonomiska sida; det ansågs all
deles tillräckligt, blott den politiska betydelsen framhölls. Sjöförbindelsen 
med Finland låter man år efter år uppehållas så godt som ensamt af fin
narna, och med fullständigaste likgiltighet har den uppsvenska allmänheten 
sett den svenska sjöfarten i Öresund tillintetgöras. Någon sammanslutning 
för räddande af Skånes ekonomiska intressen, som starkt hotas från det 
öfvermäktiga Köpenhamn, kan naturligtvis icke komma i fråga. Sammanslut
ning och solidaritet uppskattas annars öfverallt i våra dagar till sitt rätta 
värde, blott icke i vårt lands affärskretsar.

Under de senaste årtiondena ha våra näringsidkare i allmänhet gjort 
stora ansträngningar att tillägna sig nya uppfinningar, nya arbetsmetoder och 
nya åskådningar inom yrket, och offentligt och enskildt har ihärdigt arbetats 
på en förbättring af fackundervisningen. Undantag gör allenast köpmans
yrket. Vi våga hålla före, att här till och med skett en tillbakagång, att 
— naturligtvis med enskilda aktningsvärda undantag — dugligheten hos våra 
köpmän nu i genomsnitt är lägre än hvad den var t. ex. för trettio år 
sedan. Detta under en tid då annars spännes hvarje nerv för att kunna 
bestå i den ekonomiska kampen! Hvad har under dessa trettio år gjorts för 
handelsundervisningens förbättrande i vårt land? Hvad göres för utbildande 
af dugliga handelsresande?

Ser man till vår omsättning med andra länder, framträda en mängd 
sorgliga förhållanden, om hvilka man dock ända till de senaste dagarna 
knappt ens vårdat sig taga notis. Af vår införsel hämtas en mycket stor 
del från våra närmaste grannländer, som tjäna oss i egenskap af mellan
händer och därvid alldeles i onödan fördyra våra förnödenheter; förlusten 
går säkerligen till ett stort antal millioner hvarje år. Att en oproportio
nerlig del hitföres å främmande fartyg, behöfver knappt omnämnas — det 
säger sig, tyvärr, nästan själft. Också torde snart å främmande nationers 
fartyg finnas lika många svenska sjömän som å våra egna.

Af vår utförsel går också en mycket betydande del till mellanhänder, 
som skörda den största vinsten. En alltför stor del af vår export ombe- 
sörjes af våra fabriksidkare själfva, hvilket nästan med nödvändighet måste 
gifva ett sämre resultat än som borde vara fallet. Man kan ju ej begära 
hos en och samma person både de egenskaper, som kräfvas för fabrikationens 
skötsel, och dem som kräfvas för afsättningens ordnande — tvenne hvar
andra alldeles olika verksamhetsområden, som annars i våra dagar anses hvar 
för sig kräfva sin man fullt. Det är under sådana förhållanden fullkomligt 
obefogadt, när våra konsuler och handelsagenter litet emellan klaga öfver 
våra fabrikanters oföretagsamhet i fråga om handelsförbindelsers inledande; 
detta är icke fabrikantens uppgift, utan det är köpmannens. Men hvar 
finnas hos oss nutidens högt utbildade, energiska, språkkunniga och för yrket 
intresserade köpmän? När man frågar, hvarför våra affärsmän införskrifva 
sina kolonialvaror från — Danmark, får man till svar: därför att rekvisi
tionerna då kunna göras på svenska (!).

Våra bedröfliga handelsförhållanden utgöra den egentliga förklarings
grunden till en af de största svårigheter, med hvilka vårt lands näringslif 
alltid haft att kämpa, eller hasten på kapital. Kapital samlas egentligen 
blott genom handel: industri och öfriga näringar gifva blott genom en klokt 
ordnad afsättning den vinst, att besparingar af någon större omfattning kunna 
göras. Så länge vi framhärda i vår likgiltighet för, huru våra handelsför-
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bindelser skötas, så länge kommer vårt land ock att förblifva fattigt, och sa 
länge drifves egentligen ett oförsvarligt slöseri med vårt lands produkter och 
vårt folks krafter. Och detta är dock ingalunda den största faran. Mer och 
mer gestalta sig förhållandena i våra dagar på det sätt, att folkens hela 
energi uppkallas för bevarande af deras ekonomiska själfständighet, ej min
dre än af den politiska. Den förstnämnda är i grunden knappast mycket 
mindre värd än den sistnämnda.»

Denna framställning kompletteras i viss mån af ett vårt utta
lande i den statistiska handboken Sveriges land och. folk (Stockholm 
1901), som äfvenledes torde få här återgifvas:

»Sveriges nuvarande utrikes handel är i förhållande till landets folkmängd 
ganska ansenlig, men de gamla missförhållandena, som klagats öfver genom 
århundraden, stå ännu till stor del kvar och göra det ekonomiska utbytet 
långt ringare, än det kunde vara.

Införseln ställer sig ovanligt dyr, emedan fortfarande en högst betydande 
del köpes af mellanhänder: England, Tyskland och till och med Danmark. 
Förnämsta orsaken härtill är, att vårt land nästan alldeles saknar regelbundna 
sjöfartsförbindelser med aflägsnare länder; i detta hänseende äro vi — om 
fraktfarten för främmande räkning frånses — nära nog komna tillbaka till 
sextonhundratalets förhållanden, att Sveriges sjöfart är inskränkt till Öster
sjön och Nordsjön. En annan grund till nämnda missförhållande är, att 
våra köpmäns utbildning icke fullt hållit jämna steg med tidens ökade 
fordringar.

Utförseln består ännu till alltför stor del af råvaror, icke emedan var 
industri är ur stånd att frambringa förädlade alster — hvilket den gör i rätt stor 
skala för landets eget behof, —- utan emedan vårt folks ekonomiska upp
fostran ännu ej nått därhän, att våra varor kunna tillverkas för säljbart 
pris och på ett från kommersiell synpunkt tillfredsställande sätt utbjudas å 
världsmarknaden. Äfven den utförsel, som verkligen sker af råvaror, lämnar 
icke den vinst, som vederborde. Äfven här stannar en mycket stor del af 
utbytet i händerna på främmande köpmän, som förmedla afsättningen, och 
alltför ofta hafva våra exportörer genom inbördes konkurrens skadat hvar
andra eller genom ett forceradt utbjudande fördärfvat marknaden, i stället 
för att genom sammanhållning och framsynt beräkning söka göra af affärsutr 
bytet det mesta möjliga.

De olägenheter, som anförts, äro desamma, öfver hvilka klagades redan 
af Gustaf Yasa. Då man ser, huru föga förhållandena härutinnan förbättrats 
— i vissa fall hafva de senaste årtiondena medfört tillbakagång, p det t. ex. 
vår sjöfart på främmande världsdelar nu är nästan upphörd, — så kan man 
icke värja sig för den tanken, att hinder föreligga redan i vårt folks begåf- 
ning och allmänna uppfattning. De stora handelsfolken, i flydda tider och i 
nuvarande, hafva nått sitt mål genom en förening af lyckliga anlag och lyck
liga yttre omständigheter; för vårt folk äro förutsättningarna i bägge dessa 
fäll ogynnsamma. Med sin lifliga fantasi och sin alltid vakna uppfinnings
förmåga ser svensken i en affär gärna ett mekaniskt problem, som bör lösas 
genom någon djärf och sinnrik kupp och skapa förmögenhet med ens. En 
ihärdig och klok ekonomisk beräkning, som börjar med det lilla och däröfver 
genom omtanke och försakelse småningom uppbygger det stora, är hos vårt 
folk en tämligen sällsynt företeelse. Bäst har därför svensken lyckats i. den 
affärsrörelse, som ligger den mekaniska spekulationen närmast, eller inom 
bankväsendet. Det torde icke vara en tillfällighet, att detta är det enda
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affärsområde, där vi svenskar åstadkommit något originellt och nått fullt 
tillfredsställande resultat. Äfven här har dock folknaturellen haft tillfälle 
att visa sin afvigsida, i de tyvärr sorgligt talrika »oegentligheterJ som icke 
kunna förklaras genom något särskildt drag af oärlighet hos vårt folk — 
förhållandet är väl alldeles tvärt om, — utan uti den redan berörda böjelsen 
för djärf spekulation och fantastiska beräkningar, hvilka svagheter ytterligare 
gynnats af en annan egendomlighet, eller den sorglöshet och öfverdrifna 
grannlagenbet, som i en effektiv kontroll vill se icke ett affärsmässigt behof 
utan ett personligt misstroende mot dess föremål.

Huru föga den egentliga köpmannaverksamheten, med dess långsamma 
resultat, dess minutiösa aktpågifvande af alla omständigheter och dess skarpa 
människostudium, i själfva verket tilltalar vårt folk, finner man ock af den 
omständigheten, att yrket hos oss så sällan går i arf. De stora köpmanna
aristokratierna, med yrkesanor sedan århundraden tillbaka, äro hos oss något 
alldeles okändt. Ja till och med i fråga om inflyttade utländska köpmans- 
familjer är man ej sällan i tillfälle att finna, att efter några få generationer 
intressena vända sig i andra riktningar och köpmansyrket öfvergifves.

Äfven de yttre förhållandena äro långt ifrån gynnsamma för Sverige 
med afseende å den utrikes handeln. Östersjön är i våra dagar blifvet ett 
afsides innanhaf, och det vore tvifvelsutan en fördel, om vår handel i stället 
kunde koncentreras vid västkusten, alltså i Göteborg. Men mot Östersjön 
vetter dock större delen af vårt land, och detta haf har för sig århundra
denas traditioner — att ej säga årtusendenas; till dess förmån tala äfven de 
framtida möjligheterna af handelsförbindelser i stor skala med Ryssland och 
den städse växande omsättningen med Tyskland. Ändtligen komma härtill 
Stockholms dragningskraft såsom hufvudstad samt det faktum, att vår största 
export, af oarbetade trävaror, är bunden vid Bottenhafvets hamnar. Vi kunna 
alltså knappast undvika, att vårt land fortfarande får tvenne kommersiella 
medelpunkter, ja trenne — ty för södra Sverige är Malmö en naturlig huf- 
vudort, hvars uppkomst dock åter försvåras af den öfvermäktiga konkurrensen 
från Köpenhamn. I denna konkurrens står landskapet Skåne utan stöd af 
det ö fri ga Sverige — skildt från detta som Skåne är genom det stora folk
tömma Småland. Öfver hufvud är den ekonomiska förbindelsen mellan Sve
riges särskilda landsdelar alldeles förvånande svag, till hvilket förhållande 
bidrager ännu en omständighet, som ofta spelat en ödesdiger roll i vår 
historia: det obehagliga lyte i vår folkkaraktär, som heter den inbördes 
af un den.

Nationell koncentration till enig samverkan utåt är därför ett af de 
största önskemålen för vårt land, på handelns område som på de flesta andra. 
Och ehuru hindren härför äro många, hafva dock äfven utsikterna till fram
gång ökats betydligt under, senare tider. Främst bör härutinnan nämnas den 
utomordentliga stegringen n.f den inre samfärdseln, medelst vårt ståtliga järn
vägsnät. Men ett glädjande tecken är ock den alltmer vaknande öfvertygelsen 
'om, att våra afsättningsförhållanden verkligen äro i behof af genomgripande 
reformer, som kunna åstadkommas blott af gemensamma kraftiga ansträng
ningar, och att man i våra dagar med fullt allvar söker sätta sig in 
uti både de bestående missförhållandena och möjligheterna för deras af- 
hjälpande.»

Det är nu mer än ett årtionde — eller halftannat — sedan 
ofvanstående uttalanden gjordes, och mycket har tvifvelsutan ändrat 
sig till det bättre under dessa år. I främsta rummet gäller detta 
om sjöfarten, hvarom mera i det följande. I fråga om den egentliga
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handeln är däremot tvifvel underkastadt, om förhållandena förbätt
rats så synnerligen mycket. Det är sannt att den gamla ringakt
ningen för yrket kanske i någon mån håller på att gifva vika, och 
handelsuudervisningen har ju förbättrats åtskilligt. Men ännu ljuda 
klagomålen från konsuler och handelskamrar lika starkt som förr 
öfver bristande vakenhet, påpasslighet och affärsvana hos våra köp
män. Man får hoppas, att det numera är i främsta rummet de äldre 
representanterna af yrket, som dessa klagomål gälla, och att den nya 
generationen af svenska köpmän snart i fråga om duglighet och 
energi skall kunna mäta sig med våra konkurrenter, kvilket sanner
ligen också är starkt af behofvet påkallad!

Med 1850- och 1860-talen, särskildt med franska handelstraktaten 
1865, beträdde Sverige frihandelns väg. Återgången till en protek
tionistisk tullpolitik betecknas af åren 1888 och 1892.

Väl måste det vara ett önskemål att vårt land efter hand skall 
lyckas ånyo återgå till frihandelssystemet. Men detta innebär icke 
att vi beköfva komma tillbaka till det svenska systemet af 1865—1888; 
detta bör tvärtom för alltid betraktas såsom en misslyckad och ut
dömd åskådning.

När England genomförde frihandeln inom sin egen tulltaxa och 
arbetade för frihandelsidéernas utbredande och befästande öfver hela 
världen, sä skedde detta icke af teoretiska, än mindre af ideella 
skäl, utan emedan England, efter en tvåhundraårig klok och om
tänksam skyddspolitik, kände sig den öfriga världen så öfverlägset, 
att det blott kunde hafva fördel af att inbjuda till en fri och allmän 
täflan. När vi åter i Sverige mellan 1858 och 1888 alltmera utveck
lade frihandelsåskådningarna, eller, till sist, åtminstone arbetade 
för bevarandet af hvad härutinnan vunnits, så skedde det på grund 
af rent abstrakta resonemanger, utan någon undersökning, huru för
hållandena faktiskt ställde sig i Sverige, och utan att tänka på, hvilka 
modifikationer som kunde göras nödvändiga af läget för stunden. 
Till dylikt hoppas vi att vår svenska näringspolitik aldrig mera 
skall komma tillbaka.

Yi återgifva, med någon omredigering, ett af vara uttalanden i 
detta hänseende för några år sedan:

»Frihandeln innebar, att folken ställdes blottade fram på den stora inter
nationella täflingsbanan, utan allt konstladt skydd. Skall det vara förnuft i 
ett sådant system, måste det ju innebära, att ett litet folk skall anstränga 
sin kraft till det yttersta för att värja sig mot en konkurrens, som på en mängd 
punkter måste blifva rent af öfvermäktig. Men hur ofta nöjde man sig icke 
här i Sverige med det enkla laisser aller: vi behöfva icke anstränga oss mera 
än förr, ty nationalekonomien lär oss, att hvad som icke lefver af sig själt, 
det förtjänar att dö. Och jag vet icke hvilken af våra näringar icke skulle 
fått gå till döden under denna bedröfliga liknöjdhet, om icke en ny åskåd
ning dock till sist hade brutit sig igenom.
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i + DnJDanmark stalldes 1 frihandelsställningen, förstod hvarje dansk att 
det gällde: skall Danmarks folk lefva, så måste Danmark samla alla sina 
krafter till den starkaste möjliga sammanhållning. Och det problemet har 
Danmark också för sm del förverkligat. I Sverige åter såg man på den sidan 

. mhandelssystemet som säger: den enskilde behöfver icke någonsin bekymra 
sig om det allmänna; om blott den enskilde sköter sina angelägenheter på 
basta satt, sa blifver också vårt folks ekonomi i det hela skött så bra som 
möjligt. Det var en lära som i Sverige drefs in absurdum.

Frihandeln hade en annan grundsats: att det är från den enskilde, som 
allt initiativ skall^ utgå i ekonomiska ting. I andra länder har man icke 
tattat denna sats sa rigoröst. Hos oss fattades den så, att det gick årtionden, 
da stat och kommun ansågo sig vara så godt som lösta från alla förpliktelser 
mot vart näringslif. Och om detta dock har förändrats i någon mån på de 
sista, aren i fraga om statens myndigheter, så finns det i våra kommuner ännu 
otroligt mycket kvar af denna gamla lära. Nyligen erinrades i en af våra 
tidningar om det slående faktum, att våra städer ofta med gladt mod offra 
hundra tusentals kronor för att få en kasern och ett regemente, men anse 
sig af nationalekonomisk visdom fullständigt förhindrade att offra något för 
att upphjälpa kommunens näringslif.

0 ^en de1; niest egendomliga i dessa missförhållanden var, att på samma 
gang man dref den grundsatsen, att den enskilde hade att sörja endast för 
sina egna ° intressen och icke behöfde bekymra sig om vår ekonomi i det 
i i ,i 13a samma Sång såg man alltid med stor afvoghet om någon enskild 
lyckades pa ett särdeles framstående sätt sköta sina ekonomiska angelägen
heter; det togs icke väl upp, åtminstone icke om han var svensk. Nej, då 
framträdde helt hastigt en ideal fordran: den enskilde skulle icke vara slaf

1 ymnjn8sbegäret, han skulle arbeta för allmänna, patriotiska syften. Staten 
skulle vara likgiltig för de enskildes bästa, men den enskilde skulle offra allt 
tor staten. Mycket vackert, men stämde detta verkligen med Manchester- 
systemet?

Och ännu underligare: samma frihandlare, som på det mest fanatiska 
satt kunde motsätta sig hvarje försök af statsmakterna att skydda Sveriges 
nänngar mot främmande länders ekonomiska öfvermakt, tvekade icke ett ögon- 
blick att tillgripa rent våldsamma medel för att korrigera den ekonomiska 
utvecklingen, mom Sverige. Då tillmättes ingen betydelse åt den satsen, att 
det ekonomiska lifvet följer sina egna lagar och själft leder till harmoni. 
Alltid var det tillätet att med hvilka medel som helst skydda svenskar mot 
svenskar, aldrig däremot att skydda svenskar mot utlänningar.»

Under 1840-, 1850- och 1860-talen upplöstes, så godt som helt 
och hållet, de gamla organisationerna inom vårt näringslif. »Frihan
deln», fattades i Sverige — ej annorstädes — till en början, rent
individualistiskt, såsom oförenlig med organisation öfverhufvud, __
en at de främsta förklaringsgrunderna till det efter hand inträdande 
ekonomiska förfallet på så många områden i vårt land. Nu har man 
ändtligen äfven hos oss insett det oriktiga häri, och nya organisa
tioner uppstå så småningom, ej längre, såsom förr, byggda på tvång, 
utan, åtminstone formellt, på frivillig anslutning.

Tiden emellan de gamla och de nya organisationerna utgör den 
mörkaste tiden af vårt näringslifs senare historia, ty härunder grund
lädes ett svaghetstillstånd, som icke är helt öfvervunnet ännu.
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Våra statsmakters förhållande till handeln oeh dess intressen 
lämnade under långa tider synnerligen mycket öfrigt att önska. 
Landtmannapartiet hade intet intresse för handelns bästa, och äfven 
protektionisterna måste erkännas ha saknat blick härför. Men till 
och med våra frihandlare sågo alltför länge hela saken från en miss
förstådd Manchestersynpunkt och försummade alldeles de åtgärder, 
som öfverallt annars vidtogos för mötande af den nya tidens kraf.

Att våra svenska statsmakters förhållande till näringslifvet 
ännu är, i ytterst betydelsefulla hänseenden, långt ifrån det önskliga, 
ha vi redan många gånger varit i tillfälle att betona. Vår ekono
miska lagstiftning har varit i sällsynt hög grad ofullkomlig och 
efterblifven, och är det till stor del ännu; rättsskipningen är ytterligt 
formalistisk och icke i tillräcklig grad garanterad sakkunskap vid 
behandlingen af ekonomiska tvistefrågor; och statsmakternas intresse 
för vårt näringslifs förkofran är fortfarande ganska ensidigt, i vik
tiga frågor helt och hållet obefintligt. Inga andra näringsgrenar i 
vårt land hafva i så hög grad blifvit lidande genom dessa miss
förhållanden som handeln och sjöfarten. Vårt jordbruk har alltid 
haft sina målsmän, och industrien har man dock städse haft något in
tresse för, — men handeln och sjöfarten hafva varit styfbarnen inom 
vårt svenska näringslif.

I viss mån ligger en del af skulden härför hos våra affärsmän 
själfva, därigenom att de dragit sig för mycket undan från del
tagande i det offentliga lifvet. Äfven i den offentliga diskussionen 
i våra dagar, till och med i ekonomiska frågor, förvånas man öfver 
att så sällan finna våra praktiska affärsmän taga del. Skillnaden 
härutinnan mot t. ex. i Danmark är mycket stor.

I nyaste tid har förhållandet mellan statsmakterna och närings
lifvet blifvit vida mera intimt än förr, i det staten själf i allt större 
omfattning drifver ekonomisk verksamhet för egen räkning. Härvid 
hafva också nya missförhållanden uppstått. Utan tvifvel kan använ
dandet af den öfver all enskild affärsverksamhet äfven i affärsstyrka 
upphöjda statsmakten mången gång vara af en väsentlig betydelse för 
tillgodoseendet af det allmänna bästa; men när denna statsmyndighet 
begagnas för kortsynt privatkonkurrens med gagneliga enskilda 
företag, eller utöfvas med ett högdraget, byråkratiskt vårdslösande 
af vedertagna affärskutymer eller till och med af allmän affärs- 
moral, så innebär detta mycket allvarliga farhågor med hänsyn till 
den i våra dagar på tidens egen ström uppburna och därmed starkt 
framdrifna statssocialismen. Så gagnelig denna än kanske i vissa 
hänseenden en gång skall befinnas vara, så måste dock dessförinnan 
en helt annan åskådning göra sig gällande hos de statens organer, 
som skola kunna ombetros med dylika kräfvande och betydelsefulla
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uppgifter. Hvad vi hittills sett i detta afseende gifver alltför många 
gånger anledning till bekymmer.

Innan vi öfvergå till behandlingen af Sveriges in- och utrikes 
handel samt affärslifvet i allmänhet må först ägnas några ord åt

Mynt- ocli bankväsendet.

Vårt Myntväsende lider af den svagheten, att vi hafva gemen
sam myntenhet endast med ett par af våra grannfolk, så att hela 
rayonen för vårt svenska mynt knappt omfattar 11 millioner männi
skor. Huru det blef så, berättas af signaturen Ave på följande sätt:

»Redan år 1867 betonade A. O. Wallenberg, i en till konungen ingifven 
berättelse om förhandlingarne vid en sagda år i Paris församlad kongress för 
att åstadkomma ett internationellt mynt och till kvilken kongress Wallenberg 
blifvit skickad som delegerad för Sverige, nyttan för vårt land af att öfvergå 
till francsystemet, och motionerade sedan under flera riksdagar om införandet 
i Sverige af detta system, eller med andra ord: att den dåvarande riksdalern 
skulle afskaff'as och ny myntenhet af 10 françs, och ny räkneenhet, med ett
beräknadt värde af 72 öre, skulle införas. På nationalekonomiska mötet år
1872 i Köpenhamn diskuterades detta förslag för alla de tre nordiska län
derna. Norrmännen uttalade sig bestämdt därför, danskarne voro egentligen 
emot hela saken, under det många af de vid mötet närvarande svenskarne 
voro för en sådan förändring. Men den dåvarande finansministern, Carl 
Fredrik Wærn, hade andra åsikter. På hans initiativ tillsattes en hommité, 
af livilken Wallenberg icke blef medlem; och i trots af de bestämda sym
patier, som gjorde sig gällande inom Norges och i någon mån Danmarks
representationer, för francsystemets antagande, genomdref Wærn öfverenskom- 
melsen om ett gemensamt myntsystem för de tre skandinaviska länderna.
Ett myntsystem, som väl är det mest kortsynta och nationalekonomiskt okloka, 

‘*man gärna kunnat hitta på. Ty skall en förändring vidtagas, bör man väl 
hellre göra en större och mera omfattande sådan, som verkligen är en för
bättring, än nöja sig med den lilla reform, som egentligen endast bestod i en 
namnförändring.»

Till den olyckliga utgången i detta fall bidrog väl i mycket den 
skandinavistiska tidsströmningen, som var Wærns ögonsten och som 
här, såsom på nästan alla andra områden, ledt till missgrepp och 
förluster för vårt folk. Men delvis bidrog nog också den besynner
liga rädslan för att taga ett fullt afgörande steg, — en rädsla, som 
åstadkommit så många olämpliga halfmesyrer i vårt land. Det var 
samma kortsynta hesiterancle, som fick oss att på 1850-talet antaga 
ett helt nytt mått- och viktsystem, som sedan fick kastas öfver 
bord — tjugu år därefter (!), och som, när vi till sist insågo att 
vi ej kunde undgå metersystemet, skapade en onyttig och besvärlig 
öfvergångsperiod i detta fall om ej mindre än tretton år.

Under de senare åren har, såsom bekant, särskildt af Exportföre
ningens direktör, J. Hammar, arbetats för, att vi i Sverige skulle 
öfvergå till en myntenhet, som på en gång vore lägre än den nuva-
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rande och därtill ställde oss i gemensamhet med så många som möj
ligt af de stora folken; för detta ändamål föreslås af hr Hammar 
ånyo den franska myntenheten. Att det ligger en viss förmån uti att 
hafva. en mindre myntenhet torde ej kunna bestridas, om ock hr 
Hammar kanske öfverskattar betydelsen häraf. Men om francen är 
lämplig i detta fall, så är den olämplig därutinnan, att den sätter oss 
i gemenskap endast med de latinska folken, med hvilka var beröring nu
mera är jämförelsevis underordnad. Den tyska riksmarken, som ju 
nästan sammanfaller med den engelska shillingen, skulle i detta 
hänseende vara af vida större gagn för vårt affärslif, men den är å 
andra sidan icke tillräckligt mycket mindre än vårt nuvarande mynt. 
På denna motsägelse strandar kanske den tilltänkta reformen.

Under senare tid har en ny olägenhet uppstått i fråga om vårt 
myntväsen, nämligen genom antagandet i Österrike-Ungern af samma 
namn på myntenheten som det redan hos oss begagnade. Det vill 
synas, som skulle de skandinaviska regeringarna bort hafva, under 
denna frågas förberedande behandling, ingifvit föreställningar mot 
åtgärden i fråga, som uppenbarligen i många hänseenden är för oss 
skadlig. Genom Österrike-Ungerns större roll på världsmarknaden 
tränges medvetandet om den skandinaviska myntenhetens penninge- 
värde alltmer tillbaka, och förväxlingar uppstå, som nästan alltid 
blifva till förfång för oss. Inom den statistiska litteraturen har 
detta förhållande redan trädt fullt tydligt i dagen.

I fråga om Bankväsendet ha vi i Sverige, såsom bekant, hunnit 
till en ganska hög ståndpunkt i teoretiskt hänseende, och äfven i 
praktiken ledas våra enskilda banker ända sedan ganska lång tid 
tillbaka ofta med ganska stor skicklighet. Längre dröjde det däremot 
innan den svenska riksbanken kom att intaga den verkligen centrala 
ställning, som vårt näringslif kräfver; och kanske återstår i detta 
fall en del att önska ännu.

Anda till år 1856 fastställdes riksbankens räntesatser af riksdagen; 
redan detta visar, att det före denna tid icke kan vara tal om någon 
bankpolitik i modern mening i vårt land. Riksbankens förvaltning 
är ju än i dag ytterst olämpligt anordnad, i det styrelsemedlem
marna tillsättas af riksdagen, — stundom genom lottning! Ännu på 
1870-talet, ja kanske ännu något längre, sköttes också riksbanken 
väsentligen såsom en enskild institution; bankens egen behållning 
för året (i allmänhet äfven den klen) var hufvudsaken, — ofta under 
uppenbar konkurrens med någon misshaglig enskild bank, — och 
fordringar indrefvos lika hänsynslöst som af de enskilda bankerna, 
■utan hänsyn till hvad situationen inom landets näringslif kunde i 
det gifna ögonblicket kräfva. Att ett dylikt sätt att förvalta landets 
privilegierade, centrala penningeanstalt skulle för vårt ekonomiska
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lif vara en bâde positiv och negativ olägenhet af svåraste art, är lätt 
att inse ; i en historik öfver utvandringsperiodens näringslif kan detta 
faktum icke gärna förbigås. Först genom en efter moderna, vid
synta affärsprinciper förvaltad nationalbank erhåller vårt svenska 
näringslif den erforderliga ryggraden. Under de senaste åren ha ju 
också förhållandena i detta fäll förändrats väsentligt till det bättre.

Under de mångåriga striderna om sedelutgifningsrätten torde 
man icke alltid hafva gjort våra enskilda banker full rättvisa. Vi 
återgifva ett uttalande af den redan några gånger citerade signa
turen Ave:

»Om någonting till sin princip varit demokratiskt, är det väl de svenska 
enskilda bankerna, som existerade genom sig själfva och genom de garantier, 
de bjödo de små kapitalen, uppsamlade dessa och gjorde dem fruktbärande, 
icke allenast för sina égaré utan äfven för den allmänna rörelsen. Med skäl 
kan därför sägas, att de enskilda bankerna i Sverige utfört en i högsta grad 
vacker mission, om än detta till dato förbisetts och ännu icke nog erkännes. 
Ty från 1850-talet och intill senare tid mottogo de äfven de minsta kapital, 
garanterade deras ägare all förlust och lånade ut kapitalet där det behöfdes, 
därigenom möjliggörande uppkomsten af industrier och affärer af alla slag: 
järnvägsanläggningar, sjöfart, landtbruk, bergverk, penningetransaktioner, med 
ett ord: allt, som bidrager till ett lands välstånd och ekonomiska utveckling. 
Genom dessa banker har man därför i vårt land mindre känt bristen på 
verkligt kapital, i det att samma lilla kraftkälla användts både att åstad
komma räntor på kapital och som industriell drifkraft.»

Om denna framställning i hufvudsak torde få anses riktig, kan 
dock å andra sidan ej förnekas, att våra enskilda banker ofta nog 
varit ödesdigra för våra jordbrukare. Lättheten att få lån frestade 
dessa, — såsom i vårt land alltid är vanligt, — men dylika korta 
papper lämpade sig knappast för idkare af jordbruksnäringen, helst 
räntorna gemenligen voro höga. På många ställen i vårt land, t. ex. 
i Dalsland, klagas - öfver, att de enskilda bankerna utöfvat ett rui
nerande inflytande å de smärre hemmansägarne. Än i dag råder nog, 
såsom under en föregående afdelning visats, stort behof af lämpligare 
kreditformer för våra jordbrukare.

I Bilaga XIX, sid. 62, har Handelskammaren i G-äfle framställt 
en allmän kritik af våra bankers affärspolitik. Såsom icke fackman, 
kan jag endast hänskjuta denna kritik till sakkunniges granskning.

I tabellen å sid. 781 ha vi meddelat ett sammandrag af våra 
bankers utelöpande sedelmängd, från 1834 till 1912, hvarom se an
märkningen å samma sida. Slutsummorna äro redan meddelade i 
Tab. 45, sid. 134 här ofvan. För sistnämnda tabell hade i det uppsatta 
arket ett utrymme reserverats, som emellertid befanns för knappt; 
detta är orsaken till, att detaljerna nu upptagas här i stället.

Det torde få anses såsom ett talande intyg om, huru obearbetad 
vårt lands ekonomiska historia är, att tabellen å nästa sida, med sitt
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Tal). 234. Utelöpande banksedlar vid livar je års slid.1 Tusental kronor.

År. Riks
banken.

Enskilda
banker. Summa. År. Riks

banken.
Enskilda
banker. Sununa.

1834 . . . 45,419 1,333 46,752 1874 . . . 40,566 63.923 104,489
1835 . . . 44P76 1,513 45,589 1875 . . . 36,178 59,826 96,004
1836 . . . 44,776 2,527 47.303 1876 . . . 30,079 61,242 91,321
1837 . . . 45,255 4,086 49,341 1877 . . . 26,949 50,770 77,719
1838 . . . 41,514 7,343 48,857 1878 . . . 26,903 45,883 72,786
1839 . . . 40,738 9,074 49,812 1879 . . . 31,587 49,224 80,811
1840 . . . 41,012 10,039 51,051 1880 . . . 39,404 50,232 89,636
1841 . . . 38,341 10,762 49,103 1881 . . . 37,798 48,932 86,730
1842 . . . 33,445 9,672 43,117 1882 . . . 37,380 52.615 89,995
1843 . . . 31,717 9,450 41,167 1883 . . . 35,668 52,478 88,146
1844 . . . 29,968 9,788 39,756 1884 . . . 37,993 52.389 90,382
1845 . . . 36,062 11,959 48,021 1885 . . . 39,341 49,539 88,880
1846 . . . 38,792 13,399 52,191 1886 . . . 41,887 48,572 90.459
1847 . . . 43,336 16,253 59,589 1887 . . . 40,157 49,545 89,702
1848 . . . 39,044 15,782 54,826 1888 . . . 44,190 55,843 100,033
1849 . . . 34.010 15,400 49,410 1889 . . . 43.838 58,858 102,696
1850 . . . 33.518 15,044 48,562 1890 . . . 45,399 58.597 103,996
1851 . . . 33,731 16,455 50,186 1891 . . . 43,865 58,763 102,628
1852 . . . 33,752 16,649 50,401 1892 . . . 44,018 57,961 101,979
1853 . . . 41,275 20,546 61,821 1893 . . . 47,828 59,059 106,887
1854 . . . 49,858 25,371 75.229 1894 . . . 51,897 61,335 113,232
1855 . . . 58.500 31,608 90,108 1895 . . . 56,737 60,883 117,620
1856 . . . 48,431 26,573 75,004 1896 . . . 63,297 65,303 128,600
1857 . . . 41,148 21,406 62,554 1897 . . . 68,840 72,203 141,043
1858 . . . 37,180 25.260 62,440 1898 . . . 70,860 79,316 150,176
1859 . . . 34,219 26,042 60,261 1899 . . . 75.189 80,067 155,256
1860 . . . 39,486 30,219 69,705 1900 . . . 71.992 82,402 154,394
1861 . . . 37,267 32,222 69,489 1901 . . . 100,983 55,658 156,641
1862 . . . 35,834 31,820 67,654 1902 . . . 137,409 25,225 162,634
1863 . . . 31,271 27,102 58,373 1903 . . . 165,843 4,586 170,429
1864 . . . 31,533 27,563 59,096 1904 . . . 170.814 2.413 172,727
1865 . . . 30,510 33,492 64,002 1905 . . . 183,713 1,670 185.383
1866 . . . 26,634 31,543 58,177 1906 . . . 201,911 -- ■ 201.911
1867 . . . 26,179 34,495 60,674 1907 . . . 190,116 — 190,116
1868 . . . 26,363 30,595 56,958 1908 . . . 201.490 — 201,490
1869 . . . 23,909 34,992 58,901 1909 . . . 201.897 — 201,897
1870 . . . 25,903 40,160 66,063 1910 . . . 206,491 — 206,491
1871 . . . 31,279 48.303 79,582 1911 . . . 218,101 — 218,101
1872 . . . 45,262 57,345 102,607 1912 . . . 228,432 — 228,432
1873 . . . 44,726 67,213 111,939

så primitift enkla innehåll, efter livad som uppgifves, icke någonsin 
förut blifvit sammanställd.

Genomlöper man summakolumnen i denna tabell, fäster man sig snart 
vid att sedelmängden år 1855 -— vid pass 90 millioner kronor — sedan ej 
öfverträffades förrän år 1872, samt att 1873 års siffra, 112 millioner kronor,
öfverträffades först år 1894. Mellan 1855 och 1894, eller på en tidrymd
af nästan fyrtio år, är skillnaden blott som mellan 90 millioner och 113 
millioner. Sedan dess har stigningen varit så mycket starkare. Redan år
1906 öfverskreds talet 200 millioner, och 1912 års siffra är 228 millioner.

Vanligen anses den utelöpande sedelmängden vara ett ganska godt uttryck 
för de ekonomiska konjunkturerna. I. Flodström har emellertid visat, att ut-

1 Tabellen är utarbetad, af bankkamrer V. von Zeipel; jfr sid. 134 här ofvan äfven- 
som sid. 780.
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slaget i själfva verket är något för starkt. Riktningen af förändringen från 
det ena året till det andra blir doek otvifvelaktigt korrekt angifven.

Under de senaste åren liar en stark koncentration begynts bland 
våra enskilda banker, en företeelse, som måste räknas till de odeladt 
glädjande. Behofvet af emissionsbanker bar länge gjort sig kännbart 
inom vårt näringslif; en begynnelse i denna riktning är numera gjord, 
om än i tämligen ringa skala ocb kanske ännu icke med fullt alsedt 
resultat.

Att vårt svenska växeldiskonto under det senaste halfseklet 
varit i genomsnitt mer än en procent bögre än i Tyskland—Eng
land—Frankrike, är ådagalagdt i Bilaga XIII. Under de senaste 
båda årtiondena bar öfvervikten till ocb med uppgått till V-k à U/a 
procent; denna stegring vittnar kanske om den ökade företagsam
heten i vårt land.

För hvarje årtionde för sig bar diskontot utgjort, i medeltal:1

Ären England. Tyskland. Erankrike. Medeltal. Sverige. Sveriges
öfvervikt

1861/70 . . . . 4-27 4'57 3-95 4'09 5'38 1-29
1871/80 . . . . . 3 33 4'34 3'76 3-81 4-98 1T7
1881/90 . . . . 3'49 3'93 3-19 8'54 4T9 0-65
1891/00 . . . . 2-91 3'94 253 3* 13 4-69 1-56
1901/10 . . . . 3-12 4-35 3-05 3-67 5'03 1-36

Ett så högt diskonto utgör naturligtvis en börda för det svenska 
affärslifvet. Någon närmare undersökning af dess faktiska betydelse, 
ocb huruvida bördan möjligen skulle kunna lättas, — är oss icke 
bekant. — Egendomlig är stegringen i Sverige under årtiondet 
1891/1900, medan de stora länderna då ännu företedde tillbakagång, 
— eller i Tyskland stagnation. Under 1880-talet däremot stod 
Sveriges siffra ovanligt nära de andra ländernas. Kanske vittna 
dessa tal om, att skillnaden i ekonomisk expansionskraft dessa båda 
årtionden emellan var i vårt land ovanligt stor. Om den svenska 
industriens markerade uppblomstring ungefär från 1888, är redan 
taladt.

Inrikes handeln.
Trots vårt förträffliga järnvägsnät oeb vår talrika ångbåtsflotta 

samt våra stora sjöar ocb öfriga vattenvägar är den inre handeln i 
Sverige, ehuruväl i ocb för sig mycket omfattande, dock ännu icke 
alls organiserad efter tidsenliga grunder. I synnerhet gäller detta 
omsättningen af lifsmedel ocb dylika varor.

För att taga ett typiskt exempel! Fruktodlingen lyckas i södra 
Sverige förträffligt, men är dock ännu föga omfattande, emedan af- 
sättningen är för liten. Samtidigt är i Stockholm frukten opropor
tionerligt dyr ocb införes till stor del från — Tyskland.

1 Talen för Sverige äro i enlighet med de officiella siffrorna i Tab. 44 här ofvan.
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Detta kan synas gåtfullt, men en kvar vet, att det i själfva ver
ket dock förhåller sig så.

Ett annat exempel erbjuder fiskhandeln, i synnerhet handeln 
med sill. Ehuru vi vid Bohusläns kuster ha, eller åtminstone ny
ligen ha haft, en nästan obegränsad tillgång på detta förträffliga 
födoämne, spelar sillen ändock i det hela en mycket obetydlig roll 
inom de svenska hushållens matordning, och icke heller är den syn
nerligen billig, fastän den i Bohuslän kostar nästan ingenting.

Genom flere samverkande orsaker, och bland dem de gammal
modiga förhållandena med afseende å lifsmedelsdistributionen, har 
Stockholm blifvit en af de dyraste platser i Europa. Under de senaste 
åren ha flera försök gjorts att åstadkomma en billigare omsättning 
af lifsmedel, men ehuru stora kostnader nedlagts därå, ha alla dessa 
försök misslyckats.

På detta sätt undergräfves vår ekonomi, och vår konkurrensför
måga gentemot främmande länder nedsättes genom vår besynnerliga 
oförmåga att göra oss till herrar öfver den moderna handelns maskineri.

I Skåne råder ännu det missförhållandet, att en stor del uppköp,, 
i synnerhet af dyrbarare varor, onödigtvis göras i Köpenhamn.

När man i Sverige vill reformera omsättningsförhållandena, bör
jar man vanligen med fältropet: bort med mellanhänderna! Det säger 
sig själft, att detta icke är riktigt; utan mellanhänder skulle ju fler
talet varor förbli så godt som oåtkomliga, och i alla händelser betyd
ligt dyrare än nu. Uppgiften är naturligtvis mera komplicerad än så och 
fordrar i hvarje särskildt fäll en detaljerad sakkunskap för sin lösning.

I vår tid uppstå också i detta fall, såsom öfverallt annars, litet 
emellan helt nya problem. Utan att här kunna ingå i några detaljer 
vilja vi blott framställa ett exempel. I den danska aflarstidningen 
Börsen lästes för några år sedan en artikel, som vi här återgifva 
ett utdrag af, efter ett referat i Nya Dagligt Allehanda:

I Danmark bar handeln i det stora hela gått öfver på danska händer,, 
och våra produkter utföras och införas på danska fartyg. Vi ha själfva trädt 
i direkt förbindelse med yttervärlden och behöfva icke längre Hamburgs och 
Lübecks köpmän. Medan handeln således utåt fått fria händer och vägar, 
hotas den inåt af nya problem. Ilittilldags har ju förhållandet varit det, att 
fabrikanten sålde sin vara till grossisten och denne till detaljisten. De stora, 
samlade orderna garanterade fabrikanten den stadiga driften och tilläto honom 
att på förhand disponera medel vid inköpet af råvaror. Dessa fördelar äro 
för fabrikanten så stora, att han härigenom kan sälja varorna billigare till 
grossisten, än om han själf skulle fördela varorna på hundratals händer. Däri
genom har engroshandeln sitt naturliga berättigande.

Emellertid finns det nu för tiden en tendens hos fabrikanten att söka komma 
i direkt förbindelse med konsumenterna. Några fabriker öppna egna försäljningar 
och sälja direkt till konsumenten, hvarvid de själfva taga både engros- och 
detaljavancen. På samma gång göra de, vid sidan, affärer med köpmännen 
och gifva dem vederbörlig rabatt.



784 EMIGRATIONSUTREBNINGEN. BETÄNKANDE.

Ännu så länge är det dock sällsynt, att fabrikanten själf öppnar detalj
försäljning, men det finnes ett annat sätt som fabrikanterna i detta syfte 
begagna sig af, nämligen inregistrerandet af varumärken och dessas offent
liggörande samt tillkännagifvandet af varupriserna. Fabrikanten inskrän
ker sig alltså icke längre till att framställa varan, han träder också fram 
inför publiken, i kampen om att förvärfva en marknad för sina varor.

På grund af publikens efterfrågan af den reklamerade varan tvingas de
taljhandlanden att föra denna vara, och genom sina annonserade priser fast
ställer fabrikanten själf, hur stor avance det tillkommer mellanhanden. På 
detta sätt träder äfven detaljisten i bakgrunden och blir en automatisk för- 
delare af varorna. Konsumenten går nu mera efter det bestämda varumärket, 
under det han förr köpte hvad hans köpman hade att sälja. Detta gäller 
äfven födoämnen, icke blott sådana som fabriceras (såsom margarin etc.), utan 
äfven rena naturaprodukter, som importören eller grossisten gifver sitt eget 
märke (t. ex. te, häfregryn etc.). Fabrikanten eller importören vill gripa 
direkt in i omsättningen, han anstränger sig att hindra köpmannen från att 
utgifva andra varor för sina och detaljpriserna från att sjunka.

Liksom fabrikanterna nu begagna automatmaskiner vid varornas tillverk
ning, kommer den framtidsmöjligheten, som nyligen lästes i den ansedda 
amerikanska tidskriften ”Commercial”, kanske att icke blott vara en ren uto
pi, det nämligen, att fabrikanterna komma att använda automater för själfva 
försäljningen af sina varor. Allt flera och flera fabriker packa själfva sina 
varor i egenartade packningar, såsom te, choklad, cikoria, häfregryn, cigaretter, 
margarin, palmin m. m., hvarvid en förenkling af detaljhandlarens arbete möj- 
liggöres. Expeditionen förvandlas till automatisk fördelning.

Här skildras ett fall af närmande mellan producenten och konsu
menten. Men äfven i den motsatta riktningen verka starka krafter, 
stundom till och med hemförande segern, på ett sätt som från sam- 
hällssynpunkt är till gifven skada.

»Produktionen», säger en författare, sträfvar att frambringa alla varor till allt 
billigare pris. Härför anlitar den alla teknikens hjälpmedel och begagnar sig af alla 
de förmåner masstillverkningen erbjuder. Men allt detta kommer endast till obe
tydligaste delen konsumtionen till godo. Hvad produktionen med uppbjudande 
af all sin uppfinningsrikedom lyckats vinna, går till allra största delen åter för- 
loradt till följd af distributionens bristfälliga ordning. Och långt ifrån att 
förbättras tyder allt på, att denna befinner sig i en utveckling i rakt mot
satt riktning. I stället för att samlas på ett mindre antal händer, med möj
lighet af organisation och däraf följande besparingar, upplöser distributionen 
sig, såsom den tyska statistiken visar, på ett allt större antal mellanhänder, 
hvilka hvar för sig ha all möda att draga sig fram och tillsammans utgöra en 
afsevärd och till stor del onödig tunga för det öfriga samhället.

Så träder i dessa dagar, då tanken på sparsamhet för den enskilde såväl 
som för folkhushållet med större styrka än någonsin gör sig påmind, distri- 
butionsproblemet fram bland de allra främsta samhällsspörsmålen. Tyvärr 
är det lättare att uppkasta än att lösa. Men uppenbart är, att vi just här 
stå inför en lifsfråga för det nuvarande samhällets ekonomiska framtid.»■

För oss svenskar äro de sista orden mera tillämpliga än för de 
flesta andra folk. Olyckligtvis sakna vi i regeln på detta område 
både sakkunskap och intresse. Yi få nog betala dyra lärpengar, innan 
det lyckas oss att bemästra dessa problem.
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Utrikes handeln.
För något år sedan lästes i en af våra tidningar följande, som 

väl förtjänar att af oss beaktas:
»En framstående engelsk köpman i Yokohama yttrade för ett par år se

dan vid ett liandelskammarmöte, att det mellan konkurrensen å världsmark
naden nu och för några decennier sedan rådde samma skillnad som mellan 
ett modärnt slagskepp och en gammaldags träborvett. Lika ojämn som striden 
dem emellan skulle te sig till den senares nackdel, lika mycket, menade han, 
kommer den köpman i efterhand, som låter sina affärsmetoder bli föråldrade.

Han talade främst till de unga inom sitt lands köpmannakår, och bland 
de råd, han gaf dem, var att skaffa sig en ingående kännedom om förhållan
den, seder och språk hos de folk, hos hvilka de ville upparbeta en marknad. 
Han hade därvid föredömen att peka på i de engelska affärsmännens aldrig 
tröttnande konkurrenter, tyskarne. Därute i Östasien finnas många unga ger
maner, för hvilka hvarken kinesiska eller japanska språket erbjuda några 
oöfverstigliga svårigheter, som offrat ar af sitt lif på att lära sig att tala och 
förstå deras tungomål, med hvilka de vilja drifva köpenskap. Tyskarne ta 
äfven sin utbildning för den transoceana handeln fullt systematiskt; de öfver- 
låta så litet som möjligt åt slumpen, då det gäller att förbereda segern.»

Att med afseende å organisationen af vår utrikes bandet många 
missförhållanden göra sig gällande, är nu mera allmänt erkändt. Li
kaså, att det är ett ekonomiskt lif sintresse för vårt folk att dessa bris
ter så snart och så fullständigt som möjligt aflägsnas. Här är natur
ligtvis icke tillfälle att ingå i någon närmare undersökning af dessa 
förhållanden; vår uppgift kan i detta fall, sasom annars, endast vara 
att framhålla och betona problemens förhan den varo. För detta ända
mål återgifva vi ett par nyligen gjorda offentliga uttalanden i ämnet.

I Svenska Dagbladet den 26 juni 1913 läses följande artikel af 
Hjalmar Cassel:

»En af de väsentligaste orsakerna till den svenska handelns svaghet, både 
inåt och utåt, har varit brist på organisation. Medan vår storindustri skyn
dat att adoptera moderna principer i den tekniska organisationen, synas våra 
köpmän, såväl exportörer som importörer, ha varit blinda för utvecklingens 
kraf på organisation och samverkan. I stället för ett välorganiseradt samar
bete har man satt mördande inbördes konkurrens; i stället för stora solida 
firmor ett otal små och svaga affärer, som tagit brödet ur munnen på hvar
andra och misskrediterat vårt anseende i utlandet genom sin brist på känne
dom om utländska handelskutymer, stundom också genom bristande soliditet 
och hederskänsla. Det senaste årtiondet har bevittnat ett nationellt uppvak
nande i fråga om exporthandelns betydelse. Med storartad energi har man 
arbetat för upprättande af egna linjer till transoceana länder; staten har off
rat stora summor på sjöfarten, pa konsulatväsendets förbättrande, pa utsän
dande af handelsstipendiater och attachéer. Men samtidigt har man betänk
ligt försummat handelns egen organisation, hvarigenom verkan af de kraftiga 
hjälpmedel, som denna handel fått, delvis neutraliserats.

Det arbete, som hittills nedlagts på exportens främjande, kan närmast 
karaktäriseras som en rekognosceringstjänst. Exportföreningen, liksom konsu-
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1er och handelsstipendiater, ha hufvudsakligen inriktat sin verksamhet på att 
uppmärksamgöra fabrikanter och köpmän på tillfällen till export. Det har 
naturligtvis haft sin stora betydelse, detta arbete, men resultatet har i många 
fall blifvit ringa, därför att de ansatser som gjorts att fullfölja de gifna an
visningarna saknat planmässighet. En upplysningsverksamhet är i och för 
sig nyttig och nödvändig, men utan organisation af handeln kan den aldrig 
leda till någon varaktig och betydande framgång. Famlande försök af små 
och oerfarna firmor resultera endast i missräkningar och förluster. Hvilket 
kapital af energi och företagsamhet, hvilka summor af pengar ha icke gått 
förlorade på dåligt förberedda och dåligt organiserade exportaffärer? Det kan 
därför icke nog kraftigt framhållas, att det merkantila upplysningsarbetet endast 
är en sida af exportens främjande; en annan och minst lika viktig är ex
portens organisation. Ofantligt mycket återstår att göra på det sistnämnda 
området, som hos oss är ett tyvärr nästan obrukadt fält.

Ansatser ha emellertid gjorts till en förbättring, och härvid böra vi främst 
nämna handelskamrarnas verksamhet. Institutionen är i vårt land ännu täm
ligen ny, och man får icke vänta alltför mycket af de första årens mera tref- 
vande försök. I mån som handelskamrarna få sina uppgifter mer klara, kan 
man vänta ett mer aktift ingripande äfven med afseende på den utländska 
handelns, exportens och importens, organisation.

Af särskildt stor betydelse härvidlag har varit upprättandet af den svenska 
handelskammaren i London, hvilken kan tjäna som ett föredöme för liknande 
institutioner till försvar för de svenska handelsintressena på utländsk botten. 
Tills vidare har exemplet endast vunnit efterföljd i Ne'wyork, men man får 
hoppas, att det efter hand skall lyckas skapa svenska handelskamrar efter 
samma typ i alla världshandelns mest betydande centra. Till en början framstår 
som närmaste önskemål att få en svensk handelskammare i Hamburg; likaså 
vore önskligt att liknande institutioner inrättades i Paris, Petersburg, Chicago, 
Melbourne och andra platser, som räkna ett tillräckligt antal dugliga svenska 
köpmän och ingenjörer.

Näppeligen kan dock någon svensk handelskammare, vare sig på svensk 
eller utländsk botten, uträtta något stort och varaktigt till vår utländska han
dels gagn med mindre det etableras ett intimt samarbete med öfriga handels
kamrar samt med de svenska institutioner, som ha att tillvarataga våra han
delsintressen : utrikesdepartementet, kommerskollegium, konsulaten och Sveriges 
exportförening. Ånnu är kunskapen om detta samarbetes mål och metoder 
alltför ringa; ännu återstår ofantligt mycket att göra, innan de olika institu
tionerna få ett riktigt begrepp om, hur arbetet skall organiseras och hvilka 
uppgifter som livar och en har att fylla. Först då alla samverka på ett en
hetligt och målmedvetet sätt, kan det bli tal om ett verkligt uppsving af vår 
utländska handel under svensk ledning. Ty de utländska intressena ha för 
närvarande ett så öfvervägande inflytande på exporten och — hvilket är ännu 
mer att beklaga —■ på importen, att man tyvärr måste säga, att våra handels
förbindelser med utlandet till stor del dirigeras från mäktiga utländska firmor.

Detta främmande inflytande kan för oss i längden icke vara gagneligt, 
ty det lägger en stark hämsko på vår handlingsfrihet och förhindrar utveck
lingen af en blomstrande förädlingsindustri, eftersom det alltid måste ligga i 
främmande nationers intresse att importera råvaror och exportera förädlade 
produkter.

En svensk handelsorganisation bör därför sätta som ett ideellt mål att 
underlätta den svenska industriens utveckling. En bättre samverkan mellan 
industri och handel är högeligen önskvärd. I vårt land spårar man ofta en 
viss antagonism mellan handelns och industriens målsmän, kanske därför att
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de senare instinktift känna, att de förra stundom befordra intressen som icke 
äro svenska, utan mer eller mindre understucket utländska.

En svensk handelskammare på utländsk botten är, bättre än någon insti
tution här hemma, i stånd att urskilja de rätta färgerna; den förstår att be
döma hvad som är svenskt intresse och hvad som är utländskt. Om den skö
ter sin sak rätt, kan den uträtta ofantligt mycket för främjande af den sven
ska förädlingsindustrien, i all synnerhet om bland kamrarnas ledande män 
äfven räknas framstående representanter för svensk industri. ^Det är denna 
samverkan mellan handel och industri, som tryckt sin prägel pa den svenska 
handelskammaren i London och gjort dess verksamhet så framgångsrik.»

I Svenska Dagbladet den 22 juni 1913 skrifver samma författare:
»Genom en fast organisation af handelskamrarna hemma och ute är det 

möjligt att koncentrera export- och importaffärerna ocli lägga dem i händerna 
på verkligt solida och erfarna firmor, hvilka fullfölja en gång knutna förbin
delser. Det kan icke vara lyckligt, vare sig för vår utrikeshandels blomstring 
eller för det svenska namnets anseende, att små och fullkomligt inkompetenta 
firmor kasta sig in i export- och importaffärer, som de alls icke äro i stånd 
att sköta på ett rationellt sätt. Sådana affärer leda^aldrig till några varak
tiga resultat, men de skada i nästan otrolig grad såväl de mer kompetenta 
konkurrenterna som handeln i sin helhet. Endast ett exempel. Da import
förbudet å svenskt hö upphäfdes sistlidne november, kastade sig en mängd 
svenska höhandlare på export till England. Ett fåtal af dem voro verkligen 
kompetenta att handha denna ganska svårskötta affär; resten levererade, på 
grund af slarf och okunnighet, en mer eller mindre underhaltig vara, som på 
många håll bragte vårt hö i svår misskredit. Dessa klagomål kommo gifvetvis 
till handelskammarens i London kännedom; då de inkompetenta firmorna genom 
handelskammarens förmedling sökte inleda nya affärer, blefvo de naturligtvis 
afvisade. Det är handelskammarens uppgift att hålla dylika firmor ur mark
naden, men att samtidigt på allt sätt underlätta arbetet för dem, som vilja och 
kunna uppfylla sina förbindelser. Efter mycket arbete skall det väl slutligen 
lyckas att inplanta sundare begrepp i den svenska köpmanskåren. Den måste 
lära sig förstå att affärer icke är detsamma som ohejdad konkurrens om lättaste 
förtjänsten, utan hänsyn till förpliktelser. Affär i en god modern mening kan 
snarare definieras som ett samvetsgrant fullföljande af en väl utarbetad plan, 
med iakttagande af såväl säljarens som köparens intressen. Sådana affärer 
kunna icke bedrifvas utan ingående Sakkunskap och praktisk erfarenhet. Vara 
gemensamma sträfvanden böra inriktas på att organisera utrikeshandeln med 
hjälp af stora, solida och erfarna firmor och att skydda dessa dugande firmors 
arbete mot stormlöpningar af hänsynslösa och underhaltiga konkurrenter. Det 
är handelskammarens liksom hvarje exportinstitutions plikt att hjälpa till meå 
uppbyggandet af en sådan handelsorganisation. Tillfälliga framgångar betyda 
härvid föga; det är på det uthålliga, samvetsgranna arbetet det hänger.»

I förestående uttalande beröres i främsta rummet »okynnesaffärer» 
i fråga om exporten. Beträffande importen saknas icke heller mot
svarande företeelser. Det är en känd sak, att en hel del af våra. 
detaljhandlare äflas att själfva införa sina varor från utrikes ort; 
i regel kan man nog utgå ifrån, att dessa inköp ske på ett sätt, 
som innebär nationalekonomisk förlust. Men till och med enskilda 
personer införskrifva direkt sina förnödenheter från utlandet; i syn
nerhet är detta mycket vanligt bland våra damer, beträffande mcde-
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varor, tyger o. s. v. Någon gång — vid tiJlfälle af rent personliga 
förbindelser — kan ju detta ske med fördel och alltså vara att an
befalla, men för „det mesta skötes nog äfven denna »handel» illa; och 
att man ej oftare inser detta själf, beror nog till stor del på den 
okritiska beundran, hvarmed, särskildt inom fruntimmersvärlden, allt 
ännu hälsas, som kommer »direkt från Paris».

Vi återgå till exporten. I Emigrationsutredningens Bilaga XIX 
liar kammarherre Ered. Löwenadler i London framställt ett förslag 
om bildandet af svenska handelskompanier, för en kraftigare befordran 
af vår utförsel särskildt till mera aflägsna länder. Yi återgifva här 
detta hans uttalande ånyo.

»Med anledning af en begäran, säger hr L., att jag närmare borde skissera 
min åsikt rörande önskvärdheten af bildandet af Svenska Handelskompanier 
för en mera pousserande afsättning af svensk industri i Österlandet samt 
för att tillgodogöra oss själfva en del af den förtjänst, som hittills hamnat i 
utomståendes fickor, vill jag meddela, att bildandet af dylika Handelskompa
nier ej bör möta större svårigheter och behöfva andra former än hvilket annat 
handelsbolag som helst.

Enligt min förmening borde det första bolaget af detta slag bildas af 
våra mest framstående industrimän, chefer eller direktörer för våra mest 
framstående industrier.

Kapitalet bör, till en början, fixeras till 2 millioner kronor, att uppkallas 
efter behof, alltefter affärens utveckling.

Delägarna blifva våra industriers stormän eller deras bolag, hvilketdera 
som nu må anses fördelaktigast, och följaktligen kommer ett dylikt handels
kompani att representera de industriverk i Sverige, hvilka på ena eller and
ra sättet ingå som aktieägare.

Till att börja med upprättar handelskompaniet eget kontor på den mest 
lämpliga platsen i Östern, t. ex. Singapore, Hong-Kong eller Shanghai, samt 
utvidgar sig sedermera på samma vis som nu existerande engelska och tyska 
firmor, hvilka alla troligen börjat smått, innan de uppnått sina nuvarande ut
sträckningar och förbindelser. Intet hinder möter för ett dylikt handelskom
pani att, vid sidan af sin svenska affär, idka andra, på platsen gängse affärer 
samt äfven sysselsätta sig med exportaffärer till Europa, på samma vis som 
andra existerande handelshus af olika nationaliteter. Genom att på detta 
vis komma i direkt förbindelse med de större kinesiska handelsfirmor, hvilka 
i sista hand förmedla afsättning till de mindre mellanhänder, som afsätta till 
förbrukarne, besparas minst 10 % som för närvarande försvinna, innan vi 
kunna komma i beröring med den, för ett handelshus, sist nödvändiga mel
lanhanden. Endast på detta vis anser jag, att vi hafva utsikt till att kunna 
upptaga täflan med framgång och till vårt eget land återföra en betydlig del 
af den förtjänst, som vi för närvarande utbetala till mellanhänder.

Dessutom är det själfklart, att ett svenskt handelskompani, under prak
tisk ledning, kommer att poussera sina egna artiklar på ett sätt som inga 
mellanhänder kunna åstadkomma.

Dessa senare kunna i allmänhet ej existera på de svenska agenturer 
de för närvarande representera, och föra, vid sidan, en hel del andra varor, 
kanske äfven mera lättsålda, med den påföljd att våra artiklar åsidosättas, 
såvida de ej undantagsvis efterfrågas. Med egen representation blir förhål
landet annorlunda. Chefen för ett dylikt handelskompani i Österlandet tvingas
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af omständigheterna att ägna hela sin och sin personals tid till pousserandet 
af egna artiklar.

"Att ett dylikt handelskompani blifver en verksam länk i alstrandet af 
storindustri i Sverige, förefaller mig tämligen säkert. Efter hand inkommer 
handelskompaniet med rapporter angående gångbara artiklar af olika slag, 
och där vi hafva råvaror eller andra naturliga fördelar, bör det ej möta 
svårigheter för oss att ordna vår industri för stor tillverkning af enstaka 
artiklar samt därigenom nedbringa kostnaderna.

Ungefär på det vis jag tänker mig ett dylikt handelskompani, har vår 
tändsticksindustri utvecklat sig.

Det är trettiotvå år sedan jag först blef intresserad i denna affär.
År 1878 exporterades svenska tändstickor i ringa kvantiteter, och då 

hufvudsakligen till Kina. Ungefär vid denna tidpunkt började Japan sin 
tillverkning, och på grund af sin närhet till Kina hade Japan inga svårig
heter att beröfva Sverige denna marknad.

Därefter började arbetet på andra fält, och jag vågar påstå, att de fyra 
resor jag gjort till Östern, Amerika och Australien, sedan 1894, den erfaren
het jag därvid vann och de direkta förbindelser jag då gjorde med alla de 
största afnämarne på olika platser, i väsentlig grad underlättat afsättningen 
öfver hela världen af denna årligen växande industri.

Min erfarenhet, som vanns genom besök på olika platser, omkastade 
på många vis hela den föregående arbetsmetoden och gaf anledning till för
ändringar i fabrikationen, hvilka såtillvida visat sig fördelaktiga.

Ett handelskompani, bildadt af svenskar för svenska varor, bör gifvetvis, 
synes det mig, på samma sätt kunna dels skaffa afsättning för svenska ar
tiklar tillverkade af svenska råvaror samt dels, genom den afsättningserfaren- 
het, som vinnes på platsen, kunna lämna värdefulla upplysningar till vår in
dustris stormän om hvad som bör och måste göras för att skapa en storin
dustri i lämpliga artiklar. Med de rätta personerna, hvar på sin plats, be- 
tviflar jag ej, att ett dylikt handelskompani blir en succès.

Efter hand utvidgas affären, så att bolaget har sina stora »Go-downs» 
(magasin) samt håller lager af olika slag, hvilket blir nödvändigt, ty utan 
jämn tillförsel växer ingen afsättning.

Nästa steg blir upprättandet af ytterligare kontor på andra lämpliga 
platser, och passande chefer för dessa hafva under tiden blifvit uppfostrade 
på hufvudkontoret.

Hvar och en på hufvudkontoret bör veta och känna, att det beror på 
honom själf att få befordran.

Genom att bilda ett handelskompani med tillräckligt kapital underlättas 
finansieringen betydligt.

Våra exportörer kunna troligen med lätthet ordna trasseringen, och han
delskompaniet blir i stånd att på platsen lämna sina goda köpare kredit 
enligt gällande kutym, hvarförutan stora affärer ej blifva möjliga.

En af de orsaker, hvarför Sveriges export på Österlandet blir lidande, 
ligger nog till stor del i svårigheterna att ordna finanserna mellan afskep- 
pare och emottagare.

Denna svårighet aflägsnas betydligt genom ett handelskompani med till
räckligt kapital.

Det faller af sig själft, att våra direkta ångbåtsförbindelser med Asien, 
Sydafrika, Australien och Argentina skulle vinna betydligt genom att vår 
export gick genom egna händer samt genom de returfrakter som rimligtvis 
i en framtid kunna förväntas, så snart som våra handelskompanier kunna 
ägna sin tid åt afskeppning till Europa af gångbara varor.
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Till sist vill jag påpeka, att samarbetet emellan elever, utexaminerade 
vid Stockholms Handelshögskola, och dylika af mig föreslagna handelskom
panier bör blifva ytterst intensift, samt att de senare kunna och böra sätta 
de förra i tillfälle att på praktisk väg tillämpa den erhållna teoretiska erfa
renheten.»

Handeln med Ryssland.

Yåra handelsförbindelser med Ryssland erbjuda utan tvifvel den 
största kommersiella uppgiften för den svenska affärsvärlden i våra 
dagar. I vårt några gånger förut citerade uttalande i emigrations- 
frågan år 1906, återgifvet i Bilaga XIX, säges:

»För att återgå till vår svenska språkkunskap, så är det ett stort och 
betydelsefullt språk, som vi svenskar hafva hittills fullständigt försummat. 
Tyvärr är detta just det språk, som vi först och främst af alla borde kunna, 
— det språk, som intet annat folk på jorden skulle hafva så mycket gagn 
af att kunna som vi. Det språket är ryskan. Aldrig skulle ordet om att 
»kunskap är makt» besannas i så hög grad, som om det kunde sägas om oss 
svenskar i detta fall. För att ännu en gång göra en afvikelse från det egent
liga ämnet: hvilken ovärderlig tillväxt i vår försvarskraft skulle vi ej vinna bara 
med den enkla åtgärden, att hvarenda officer i Sveriges armé lärde sig ryska!

Men af ej mindre betydelse skulle kunskapen i ryska vara för våra affärs
män. Vi hafva nyss varit öfverens om, att Sveriges kommersiella läge är 
ogynnsamt, — genom vår aflägsenhet från den stora samfärdseln och våra 
frusna innanhaf. Men en stor trumf ha dock naturen och historien gifvit oss: 
de ha lagt oss sida vid sida med ett af världens jättevälden, och just den af 
världens stormakter, som ensam inbjuder till något så när jämngod täflan 
äfven mindre, om blott högt utvecklade folk. Gentemot Tyskland och England 
måste vi alltid blifva ekonomiskt svaga och företrädesvis mottagande; gentemot 
Ryssland behöfde vi ej vara det. Men det sätt hvarpå vi här begagnat våra 
fördelar, är ett af de mörkaste bladen i den rika krönikan om Sveriges eko- 
miska försummelser.

Början till ett bättre må ske genom att vi börja "lära känna vår väldige 
granne. Och då naturligtvis först hans spåk. Hvarenda svensk exportör, 
åtminstone hvarje stockholmare, borde tillbringa ett eller annat år af sitt lif 
i Ryssland. Är väl den lefvande kännedomen om land och folk vunnen, öppna 
sig de kommersiella möjligheterna af sig själfva.»

Sedan dessa ord skrefvos, har utan tvifvel en stor förändring 
kommit till stånd med afseende å våra kommersiella förbindelser 
med Ryssland. Sjökommunikationerna ha förbättrats väsentligt, och 
vår export har flerfaldigats. Likväl bör allt detta ännu betraktas 
endast såsom en ringa början.

Tyvärr ha dock redan äfven missförhållanden framträdt, som 
det ligger yttersta vikt uppå att motarbeta. »Då man vill,» — 
säger en af våra konsuler, — »inleda en affär uti Ryssland, skall 
man lämna god vara och äfven vara punktlig uti uppfyllande af 
villkoren, ej minst beträffande leveranstiden. Denna punktlighet 
gör särskildt godt intryck på ryssen, som själf ofta saknar denna 
dygd, men värderar densamma så mycket mer hos andra».
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Men tyvärr sakna också vi denna dygd blott alltför ofta, och. så 
kan lätt ske, att vi snart förverka det goda anseende vi ännu, af 
gammalt, åtnjuta i Ryssland.

Våra köpmän och fabrikanter måste komma ihåg, att handeln 
med Ryssland, — just för det stora slutmål, som här är att vinna 
— mera än annat är en högst allvarlig sak, som det ej duger att 
rusa åstad till i lättsinne och par hasard. Just här måste vi bjuda 
upp allt hvad vi äga af klok och omsorgsfull beräkning, af kraft i 
handling och af omtanke i utförande. Lyckas vi härutinnnan, så 
kan hela vår utrikes handel till sist varda iagd på en helt ny och 
bättre bog.

Eller skola vi ännu en gång förslösa vår kanske bästa framtids
möjlighet? Det vore tyvärr icke alls olikt oss själfva och vår 
historia.

Affärs väsendet i allmänhet.

En af de största farorna för det framtida svenska affärslifvet 
är det öfverhandtagande jobberiet. Det icke blott skapar en del 
förmögenheter utan nyttigt arbete, och förstör ännu here förmögen
heter, det drager våra kapitalisters intresse ifrån den sunda ekono
miska företagsamheten och gör dem till hasardspelare.

Det är visserligen mycket svårt att komma dylika företeelser 
till lifs på lagens väg, men hos oss göres knappast heller ett försök 
därtill. Yår lagstiftning synes öfver hufvud icke sätta såsom sitt 
mål att söka stäfja affärslifvets utväxter; man nöjer sig med att 
skapa vissa, mycket vida former; hvad som försiggår inom dessa 
vida former, om än i sak aldrig så rättsvidrigt, synes icke komma 
vår lagstiftning och vår lagskipning vid.

Samma är förhållandet med den illojala konkurrensen, mot 
hvilken så länge och så ifrigt begärts skydd i vårt land. Såsom 
bekant har ingen dylik lagstiftning ännu kommit till stånd.

En annan stor svaghet i vårt alfärslif är det bristfälliga revi- 
sionsväsendet. Yid nästan hvarje ny »oegentligket» visar sig, att 
revisionen varit otillräcklig, och mycket ofta försumlig. Medlen 
häremot hafva diskuterats åtminstone ett par årtionden, men intet 
väsentligt synes ännu vara i saken åtgjordt, åtminstone icke på lag
stiftningens väg, om man undantager en ringa skärpning af revi
sorernas ansvar i den nya aktiebolagslagen.

TJnder de senaste årtiondena hafva allt flere järnvägsbyggen i 
vårt land utlämnats till danska entreprenadfirmor. Helt nyligen 
gick ett af våra hamnbyggen samma väg, och det väntas att detta 
snart skall blifva händelsen med flere. Detta låter förmoda, att det
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är något fel med vårt entreprenadväsen, och vid undersökning hos 
sakkunniga har detta visat sig vara ett allmänt erkändt förhållande. 
En redogörelse, utarbetad af civilingeniör Nils Eröman, har ådaga
lagt, att i detta hänseende finnas mycket allvarliga brister. De 
svenska entreprenadfirmorna äro i regeln så kapitalsvaga, att de ej 
våga åtaga sig något mera riskabelt företag, — utan att begära en 
vinstmarginal, som gör dem afgjordt underlägsna gentemot starkare 
konkurrenter. Därtill ha hvarken stat eller kommuner eller enskilda 
ännu lärt sig fullt inse, att en entreprenör måste behandlas med loja
litet och billighet, icke — i onödan — pressas efter öfverenskommelsens 
hårdaste bokstaf. (Mot främmande företag är man, förmodligen, 
rimlig och eftergifven). Våra svenska entreprenadfirmor äro därjämte 
bundna vid öfverenskommelser med fackföreningarna om arbetslönernas 
storlek, främmande entreprenörer komma hit, ofta med egna arbetare, 
och äro ej bundna af eller sätta sig öfver dylikt; såsom bekant tål 
man också här i Sverige mycket af en utländsk arbetsgifvare, som 
ej ett ögonblick skulle tålas hos en svensk. Och slutligen anmärkes, 
att lagstiftningen i detta fall är otillräcklig och otillfredsställande; 
och hvar finnes, i vårt svenska ekonomiska lif en punkt, där ej detta 
är händelsen?

Strödda reflexioner.
Idén till ett nytt företag i Sverige blir alltför ofta tunn och 

abstrakt; den stöder sig icke på och växer icke ut omkring en till
räcklig fullhet af sakliga upplysningar och personliga förbindelser.

Man lägger ofta hos oss ner millioner på ett nytt företag och 
utför det med åtskillig omsorg; men så saknas ändå det sista, af- 
görande, praktiska greppet, och så — ligga millionerna där gagn
lösa. Exempel: de nya saluhallarna i Stockholm, m. fl.

%

En mörk skugga på vårt politiskt-ekonomiska lif är den fullkom
liga sorglöshet, ja ej sällan skadeglädje, — hvarmed man oupp
hörligt oroar affärsföretag, som haft den olyckan att blifva närmare 
beroende af den svenska staten. Om någon ändring till det bättre 
kommit till stånd i detta fall, så är det åtminstone helt nyligen.

*

Det vore, — har någon sagt, — i många fall önskligt att ut
delningarna i våra affärsföretag mera begränsades. I England, 
Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland bli stora fallisemang 
alltmera sällsynta, just därför att vederbörande, med tanke på all-
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tid koramande briser ock rubbningar, söka med allt större omsorg 
och framsynthet lconsolidera sina affärer.

*

I en svensk tidning för några år sedan lästes följande notis:
»Bouppteckningen efter grosshandlare S. upptar i tillgångar omkring nio 

millioner kronor. Utom den förut omtalade stora donationen har stärb- 
huset på den bortgångnes önskan afskildt från boet en del belopp, som 
öfverlämnats till den aflidnes ej arfsberättigade anhöriga samt till kontors
personalen m. fl. i affären anställda. Affären i sin helhet kommer att ned
läggas.»

En i full gång varande affär, med tillgodohafvanden i millioner, 
lägges helt enkelt ned, utan vidare. Huru skall emigrationen kunna 
bringas att upphöra hos ett folk med så ringa ekonomiskt förstånd?

Den svenske köpmannen är artig och tillmötesgående mot nya 
kunder, men negligerar de äldre. Att vinna nya kunder är en 
sport, som kan vara intressant nog; att genom daglig och stundlig 
omtänksamhet behålla de gamla, erbjuder mindre intresse.

»Vi svenskar böra nu öfvergå till att exportera fabrikat i stället 
för råvaror»,. säger man. Ja, detta är lätt sagdt. Men för att utföra 
det fordras åratal af ihärdigt studium, ihärdigt arbete, högt upp- 
drifven klokhet, sparsamhet, vakenhet och driftighet, — för mindre 
går det inte.

*

Att bereda våra varor en fördelaktig afsättning i främmande 
land är ett studium, som kräfver sin man fullt så mycket som upp
finnandet af en ny maskin. För hvarje dag som går, framträda 
nya konkurrenter, öppnas nya samfärdsmedel, skapas nya affärs- 
usancer, uppstå nya behof och bli andra gammalmodiga; den som 
ej öfverskådar och behärskar hela detta maskineri, blir snart distan
serad. Vi måste på .alla områden hafva män, som äro »up to date» 
i dylika fall. Men just kunskapen om främmande folk och deras 
behof och tillgångar är det, som hos oss är otillräcklig. Våra unga 
köpmän måste resa långt mera än nu, — icke rekreation sresor utan 
studieresor, — om så behöfves i åratal, icke i månader.

*

När det gäller att bevaka våra ekonomiska intressen i utlandet, 
får man ej slå sig till ro med, att en institution kommer till stånd
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för ändamålet, eller att en »lämplig» person utskickas. Det är allt 
skäl att undersöka också, huru uppdraget verkligen utföres. Ibland 
saknas affärsduglighet, ibland patriotisk instinkt, ibland båda de
larna, — och detta såväl hos institutioner som enskilde.

*

Det är numera erkändt, att Esbilstunavarorna äro i sitt slag 
de yppersta i världen. Men hvarför få de ej då också världsom- 
sättning ?

Det går icke an att lita till tyska eller engelska firmor, som 
taga dryg provision och hvilkas försäljningsintresse alltid snäft 
begränsas af nationella och andra hänsyn. Svensken måste själf 
sälja sina varor, i alla de fem världsdelarna.

*

När en svensk fabrikant gjort ett försök att exportera och miss
lyckas, så är saken därmed slut. Han borde dock i stället först 
söka komma under fund med, hvarför han misslyckats.

En Malmöfabrik sände öfver af alla sina alster till Amerika. 
Det blef förlust. En sakkunnig — om en sådan tillfrågats — skulle 
upplyst, att en del af dessa artiklar icke hunde gå i Amerika, till 
följd af olikheten i vanor. Men detta tog man ej reda på; man 
upphörde blott genast med försöket.

*

En enquête borde verkställas, af offentlig myndighet eller af 
någon enskild korporation. Till våra näringsidkare borde utsändas 
en rundfråga:

Hvad anser Ni saknas i fråga om sammanhållning mellan Sve
riges näringsidkare inom Eder bransch, och huru skola dessa brister 
enligt Eder mening afhjälpas?

Hvad anser Ni behöfver göras för en bättre ordnad afsättning 
inom Eder bransch, beträffande försäljningen inom Sverige?

Då den svenska industrien icke i längden kan existera utan att 
göra sig fullt exportduglig, huru anser Ni att detta önskemål skall 
kunna förverkligas?

*

Göteborg har skaffat sig en humanistisk universitetsfakultet, 
men icke någon handelshögskola; det har härliga museer, men icke 
någon tidsenlig ångbåtsfiotta.

Eör något år sedan anställde en tidning i Göteborg en enquête 
öfver den frågan: »Huru skall Göteborg blifva en stor industristad?» 
Detta är godt och väl,, men industriplatser kunna vi få många i
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Sverige. Det vore bättre om enquêten hade gällt: Huru skall Göte
borg blifva Nordens största handels- och sjöfartsstad? Detta är 
hvad Göteborg är ämnadt till, fast det nu låtit öfverflygla sig ej 
blott af Köpenhamn utan äfven af Kristiania.

*

Yärldsfirmor, som söka afsättning i Norden, skaffa sig i regeln en 
»generalagent för Skandinavien». Det naturliga voxe, att dessa gene
ralagenter vore tillfinnandes i Göteborg. Men huru många finnas 
där? Så go dt som alla äro de att träffa — i Köpenhamn.

*

Ännu i dag behöfva vi kämpa för vårt oberoende mot »Hanse- 
städernas» tryckande öfvervälde, lika väl som på Gustaf Vasas tid. 
Men Hansestäderna heta nu ej endast Hamburgsuch Lübeek7“n-bap 
äfven Köpenhamn och London. En framtid skall förvåna sig öfver, - 
att vi så länge tålt förhållanden sådana som/de nuvarande.

%

En ledare af ett »skandinaviskt» företag befinner sig i samma 
ställning som de förra svensk-norska unionskungarna. Han riskerar 
mycket om han ej noga beaktar de danska och norska intressena, 
men ganska litet om han gifver de svenska intressena en god dag. 
Kesultatet säger sig själft.

%

Eör något år sedan slog potatisen fel i mellersta Sverige. 
Stockholm, som alltid får köpa en del potatis från främmande land, 
erbjöds genast sitt behof från Estland, Tyskland och äfven Dan
mark.

Man kom att tänka på, att Skåne hade god skörd för året, och 
begynte underhandla om, huruvida ej Stockholm skulle kunna få 
sitt potatisbehof fylldt därifrån. Men det visade sig nu, att ingen 
möjlighet fanns, hvarken till lands eller sjöss, att få potatisen från 
Skåne till Stockholm för samma transportkostnad som från Tyskland 
och Danmark.

Samtidigt härmed syntes i flera af våra tidningar en notis af 
innehåll, att den skånska potatisen, »såsom bekant», icke var gou- 
terad i Stockholm, enär den i vissa hänseenden var olik den potatis, 
som man är van vid i Stockholm.

Detta var nu något som stockholmaren icke visste om. Han 
hade ganska länge ätit potatis både från Uppland, Estland, Ein- 
land, Tyskland, Danmark och äfven någon gång från Skåne, och 
just icke gifvit akt på någon skillnad.
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Men stockholmaren är läraktig, oeh hädanefter vet han, att om 
det också skulle lyckas en gång att anordna en tillförsel af skånsk 
potatis, så skall stockholmaren inte tycka om potatisen från —■ Skåne. 
Det skall alltid vara bättre att taga den från Tyskland och Danmark.

*

Man säger, för att taga ett exempel, att det är en ekonomisk 
vinst för landet att importera billigt finskt och ryskt smör och ex
portera vår egen förstklassiga vara. Detta är sant i teorien; men 
för att det skall blifva sant också i verkligheten, fordras att af-, 
sättningen är organiserad på ett fullt tillfredsställande sätt, både 
inom och utom landet. Därest detta ej är fallet, kan resultatet 
iätteligen blifva en ekonomisk förlust.

*

En stor svaghet i Sveriges ekonomiska lif är fyrdelningen 
mellan Stockholm, Göteborg, Skåne och Norrland. Under senaste 
tid har emellertid åtskilligt samarbete kommit till stånd mellan 
Stockholm och Norrland, och en begynnelse förmärkes till ett när
mande äfven mellan Skåne och Stockholm. Blott Göteborg synes 
ännu hålla sig på afstånd.

En stor uppgift för en vidsynt och energisk svensk affärs
man vore att sammangjuta dessa fyra regioner. Detta skulle inne
bära en ny tid särskildt för vår skeppsfart, och kanske äfven för vår 
industri.

*

Det är ett misstag att tro, att affärsmän ej kunna vara entu
siaster. Just de stora affärsmännen äro ofta stora entusiaster, ■— dock 
sällan i Sverige.

Ty hos oss äro, i regeln, de sakkunnige icke entusiastiska, och 
entusiasterna icke sakkunniga.

#

I Bremens rådhushall finnes den bekanta, stolta inskriften: 
Navigare necesse est, vivere non necesse. När få vi en sådan anda 
hos vårt svenska borgarstånd, — en sådan okufiig tilltro till det 
egna yrkets nödvändighet och värde?
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Sjöfarten.
I vårt uttalande af 1906 om emigrationsfrågan, återgifvet i Bi

laga XIX, yttras i ofvanskrifna ämne följande:
»Sorgebarnet bland våra näringar har sjöfarten länge farit. Väl synes 

den för närvarande vara stadd i en ganska glädjande utveckling — trots alla 
brister, kvarom mera här nedan. En liknande uppblomstring ha vi emellertid 
fått bevittna en gång förut: i början af 1870-talet. Men mellan midten af 
1870-talet och midten af 1890-talet ligger en så mycket tröstlösare tidrymd 
af tjugu års stillastående — i många fall tillbakagång. Vår sjöfart synes 
vara en ömtålig planta: under mycket goda konjunkturer kan den skjuta en 
vacker växt, men komma trångmål och svaga tider: strax vissnar den och 
faller af. Här är tydligen något fel i systemet, och inte äro våra fackmän i 
något tvifvel om, hvilka dessa fel äro. I stället för våra många lilleputsrederier 
måste vi, s^åsom andra folk, sammansluta oss till några få stora företag, med 
kraft äfven att stå den onda dagen emot, och med förmåga att göra Sve
riges intressen gällande mot främmande konkurrenter. Och våra större sam
hällen måste frikostigt sörja för dockor och moderna hamnanordningar. En 
del af våra städer hafva förstått detta, och det har visat sig vara väl använda 
penningar. Men huru många af våra samhällen ha ej härutinnan visat en 
ödesdiger försumlighet! Tyvärr måste vi bland dem i första rummet räkna 
hufvudstaden Stockholm. Ï årtionden har Stockholms kommunalförvaltning 
skötts såsom existerade hvarken medborgerliga eller industriella eller kom
mersiella intressen. Det hjälper ej att saken från privatekonomisk ,synpunkt 
skötts väl (åter den synpunkten, någon annan tyckes ej existera i vårt offent
liga lif!). Resultatet har ock blifvit: orimliga hyror, orimliga lefnadskost- 
nader, industriens utvandring och sjöfartens depression. I Stockholm, om 
någonstädes, behöfde en verklig närings- och socialpolitik inaugureras. Tecken 
till en annalkande ny tid saknas visserligen ej heller. Men här, om någon
städes i vårt land, är det »periculum in mora».

Men äfven den svenska staten har mycket att godtgöra i sin politik mot 
vår sjöfart. Länge bestod den politiken endast däruti, att sjöfarten betungades 
med många och småaktiga skatteafgifter, till hvilka ej fanns någon motsvarig
het i fråga om andra näringar. Nu mera har man visserligen kommit in på 
en förnuftigare bog i detta hänseende. Men det är ej nog med denna nega
tiva förbättring. Staten har positiva skyldigheter mot vår sjöfart. Därom 
råder ej hos något annat folk något tvifvel; — alltför länge har det rådt
hos oss. ‘ o

Svenskarna äro visserligen intet sparsamt folk. För vara personliga behof 
kunna vi gifva ut pengar ganska vårdslöst. Men i ett fall ärp vi sparsamma, 
nämligen' där vi ej borde vara det: i affärer. I affärer vill svensken sällan 
ge ut en krona, om han ej genast har femöringen såsom ränta inom synhåll. 
Men detta är raka motsatsen till modern affärspolitik. Vill man där intet
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riskera, så har man heller ingen större vinst att påräkna. Problemet är ej 
att slippa risk, utan att väl beräkna sin risk.

Det finnes emellertid ett område, där vi svenskar, såväl stat och kommu
ner som enskilde, visat en verkligen storslagen framsynthet och ej bäfvat tillbaka 
för högst betydliga risker. Detta är i fråga om våra järnvägsbyggnader. Sta
ten har offrat hundratal millioner kronor på järnvägarna i Norrland, fastän den 
vet att det kan dröja årtionden innan de gifva direkt valuta för hvad de 
kostat. Men hvem vill väl därför hafva det norrländska järnbansystemet 
ogjordt! Tvärtom, vi äro i dessa dagar färdiga att offra nya tiotal millioner 
på Inlandsbanan. Och detta anses såsom ett af de mest lyckobådande tecknen 
till återuppvaknad svensk energi. Och det är naturligtvis så. Men då blott 
en enda liten fråga. När vi riskera hundra millioner kronor på järnvägar, 
som lämna endast indirekt nytta, — hvarför är det då så omöjligt att få 
den svenska staten att riskera några få millioner på ångfärjor och direkta 
sj öfartsför bin delser ? Är ej här den väntade indirekta vinsten minst lika 
stor som vid järnvägarna??'

Sedan förestående skrefs, äro sju år gångna, ock en livar vet att 
denna tidrymd betecknar kanske den största uppryckning som den 
svenska sjöfarten någonsin genomgått.

Ännu äro dock icke alla de möjligheter utnyttjade, som i detta 
hänseende äro beskärda vårt land, som utan tvifvel är ämnadt att 
blifva ett sjöfartsland af första ordningen, när man tänker på vårt 
folks anlag för detta yrke och på landets många förträffliga hamnar, 
— sådana de gifvits oss af naturen, ty våra egna åtgärder äro ju 
ännu ganska obetydliga.

En omständighet, som ännu ingifver något bekymmer, är föl
jande. Äfven denna gång har det stora uppsvinget kommit till stånd 
under en tid af ovanligt lysande konjunkturer. Det återstår att 
se, huru vår nyskapade sjöfart skall reda sig när de sämre dagarna 
komma. Vi må hoppas, att den nu skall stå törnen bättre än som 
var fallet under 1870-talet.

De mången gång mindre lyckliga affärsmetoder, som tränga 
sig fram inom det moderna näringslifvet, hafva icke heller ute- 
blifvit inom den svenska sjöfarten. Det säges vara ganska van
ligt numera, att befälhafvareplatserna å våra större fartyg läm
nas endast till personer som själfva insätta ett såsom tillräck
ligt ansedt belopp i rederiföretaget. Om också detta någon gång 
kan vara lämpligt, är dock principen icke utan sina stora olägen
heter och faror; till uppdragandet af en förstarangs befälhafvare- 
klass bidrar den i alla händelser icke. Det hela är ett exempel 
bland många, huru nödvändigt det är, att både den allmänna upp
märksamheten och lagstiftningen med all vakenhet följa de nya 
kutymer, på hvilka nutidens ekonomiska lif, med dess våldsamma 
konkurrens, är så rikt.

Under de senaste båda mansåldrarna ha mer än 1 million 
svenskar passerat Atlanten, på resa till Eörenta Staterna, och åt-



SJÖFARTEN. 799

skilliga tiotusental hafva gjort färden i motsatt riktning. Passage- 
rareafgifterna för dessa resor torde ha uppgått till minst 200 milli
oner kronor. Af dessa väldiga summor har, praktiskt taladt, intet 
kommit vår svenska sjöfart tillgodo. Detta kommer nog att blifva 
en af de icke minst förvånande fakta, som den- svenska emigra- 
tionshistorien skall gifva en framtid att begrunda.

Att vi långt före detta borde ha haft en direkt svensk ångbåts- 
linje mellan Sverige och Förenta Staterna, är ju helt enkelt ett 
axiom. Invändningen att detta skulle befordrat emigrationen, är ej 
värd ett enda ögonblicks uppmärksamhet; en hvar vet att så icke 
behöft blifva fallet, och där detta skäl framställes, har man full 
rätt att misstänka att det blott är ett svepskäl. Däremot skulle 
den direkta svenska linjen i hög grad hafva bevarat och befästat 
sambandet mellan svenskarna i Sverige och svenskarna i Amerika. 
Att vi äfven detta förhållande oafsedt borde ha en direkt förbin
delse med den förnämsta ekonomiska stormakten på andra sidan 
väridshafvet, säger sig själft.

Yid ett sammanträde i Teknologföreningen i fjol yttrade sig 
skeppsredaren Dan Broström, enligt referat i tidningarna, på föl
jande sätt:

»Beträffande behofvet af en direkt svensk passagerarelinje till Nordame
rika, äro ju alla ense därom. Men då det gällt att få ihop det beböfliga 
kapitalet, hade man mötts af nedslående erfarenheter, i det att både ledande 
finansmän och politici visat sig ha aversion mot planen.»

Det är ju besynnerligt att man skall stöta på en dylik ona
turlig »aversion», men faktum, att så verkligen förhåller sig, har icke 
kunnat undgå den allmänna uppmärksamheten. Yi afstå från att 
söka finna förklaringen till det sällsamma förhållandet. Tiden skall 
kanske visa, hvad den innersta orsaken döljer.

Såsom bekant, göres för närvarande ännu ett försök att få saken 
till stånd. Skulle det verkligen lyckas, så är upphofsmannen, skepps
redaren W. R. Lundgren i Göteborg, all heder värd; ty svårig
heterna och hindren äro säkerligen stora, — de senare ej blott af 
negativ, utan äfven af positiv art.

En annan mycket angelägen fråga inom sjöfartens gebit för 
närvarande, är förbättrandet af persontrafiken Göteborg—London 
(Göteborg—Harwich). — Att den regelbundna förbindelsen mellan 
Stockholm och Finland ännu uppehälles uteslutande af finska båtar, 
är välbekant.

Yid den i stort sedt synnerligen glädjande utvecklingen af 
svensk sjöfart i våra dagar finnas dock äfven åtskilliga mörka punk
ter, och främst bland dessa skeppsbyggeriverksamheten. Yår upp
gift här bjuder icke att ingå i detaljer; att det är, och länge varit, 
illa ställdt i detta hänseende hos oss, är allmänt kändt. Likaså är
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allmänt kändt, att vårt näringslifs nyaste kräftskada, jobberiet, äfven 
här spelat en olycklig roll.

Bland skeppsvarfvens bättre inkomstkällor i vara dagar räknas 
reparationsarbetena. Äfven dessa arbeten ha mer och mer gått ifrån 
de svenska verkstäderna, — stundom, vill det synas, genom otill
räcklig påpasslighet och beräkning från svensk sida. En särskild 
detalj i detta hänseende belyses i en artikel i Aftonbladet den 12 
april 1912, hvarur vi återgifva följande:

»De svenska varfven göras ofta till föremål för mindre smickrande jäm
förelser med de danska; dock kan här till försvar för våra varf anföras ett 
förhållande, som ej är tillräckligt beaktadt, ehuru det är af afgörande bety
delse. Det är nämligen deii rikliga förekomsten af väl betalda reparations
arbeten i Danmark, beroende på, att ett danskt bärgningsbolag, »Switzer», har 
monopol på bärgningar från Falsterbo till Nordkap. Detta bolag har nyligen 
uppslukat de norska bärgningsbolagen och är numera så starkt att privat 
konkurrens torde bli ganska svår. Följden häraf är den, att ej allenast de 
talrika haveristerna i Öresund utan äfven de i Kattegatt och Göteborgs när
het släpas till de danska varfven af de danska bärgningsångarna, så att repa
rationsarbeten göras i ojämförligt mycket större omfattning i Danmark än i 
Sverige, hvilket meddelaren sjäjf genom långvarigt arbete å båda platserna 
haft tillfälle konstatera. Det är reparationerna, som inbringa något, det vet 
enhvar skeppsbyggare, hvarför nybyggnadspriset är af mindre betydelse, då 
god tillgång på reparenter finnes.»

Yi se här åter en af dessa otaliga »öfverenskommelser» i våra 
dagar, där vi svenskar, af någon outgrundlig anledning, så godt 
som alltid draga det kortaste strået. Betydelsen af ofvan anförda 
faktum ha vi just i dagarna haft tillfälle att bevittna. En svensk 
kanonbåt sjunker, genom sammanstötning, i svenskt farvatten, i Öre
sund; enligt ofvan omnämnda förbindelse, skulle nu bärgningen kom
ma att utföras af ett danskt bolag. Huru det kommer att gå i före
varande fall, är, när detta skrifves, ännu ej afgjordt. Men hvarför 
skall ett svenskt bolag frånskrifva sig rätten till verksamhet inom 
Sveriges eget territorium? Gfifves något exempel på, att ett danskt 
bolag frånskrifvit sig rätten till arbete inom Danmark?

En annan mörk punkt inom vår sjöfart äro våra föråldrade 
hamnanordningar — på många håll, :— samt otillräckligheten, i 
flertalet fall, af våra skeppsdockor.

Under rubriken Stockholms hamnförhållanden innehåller Stock
holms Dagblad för den 10 februari 1912 en artikel, som vi här till
låta oss återgifva.

Vi ha, säger tidningen, mottagit följande uppseendeväckande skrifvelse:
»Svenska Sydafrikalinjens ångare »Atlantic» om 5,600 ton befraktades för 

nagon tid sedan med en last kol från England till Stockholms gasverk, för att 
därefter lasta ut Iran svenska hamnar till Sydafrika. Någon särskild isldau- 
sul fanns icke i certepartiet, då vi togo det för gifvet att Stockholms stad 
skulle hålla farleden öppen åtminstone för ångare destinerade till stadens
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eget gasverk, — d. v. s. farleden norr om Lidingön, emedan passagen genom 
Lidingöbron enligt officiella underrättelser ansetts för smal för ångare af den 
storlek hvarom här var fråga. Denna vår förmodan tycktes ytterligare be
kräftas, då vi några dagar före Atlantics ankomst sågo ett tillkännagifvande 
i Stockholmspressen, att isen å farleden norr om Lidingön komme, att brytas 
upp för att tillåta nämnda ångare att komma upp till gasverket. Döm där
för om vår förvåning, då vi dagen före ångarens ankomst genom våra Stock- 
holmsagenter erhöllo meddelande om, att hamnkaptenen helt kort och godt 
meddelat, att rännan i fråga icke komme att brytas upp, och i detta sitt be
slut var hamnstyrelsen, trots upprepade framställningar, orygglig. För oss 
återstod alltså endast trenne alternativ. För det första att söka forcera 
passagen genom Lidingöbron, med risk att förorsaka skada å såväl ångare 
som bro; för det andra att upplossa lasten på annan plats och på annat sätt 
transportera densamma till sin bestämmelseort; eller för det tredje att låta 
ångaren öfvervintra i Stockholm, till dess blidare väderlek gjorde hvad hamn
styrelsen vägrade, d. v. s. bröt upp rännan norra vägen.

Gifvetvis beslöto vi oss att först försöka det första alternativet, och vid 
företagna mätningar af broöppningen visade det sig äfven, att denna var 
något bredare än hamnkaptenen uppgifvit, och att detta skulle möjliggöra 
för fartyget att komma igenom med ungefär 10 centimeters mellanrum å 
ömse sidor. Isbrytaren vägrades dock fortfarande att ens assistera ångaren 
genom bron eller bryta upp isen från bron fram till gasverket, utan detta 
måste vi med tillhjälp af förhyrda bogserångare själfva ombesörja. Ångaren 
anlände så till destinationsorten, och efter stora svårigheter och med dryga ut
gifter lyckades det oss verkligen att få fartyget till lossningsplatsen.

Om det är på detta sätt som Stockholms hamnmyndigheter söka att 
förbättra det förut ingalunda goda namn som Stockholms hamn har inom 
sjöfartskretsar, torde vederbörande myndigheter ha slagit in på fel väg. Som 
ursäkt för sitt beslut har hamnstyrelsen emellertid uppgifvit, att den 
enda isbrytare, hvaröfver Stockholms hamn disponerar, genom den senaste 
starka frosten haft så mycket att göra med att hålla rännan från hamnen 
ut till sjöss klar, att den icke haft tid att verkställa ifrågavarande uppbryt
ning. Detta ger anledning till påpekande af ytterligare ett stort, och t. o. m. 
ännu större missförhållande, nämligen att en stad af Stockholms storlek, med en 
hamn af Stockholms betydelse, endast skall disponera öfver en enda isbrytare. 
Vi undra verkligen, om hrr stadsfullmäktige i Stockholm satt sig in i hvad 
det skulle betyda för hamnen och staden, om nämnda isbrytare råkade ut för 
ett eller annat missöde, som under någon längre tid omöjliggjorde dess tjänst
göring. Stockholms hamn skulle då inom kort vara blockerad, och de i 
densamma befintliga fartygen skulle blifva försatta i den mindre behagliga 
situationen att nödgas öfvervintra i Stockholm. Hvad detta skulle betyda 
för särskildt större, dyrbara ångare, torde icke vara svårt att fatta, men 
äfven för samhället i sin helhet måste ju stängningen af hamnen under må
nader vara af så ingripande ekonomisk betydelse, att man häpnar öfver sta
dens brist på framsynthet att icke skaffa sig ytterligare en kraftig isbrytare.

Millioner nedläggas årligen på förskönandet af Stockholms stad, och 
detta är ju på intet sätt klandervärdt, men månne ej staden har att först 
tillse, att millionerna flyta in, genom att sorgfälligt vårda sig om dess handel 
och sjöfart; vår erfarenhet visar, att denna del af samhällets omsorg 
lämnar mycket öfrigt att önska.

En af våra ångare låg i Stockholm ej mindre än tolf dagar för intagning 
af några hundra stds däckslast, som med lätthet inlastats på 2—3 dagar i 
Göteborg eller norrländsk hamn. Den direkta utgiften var oerhörd t stor, kr.
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4-6 4 pr std, men den indirekta, på grund af tidsförlusten, belöpte sig till kr. 
12-50 pr std; alltså sammanlagdt kr. 17-i4 pr std.

En annan af våra ångare lossade en fosfatlast på 5,583 kilotons vid 
Gäddviken, och de direkta lossningskostnaderna uppgingo till kr. 8,104-24, 
eller ungefär tre gånger så mycket som i Göteborg.

Dylika exempel visa ju klart och tydligt, på hvilken ståndpunkt Stock
holm står i fråga om hamnförhållandena.

Visserligen hafva ju dessa förhållanden icke något som hälst att göra 
med upprätthållandet af förbindelsen med hafvet vintertid, men då vi tagit 
till orda för att påvisa missförhållanden inom Stockholms hamn, hafva vi icke 
velat uraktlåta att äfven påpeka andra sådana, för att de, som tro, att allt är 
väl beställdt, skola få ögonen öppnade.

Vi kunna till jämförelse nämna, hvad vår egen isbrytare härstädes ut
rättar; staden disponerar visserligen öfver tvenne, men hitintills har endast an
setts nödvändigt att hålla den ena i gång, under det att den andra legat i 
reserv. Den i gång varande isbrytaren nöjer sig icke med att hålla rännan 
från hamnen till sjöss öppen. Den håller dessutom farlederna rundt om i 
skärgården trafikabla, den assisterar kustångare och. skärgårdsbåtar, den bry
ter isen för fiskeflottan eller t. o. m. för enstaka fiskebåtar, då så är nöd
vändigt. Kort sagdt, den gör allt hvad den kan för att undanrödja de svårig
heter, som uppstå genom isbildning, icke blott i Göteborgs hamn och på 
vägen ut därifrån, utan äfven i hela det kringliggande distriktet.

Vi ha icke velat underlåta att på detta sätt bringa till offentlighetens 
kännedom de här ofvan påpekade missförhållandena och på samma gång varna 
andra rederier från att vintertiden sända sina ångare till Stockholm.

Att vi själfva i detta fall sluppit så jämförelsevis lindrigt från saken 
som vi gjort, är ingalunda Stockholms hamnmyndigheters förtjänst, utan mera 
en ren slump; och så länge myndigheterna i Stockholm anse handel och sjöfart 
vara af en så underordnad betydelse, som nu tyckes vara fallet, torde rede
rierna såväl här hemma som utomlands göra bäst i att med sina ångare 
undvika deras stad.

Göteborg den 7 februari 1912. W R L d

På grund, säger tidningen, af ofvanstäende synnerligen allvarliga uttalande 
af direktör Lundgren, den kände chefen för Svenska Sydafrika-linjen, har 
redaktionen vändt sig till linjens härvarande representant, aktiebolaget Olson 
& Wright, med begäran om närmare meddelanden, och har dess verkställande 
direktör, hr Thorsten Eoberg, yttrat sig om och understrukit direktör Lund
grens klagomål på följande kraftiga sätt:

»Jag nödgas medgifva, att jag måste gifva direktör Lundgren fullkomligt 
rätt i allt det hufvudsakliga af hans skarpa klagomål. Hufvudstadens befolk
ning har redan länge fått i hög grad lida både direkt och indirekt af den 
kortsynta sjöfarts-, handels-^ och industripolitik, som alltid kännetecknat Stock
holms stadsfullmäktige. Då efter mångårig agitation hufvudstaden ändtligen 
hugnades med en fristående hamnstyrelse, hade man verkligen hoppats på, 
att en bättre tid skulle randas för våra hamn- och sjöfartsförhållanden. Men 
däraf synes tyvärr hittills icke mycket afhörts, och särskildt är att beklaga, 
såsom jag äfven förut offentligen uttalat, att icke hamnstyrelsen kunnat afstyra 
det olämpliga byggandet vid Stadsgårdskajen af det i så många afseenden 
opraktiska, trafikhindrande och varuimporten så onödigtvis fördyrande samt där
till onödigt kostbara nya milliontullpackhuset. Varningar häremot (och de allra 
skarpaste) fran praktiskt håll saknas dock icke, men en ensam person, med 
föga insikt i den praktiska sidan af saken, synes fått styra därmed efter god-
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tycke. Hvad isbrytarfrågan beträffar, kan man dock rättvisligen icke lägga 
hamnstyrelsen något till last, ty den har gjort hvad den kunnat för att 
söka öfvertyga stadsfullmäktige om den absoluta nödvändigheten för Stock
holms sjöfart och handel att skyndsamma åtgärder vidtagas för anskaffandet 
af en ytterligare isbrytare af en tillräckligt stor, kraftig och modern typ.

Under tiden får dock hufvudstadens befolkning genom fördyrade frakter 
vintertid betala isbrytarens anskaffningskostnad flera gånger om, ty redarna 
veta nog till stor del, hvilka risker de löpa genom att befrakta sina ångare 
till Stockholm vintertid under nuvarande otillfredsställande förhållanden, och 
kolfrakterna till Stockholm, som eljest under året äro lika låga, ja lägre än 
till sydsvenska hamnar, skulle icke vara två à tre shillings pr ton högre till 
Stockholm än till Sydsverige vintertid, om icke så många redare afhölle sina 
ångare från Stockholm. Nog synes det mig, som om Stockholms stadsfull
mäktige borde kunna. uppfatta betydelsen af en skyndsam lösning af denna 
angelägenhet.»

Thorsten Roberge

Yi ha icke tvekat att, med några uteslutningar, återgifva denna 
artikel, då däri framställda klagomål göras af namngifna personer 
af så högt anseende som här är fallet. Saken är ju af synnerligen 
allvarlig beskaffenhet; och tyvärr kan man befara, att det icke en
samt är Stockholm, som bland vårt lands många sjöstäder företer 
missförhållanden af dylik art. Och man förstår nu åtminstone en 
del af de svårigheter, hvarmed vår svenska sjöfart haft och ännu 
har att kämpa, på samma gång man äfven erinras om den liknöjd
het, hvarmed så ofta i vårt land just de kommunala myndigheterna 
behandla näringslifvets intressen. Huru annorlunda förfar man ej 
i våra dagars Tyskland! Men därför är Tyskland också numera 
befriadt från — emigrationens skada och nesa.

En nyuppstånden fråga af stor betydelse för vår sjöfart är den 
om upprensningen af Flintrännan i Öresund. Om denna angelägenhet 
läses följande i Svenska Dagbladet för den 19 februari 1913:

»I äldre tider gick Öresundstrafiken som bekant uteslutande genom den 
på danska sidan liggande farleden, Drogden, men sedan den mellan Saltholmen 
och svenska landet gående sjöleden, Flintrännan, år 1873 blifvit utprickad 
och försedd med fyrskepp, ha från svensk sida ansträngningar gjorts att göra 
denna »ränna» till en hufvudtrafikled för den större sjöfarten. Också ha, med 
anslag från handels- och sjöfartsfonden, sedan 1889 upprepade rensningar af 
Flintrännan företagits, hvarigenom minsta djupet i den grundare delen af 
rännan så småningom ökats från 6'23 meter till dess nuvarande djup 7'35 

meter (24 fot) å en hredd af 80 à 100 meter.
På grund af det alltjämt växande behofvet af större och mer djupgående 

fartyg äfven för Östersjöfarten, blef frågan om Flintrännans upprensning och 
ytterligare fördjupande lifligt diskuterad i våra sjöfartskretsar och föranledde 
upprepade opinionsyttringar i sådant syfte. Regeringen fann sig också föran
låten att under åren 1905 och 1906 bevilja sammanlagdt 8,500 kr. till under
sökning af farledens utvidgning till en 300 meter bred och 8 meter djup ränna, 
och på grundval af dessa undersökningar uppgjordes kostnadsförslag med tvenne 
alternativ, dels på en bredd af 300 meter till en kostnad af 4,045,000 kr., 
och dels för en bredd af 150 meter till en kostnad af 1,166,000 kr.
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Längre än till projekt kom man icke denna gång. Frågan fick under den 
närmaste tiden livila, men vid 1910 års riksdag väcktes af de kända skepps
redarna Broström och Lundgren motion i riksdagen om en fullständigare 
utredning angående Flintrännans fördjupning. Andra Kammarens afslag 
föranledde emellertid frågans fall. Men det var tydligt att den icke därmed 
kunde vara utagerad. Förhållandena ha tvärtom under de sista åren utvecklat 
sig i sådan riktning, att hvad som förut mera tedde sig som ett framtidsperspek
tiv nu kan betecknas som en verklighet med trängande kraf.

Vid ^Sveriges Allmänna Sjöfartsförenings ordinarie årsmöte den 26 april 
förlidet ar bragtes saken ånyo på tal genom ett föredrag, hvarmed hr Dan 
Broström inledde diskussionsämnet: »I hvad mån är en fördjupning af våra 
viktigaste farleder och hamnar nödvändig för att motsvara den svenska sjö
fartens utveckling?» Mötet beslöt lämna föreningens styrelse i uppdrag att 
taga saken om hand och göra framställning till regeringen om Flintrännans 
fördjupning. I öfverensstämmelse härmed ingick styrelsen för Sveriges All
männa Sjöfartsförening den 10 februari i år till regeringen med en skrifvelse 
som endast helt kort omnämnts i pressen, men som innehåller en hel del vik
tiga uppgifter och synpunkter, hvilka förtjäna att allmänt uppmärksammas. 
Vi citera sålunda ur skrifvelsen följande:

”Genom det ringa djupet i Flintrännan blir sjöfarten från Sveriges öst
kust begränsad till relatift mindre fartyg, än hvad med fördel skulle kunna 
användas. Ett belysande exempel härpå lämnar en jämförelse emellan stor
leken af de malmtransportfartyg, som användas i trafiken från Luleå och 
Oxelösund till Rotterdam, Antwerpen och Emden, och de ångare, som från 
Narvik användas i samma trafik. Från Luleå och Oxelösund användas ännu i dag 
i malmtrafiken icke större ångare än Nordstjernans »Kronprins Gustaf» och »Drott
ning Sophia» på c:a 7,600 ton. Det är c:a tolf år sedan dessa ångare byggdes, 
med ett exceptionellt ringa djupgående för sin storlek. Byggnadskostnaden för 
dylika exceptionella fartyg är naturligtvis mycket hög, så att ingen redare 
vågar att spekulera i byggandet af dylika extrema typer, utan att han har ett 
särdeles gynnsamt fraktkontrakt, som kompenserar merutgiften i anskaffnings
kostnad. Erfarenheten sedan dessa ångare beställdes har också visat, att icke 
ett enda svenskt fartyg tillkommit, afsedt för denna trafik, som i storlek nått 
upp till dem. Och detta under en uppsvingsperiod för vår stora sjöfart, som 
hitintills aldrig öfverträffats i vårt land. Man har på grund af de betydande 
extra kostnader, som byggandet af exceptionellt grundgående stora fartyg med
för, måst använda mindre men relatift mera djupgående fartyg. Ett undantag 
utgör visserligen den holländska ångaren Grängesberg, hvilken byggdes 1903 och 
sedan dess hufvudsakligast användts i malmtrafiken från Oxelösund till Rotter
dam. Denna ångare lastar 10,000 ton d. v. och torde för sin storlek vara 
den mest grundgående ångare, som finnes i någon handelsmarin. Icke desto 
mindre har den ej kunnat utnyttja sin lastförmåga på grund af det ringa 
djupet i Flintrännan utan fått gå med cirka 8 proc. mindre last, än om den 
till fullo kunnat utnyttja sin lastförmåga vid full nedlastning.

Under det att den svenska malmexporten öfver våra egna hamnar Luleå 
och Oxelösund sålunda, på grund af det ringa djupet i Flintrännan, begränsats 
till fartyg af cirka 7,000 ton, användas från Narvik fartyg af ända upp till 
13,000 ton d. v. Det är alldeles uteslutet att använda dylika stora rnalrn- 
fartyg genom Flintrännan, ty de skulle därvid förlora 15 à 20 af sin 
lastförmåga, hvilket ur konkurrenssynpunkt är otänkbart.

Därigenom att så betydligt större fartyg kunna användas från Narvik, 
blir denna hamn såsom utskeppningsort af svensk malm betydligt öfverlägsen 
de svenska hamnarna i konkurrensen om den svenska malmutförseln.
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Men är det af vikt för den svenska malmexporten att kunna utnyttja 
stora fartyg i närtrafiken på kontinenten, så kommer nödvändigheten af att 
använda stora fartyg ännu starkare fram, då fråga gäller att tillgodose var 
numera så starkt uppblomstrande transoceanska trafik, ty med hänsyn till den 
större fart, som för dessa fartyg är nödvändig, måste de konstrueras med 
skarpare linjer och större djupgående än vanliga fartyg. Det är en betingelse 
för den rationella utvecklingen af exporten från Norrland till aflägsnare världs
delar, att de stora oceanångarna kunna uti Norrlandshamnarna intaga full last. 
Med de nu rådande djupförhållandena uti Flintrännan är emellertid en mål
medveten utveckling i dylik riktning omöjlig.

Tvenne möjligheter finnas att med viss uppoffring och viss risk passera 
från Östersjön till Västerhafvet utan att gå igenom Flintrännan. Den ena 
är att gå igenom Stora Bält, den andra är att passera genom Kejsar-Wilhelm- 
kanalen. Ingendera af dessa utvägar är tillfredsställande ur nationell synpunkt, 
ty det skulle innebära att flytta svensk sjöfart från svenskt farvatten öfver 
till utländskt. De betydande ekonomiska fördelar, som den stora genomgå
ende sjöfarten uti Öresund tillför oss genom lotsafgifter, provianteringar, kol- 
ningar, reparationer o. s. v., komma att till en utsträckning, hvars räckvidd 
nu ej kan öfverskådas, gå oss förbi, om vårt land ej i tid tillgodoser sjöfar
tens kraf på en djupare farled genom Öresund. Därigenom bär vägen från 
Östersjön till Västerhafvet. Därför ha de stora fartyg, som här ofvan anförts, 
hellre passerat genom Öresund med för litet last än tagit den, trots det större 
djupet, svårnavigabla vägen genom Bälten eller genom Kejsar-Wilhelm-kanalen. 
Denna torde bli väsenligt utvidgad, fördjupad och förbättrad ur navige- 
ringssynpunkt. Denna utväg blir dock icke användbar för de oceanångare, 
hvilka intagit sin hufvudlast i Norrland men skola komplettera uti den för
nämsta hamnen för vår oceantrafik, Göteborg.

Problemet om Flintrännans fördjupning har i egentlig mening ej blifvit 
akut förrän vi fått vår stora malmexport, som man kan beteckna som toll 
à femton år gammal, samt vår stora oceantrafik, som ej är mer än åtta år 
gammal. Men båda dessa för vårt land så viktiga intressen stå inför en stor 
utveckling, framför allt oceantrafiken, och de viktigaste betingelserna för att 
ernå en sund utveckling i dessa hänseenden äro stora fartyg, hvilka med nöd
vändighet kräfva djupa hamnar och djupa farleder.”

De förhållanden, som här ställts i belysning, synas oss oförtydbart bevisa 
nödvändigheten af att få frågan om Öresunds öppnande för den större sjöfar
ten löst på ett fullt tidsenligt sätt. Kostnaden torde härvid icke spela den 
afgörande rollen.»

Tyvärr är att befara, att denna fråga kommer att tigas ihjäl. Orsa
ken, om så sker, lärer icke vara någon hemlighet.
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Samfärdseln.
I fråga om samfärdseln i våra dagars Sverige träda ju järn

vägarna afgjordt i förgrunden; om sjöfarten är taladt redan här 
ofvan. Af samfärdseln i öfrigt behöfver i det följande endast ägnas 
några ord åt telefonväsendet samt åt det sätt hvarpå nyhetsförmed- 
ligen mellan Sverige och utlandet är ordnad.

Af våra allmänna samfärdsmedel i öfrigt äro våra landsvägar 
ju ieke fullt tillfredsställande från modern synpunkt, men de äro 
dock inom mellersta och södra Sverige i regeln tillräckliga för 
näringslifvets behof. I norra Sverige är förhållandet ett helt annat. 
Här är mycken hrist att afhjälpa. Otillräckliga landsvägsförbindelser 
förekomma äfven i flera af de västra landskapen i mellersta Sve
rige, ända ned till Dalsland; särskildt gäller detta gränsbygderna 
mot Norge.

Yårt postväsen har under det senaste halfseklet i det hela 
ganska väl uppmärksammat och tillgodosett tidens kraf. Detta 
kunde däremot länge knappast sägas om telegrafen, som emellertid 
numera är för inländska förbindelser till stor del gjord obehöflig 
genom telefonen. Yår ofördelaktiga osjälfständigket i fråga om 
telegrafförbindelsen med främmande länder är ju allmänt känd, 
liksom ock att vår bundenhet i detta hänseende helt nyligen blifvit, 
till allmän häpnad, ytterligare förlängd.

Järnvägarna.
I det föregående ha vi vid ett par tillfällen framhållit, huru 

olika Sveriges ekonomiska lif skulle tett sig den dag som är, om vi 
hade börjat bygga järnvägar tjugu år tidigare. Då skulle vi kanske 
haft också en icke ringa del af emigrationen ogjord. Emellertid: 
skedt är skedt, och sedan vi väl börjat, ha vi dock, såsom allmänt 
kändt är, i detta hänseende utvecklat en beundransvärd energi. Hade 
vi visat samma kraft och vidsynthet på en del andra områden, t. ex. 
sjöfartens, skulle nog också mycket vara annorlunda i vårt land.

Hvarpå beror denna påtagliga skillnad mellan vårt järnvägs- 
byggande och vår sjöfart? Sannolikt, åtminstone till en del därpå, 
att vid våra järnvägar ha vi haft att göra endast med oss själfva,
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— vid sjöfarten åter ha vi haft konkurrens med främmande folk. 
Och för ali dylik konkurrens har man i vårt land städse ådagalagt 
en besynnerlig skygghet. Man har känt sin underlägsenhet och 
man har dragit sig för det enda, som kunde göra denna om intet: en 
energisk sammanslutning mellan alla intresserade inhemska krafter.

Vårt ståtliga järnvägsnäts betydelse för det ekonomiska lifvet 
var länge mindre stor än man vanligen föreställde sig. I en artikel 
i Järnbanebladet för ett par årtionden sedan påpekade vi, att folk
ökningen på den svenska landsbygden, och äfven i städerna, alltid 
ställde sig hög i de trakter där, för ögonblicket, järnväg sby g g ande 
pågick, men att, ty värr, folkökningen vanligen upphörde så fort 
järnvägen var färdig. Tillväxten berodde alltså mera på den folk
sammanströmning, som var den naturliga följden af det omfattande 
arbetet, än på någon kraftigare utveckling af bygdens näringslif. 
Så småningom torde väl förhållandena härutinnan hafva ändrat sig 
något till det bättre. Ännu är dock inverkan af nya samfärdsmedel 
långsammare än man ofta föreställer sig, åtminstone i vårt land. 
Ett typiskt exempel på, att järnvägsförbindelser icke i och för sig 
äro tillräckliga för väckande af ett kraftigare näringslif, lämnas af 
mellersta Jämtland, hvarifrån utflyttningen i våra dagar är abnormt 
stor. Äfven andra dylika fall skulle nog kunna påpekas. I förhål
lande till det faktiskt förefintliga ekonomiska arbetets utveckling 
torde väl exempelvis Kronobergs län och Yästgötadelen af Älfs- 
borgs län vara så väl försedda med järnvägar som öfver hufvud 
någonstädes i Europa är händelsen. Men vi veta alltför väl, att 
detta icke för orterna i fråga medfört någon större ekonomisk upp- 
blomstring. Att bygga järnvägar är nog bra, men att draga full 
ekonomisk nytta af dem är en konst, som tydligen ännu icke alle
städes i vårt land är uppfunnen. Detta sammanhänger väl med, att, 
i allmänhet, vårt affärslif ännu lider af många svagheter och brister, 
som blott en större ekonomisk upplysning, bättre organisation och 
starkare ekonomisk verksamhetslust kunna råda bot på.

Med afseende å en del af nutidens problem i sammanhang med 
järnvägs väsendet förekommer i vår i Bilaga XIX återgifna äldre 
behandling af emigrationsfrågan följande uttalande:

Vi äro tacksamma mot våra järnvägsförvaltningar, särskildt mot stats
banornas styrelse, att de förmått i vårt fattiga land, med dess obetydliga 
trafik, etablera ett järnvägssystem, som i flera hänseenden måste räknas till 
de bästa i världen. Detta är ju också ett vanligt svenskt drag: dylikt göra 
vi alltid bra, bättre än de flesta andra folk. Det är blott det ledsamma, att 
när vi öfvergå till sakens nationalekonomiska sida, då blir det slut med 
tacksamheten.

Våra statsbanor skötas väl, det är allmänt erkändt, — när det gäller 
goda vagnar och utmärkta tekniska anordningar; och deras ekonomi är också 
god, så länge den får betraktas såsom ren privatekonomi. Men huru länge 
dröjde det ej, innan det gick upp för våra vederbörande, att järnvägarna ej
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aUenast äro själfän damål, utan att de äro ett led i den ekonomiska politiken 
en häfstang för landets ekonomiska utveckling, som måste skötas med mål
medveten afsikt att verkligen tjäna detta högre ändamål! Och har den 
sanningen verkligen fullt gått upp ännu?

Vi påminna om: att Järnvägsstyrelsen vid sina betydande inköp af 
stenkol i England aldrig sökt bereda den svenska sjöfarten de förmåner, som 
sannolikt skulle beviljats åt en så stor kund, trots många påminnelser därom 
iran svensk sida; att våra statsbanor systematiskt försummat den lokala person
trafiken omkring våra stadssamhällen och därmed undandragit sig att lämna 
sitt mäktiga stöd åt bekämpande af våra storstäders värsta plågoris, eller 
bostadsnöden; att äfven i fråga om Iifsmedelstillförseln till våra städer järn
vägarna försummat att träffa anordningar, som skulle möjliggöra att lifsmedels- 
pnsen hölies inom rimliga gränser: att statsbanornas nya »zontariff» mottagits 
med allmän och berättigad ovilja och helt och hållet svikit de förväntningar 
man hyst om reformer i denna ifrån så många samhällsviktiga synpunkter 
betydelsefulla sak; att våra järn vägsförvaltningar länge (och delvis ännu) full
ständigt försummade att lämna sitt bidrag till en tillfredsställande inrikes 
omsättning af_ våra landtbruksprodukter och ett rationellt tillgodogörande af 
vart nka sillfiske; att till Handels- och Sjöfartskommitten påpekades, »huru- 
S?.™„1 c*e. Järnvägsstyrelsen träffat med främmande banförvaltningar höjda 
afgifter i allmänhet upptagits för varor, som pläga exporteras från Sverige, 
men sänkta afgifter för just de varuslag, som importeras» (!); att ett nyligen 
på enskild väg åstadkommet kommittébetänkande angående våra exporttariffer 
kunnat papeka en mängd viktiga önskemål i detta fall, som allt fortfarande 
äro ouppfyllda;

^ vi fråga: är ej detta tillräckligt för att ådagalägga, att våra järnvägs- 
oivaltnmgar ännu icke intagit sin plats i det gemensamma arbetet för Sveriges 

ekonomiska stärkande och höjande? Och hafva vi ej således allt skäl att 
önska att fä en verklig svensk järnväg spolitik till stånd, i stället för ett 
enbart skötande af våra järnvägar såsom privatekonomiska företag?»

Vi skulle kunna tillägga, att de anspråk, som här ofvan ställts 
på Järnvägsstyrelsen, kanske rättare bort ställas på Civildeparte
mentet. Det vore kanske följdriktigare om åt Järnvägsstyrelsen 
lämnades endast den tekniska ledningen af statens järnvägar och att 
de nationalekonomiska hänsynen öfvertoges af regeringen, eller de 
organ den kunde finna sig böra för ändamålet tillskapa. Ett försök 
i ° sistnämnda riktning har, såsom bekant, gjorts genom Järnvägs- 
rådet. Men det vill synas som om äfven Järnvägsrådet satt de 
statsfinansiella synpunkterna i förgrunden, ja, att det understundom 
visat. sig »mera konungskt än konungen själf». Önskemålet om en 
verklig nationalekonomisk »järnvägspolitik» är alltså fortfarande 
ouppfylldt.

I fråga om de nya taxor, som för närvarande äro under utar
betande, har man från en del håll uttalat sin tillfredsställelse öfver, 
att de uppgöras uteslutande från synpunkten af, huruvida de till
godose järnvägens kraf på ersättning för utfördt arbete. Mera bör 
man kanske ej heller fordra af järnvägsmyndigheterna. Men sedan 
"ommer Civildepartementets uppgift såsom granskare från vårt 
näringslifs synpunkt. Att det är en svår och ömtålig uppgift att
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omarbeta taxorna från denna nya synpunkt, är väl allmänt erkändt, 
men Preussens exempel visar dock, att saken är möjlig. För ett 
eller annat möjligen skeende missgrepp i detta fall, får väl ej kela 
principen kastas öfver bord. Målet måste dock vara, att man icke 
af järnvägarna fordrar direkt afkastning mera än man gör det t. ex. 
af postväsendet, — om man än kelt naturligt får närma sig detta 
mål endast långsamt ock med stor försiktigket.

I fråga om våra statsbanors anläggning kan sättas i fråga, om man 
ej väl mycket gifvit efter för de militära synpunkterna. Om man 
räknar efter kvad det årligen kostar staten, att stambanorna genom 
Norrland dragits på sätt som skett, måste man fråga sig, om skälen 
kärför verkligen varit tillräckligt starka för att motivera en dylik 
utgift. Det kan också sättas i fråga, om ej de militära myndig- 
keterna kandla orätt, när de i utlåtanden af detta slag låta endast 
de militärtekniska hänsynen framträda. Också från militär syn
punkt kunna dock äfven andra omständigheter kafva stor betydelse. 
Man måste väl medgifva, att Sveriges försvar i norr skulle vinna 
högst betydligt på, att Torneådalens befolkning vore kelt försvenskad. 
Af militär-tekniska skäl kar man nu fördröjt detta arbete i ett par 
årtionden. Ar verkligen detta ens från försvarssynpunkt välbetänkt?

Från unionstidens dagar kunna vi ibland konstatera otillbörlig 
hänsyn till Norge vid våra järnvägsanläggningar. Så t. ex. borde 
den föreningspunkt, som Bräcke nu utgör, i stället ha förlagts till 
Torpskammar, eller ännu längre österut, — om man velat gynna 
Sundsvall. Nu gynnade man i stället Trondhjem. För Dalslands- 
banan gjorde svenska staten rent exceptionella uppoffringar men 
utlämnade den sedan åt norrmännen. — Äfven vid enskilda järn
vägsbyggen finner man spår af dylik ofosteriändsk politik. Banan 
till Malung t. ex. borde ha utgått från Yansbro, som angaf den 
naturliga riktningen ock ledde genom den odlade bygden; att den 
i stället drogs genom ödemarken från Brintbodarne, var endast en 
invit åt — Kongsvinger. Lyckligtvis var Norges kapitalfattigdom 
allt för stor för att det vid alla tillfällen skulle kunna begagna sig 
af vår malplacerade välvilja. Annars skulle nog, den dag som är, 
kela västra Sveriges utrikes kandelsomsättning varit ledd öfver Norge.

Yårt statsverks ock vår järnvägsstyrelses politik mot de en
skilda järnvägarna kar präglats af ett tillmötesgående ock en vid
synthet, som äro sällsynta inom vår administrations historia ock 
som vi för det svenska näringslifvets del knappats kunna vara nog 
tacksamma för. Då allt dylikt gemenligen förklaras genom den 
från begynnelsen skapade traditionen, skulle det onekligen vara 
af intresse att veta, till kvilken denna tacksamhet ytterst borde 
riktas.
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Från vårt statsverks sida skulle vi för vår del önska att man 
visat och visade större håg också att förvärfva enskilda järnvägar, 
där detta i särskilda fall visar sig önskligt. Yi kunna ju ej här 
framföra någon motivering i en så omfattande sak, men vi nöja oss med 
att äfven i detta fall hänvisa till Preussen. Efter allt att förmoda 
skulle man väl där numera alls icke vilja hatva det gamla privat- 
banesystemet tillbaka. Statsinköp af de enskilda järnvägarna är ju 
en tanke, som tränger sig fram i flera länder i våra dagar; vi er
inra om Schweiz, där saken redan är genomförd (eller åtminstone 
delvis genomförd), och vi påminna om att allt flera röster i denna 
riktning höja sig i själfva England.

Så planlöst vårt svenska enskilda järnvägsnät än har till
kommit från början, måste man rent af förvåna sig öfver, huru ratio
nellt det ändock, i stort sedt, i själfva verket är. I fråga om onödiga 
järnvägslinjer ha vi ganska litet att förebrå oss i Sverige. Hvad 
som ännu fattas i en fullt tillfredsställande anordning skulle till 
stor del vinnas genom en större sammanslutning mellan banor som 
äro hvarandra närliggande.

I längden kan det dock icke vara fördelaktigt, att ett icke 
större nät är fördeladt på mer än hundra ägare. Och till och med 
där ägareskapet anses böra lämnas orördt, kunde utan tvifvel ge
mensamhet med fördel åstadkommas i fråga om trafik och förvalt
ning. Vinsten vore: »enhetlighet i förvaltningen, med koncentrering 
af förvaltningskostnaderna och personal; ändrade sam trafiksvägar och 
mindre omlastningar; förbättrade tåganordningar och tidtabeller; 
bättre utnyttjande af den rullande materiel en; enhet i taxor och 
rabatter; mindre kostnader för materielinköp och förrådsförvaltning, 
för verkstäder och för kontroll; billigare frakter och slutligen und
vikande af skadlig konkurrens och onyttiga tvister».

Skulle icke ett medlarearbete i denna riktning vara en passande 
och tilltalande uppgift för våra landshöfdingar?

I Stockholms Dagblad den 21 juni 1911 lästes en artikel i 
samma ämne, ur hvilken vi tillåta oss göra följande utdrag:

»Frågan om våra privatjärnvägars räntabilitet har varit föremål för en 
intressant behandling i »Affärsvärlden». Tidningen konstaterar att utdelnin
gen å våra järnvägsaktier numera är synnerligen liten och sedan 1908 varit 
lägre än föregående åren under sista tiotalet, hufvudsakligen beroende på de 
väldiga löneförhöjningarna från och med år 1908. Författaren framhåller i 
samband härmed den stora betydelse skogsproduktionens stabilitet har på järn- 

? vägarnes räntabilitet och finner det förvånansvärdt, att järnvägarne ej äro an
gelägna om att vidtaga åtgärder, som syfta att medhjälpa till en bättre skogs
vård, rationellare afverkningsmetoder, uppodling af kalmarker m. m. Han gör 
vidare gällande, att frågan om afskrifning af järnväg och rullande materiel 
endast hos ett fåtal järnvägar blifvit tillfredsställande löst.
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Intet borde lämnas oförsökt som kan bidraga till att förbättra de enskilda 
järnvägarnas afkastning. Inkomstökning kan endast vinnas genom utveckling 
af landets näringslif. Medan man väntar på denna utveckling, måste man 
arbeta på att minska utgifterna. Som medel härtill nämner författaren kon
centrering af järnvägarnes sväfvande skuld i ett stort gemensamt obligations
lån med låg ränta, eventuellt under statsgaranti, samt gemensamma förvalt
ningskontor. Om emellertid fullt själfständig förvaltning bibehålies, borde mycket 
kunna vinnas genom samarbete på ingeniörsafdelningen, förrådsafdelningen, 
genom bättre utnyttjande af den rullande materielen, särskildt genom undvi
kande af ändamålslösa tomvagnssändningar.

Dessa af »Affärsvärlden» framställda betraktelser äro visserligen ej nya, 
såsom ock framhålles, men torde ej minst nu vara förtjänta att beaktas. En 
af St. D:s medarbetare har haft ett samtal med en af vårt lands fackmän 
på hithörande område, kapten Oscar Wallenberg. Denne framhöll, att tanken 
på gemensamma obligationslån var af gammalt datum. Under år 1879 beslöt 
riksdagen att upplägga en särskild hypotekslånefond för utlämnande af lån 
mot pant af järnvägsobligationer. Denna fond, som numera torde vara för
svunnen, tillkom hufvudsakligen för att under dåvarande svåra penningtider lätta 
bankernas låneportföljer. I början af 1890-talet arbetades det synnerligen 
energiskt att få till stånd en Svenska järnvägarnas bypoteksbank, och förslag 
till reglemente för en sådan var äfven utarbetadt. Bankdirektör Knut Wallen
berg var då initiativtagare, och frågan fördes motionsvis fram i riksdagen 
år 1893, men strandade, då den ej kunde vinna statsmakternas intresse. Sedan 
dess har denna fråga ej varit föremål för vidare behandling. Äfven frågan 
om gemensam förvaltning vid de enskilda järnvägarna i afsikt att bättre ut
nyttja rullande materiel har varit föremål för arbete. Chefen för Bergslags- 
banan direktör J. D. Simonsson har redan för flera år sedan utarbetat ett 
detaljeradt förslag i afsikt att möjliggöra, att järnvägarnes rullande materiel 
måtte kunna utnyttjas i största möjliga grad.

Järnvägarnes bristande räntabilitet orsakas till ej ringa grad, sade han, 
däraf att de nybyggda järnvägarne ej tillgodogöra sig de äldres erfarenhet. 
Nya järnvägar måste byggas så billigt som möjligt. Det gäller äfven om deras 
rullande materiel. De borde för den skull köpa sitt första behof af lokomo
tiv och vagnar af äldre järnvägar. Därigenom skulle de äldre järnvägarne, som 
nått fram till en mera utvecklad och jämn trafik, kunna vinna afsättning för 
sådan materiel, som ej motsvarar trafikbehofvet, och således lättare få möj
lighet ett skaffa ny, och vårt land skulle slippa denna brokiga tafla af allt 
slags järnvägsmaterial vi nu äga.

Vid de tyska statsbanorna, fortsatte han, har man för två år sedan be
slutat genomföra vagnsgemensamhet för hela riket, och denna trafikgemensamhet 
har visat sig synnerligen ändamålsenlig, och det Simonssonska förslaget, som 
afser något liknande, borde sökas få genomfördt i Sverige. Mycket skulle 
också vinnas genom gemensam trafikförvaltning för ett antal enskilda järn
vägar. En sådan borde på många ställen ej alls vara omöjlig att genomföra. 
Sålunda skulle de skånska järnvägarne ur teknisk synpunkt mycket väl 
kunna drifvas af en gemensam trafikförvaltning, som för dem skulle vara 
synnerligen lämplig och i stånd att möjliggöra åtskilliga besparingar. Att 
sådan ej genomförts, beror nog mest på rent personliga skäl, kanske mest 
därpå att de skånska städerna äro stora delägare i dessa järnvägar.

Sveriges privata järnvägar visade till och med år 1907 en kontinuerlig för
bättring ur räntabilitetssynpunkt, men därefter har följt ett bestämdt omslag. 
Det är de genomförda löneförbättringarna som vållat detta. Att dessa löne
förhöjningar varit stora, är säkert, men lönernå voro pa manga ställen tidi-
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gare mycket små, ehuru på de större järnvägarne öfverallt fullt jämförliga med 
desamma å statens järnvägar. Emellertid har denna starka stegring i om- 
kostnadskontot tvingat privatbanorna till undersökningar, hvilka som resultat 
redan gett mycket stora besparingar, och privatbanornas tekniska skötsel, som 
visserligen har många svårigheter att kämpa emot, förbättras årligen mer 
och mer.

Det är för järnvägarnes räntabilitet af stor vikt att årliga afskrifningar 
ske. Allt som ändrar värde så, att värdet minskas, måste vara föremål för 
afskrifningar. Emellertid utgå skattemyndigheterna ifrån, att en väl skött 
järnväg ej ändrar värde. Järnvägarnes inkomster ha emellertid ofta ej ens 
tillåtit afskrifningar å rullande materiel. Sådan afskrifning är emellertid nöd
vändig. Lokomotiven måste för en gifven trafikmängd hållas vid en viss dragkraft, 
men hvarje lokomotivs dragkraft minskas årligen, hvarför en nyanskaffning, 
som blott åsyftar att hålla dragkraften konstant, bör omedelbart afskrifvas. 
Vagnarna åter böra vara föremål för afskrifning i den mån de äro föremål 
för slitage.

Samarbetet mellan privatbanorna är nu i god gång. Det finnes två 
sammanslutningar: Järnvägsföreningen, för behandling af tekniska trafikfrågor, 
och Järnvägarnes arbetsgivareförening, för personalfrågor. Man har rätt 
att hoppas, att dessa båda föreningar skola utvecklas så, att de komma att 
omfatta alla till järnvägsdriften hörande frågor.

Som en åtgärd, åsyftande ett mera gemensamt uppträdande, kan man 
nämna det för ett par år sedan beslutade införandet för alla privatjärnvägarna 
af fullt enhetlig bokföring, enligt mer eller mindre detaljerade formulär.

Slutligen, sade kapten Wallenberg, skulle jag vilja fästa uppmärksamhet 
på ytterligare en faktor för järnvägarnes räntabilitet, nämligen deras anslut
ning till statens järnvägars stationer. De borde ej alltid betraktas som kom
panjoner i stationen, särskildt de mindre järnvägarna, utan som industritrafi- 
kanter, jämnställda med statens järnvägars öfriga. Ty deras uppgift är ju 
densamma som öfriga trafikanters: att aflämua och afhämta gods och pas
sagerare. Genomfördes en sådan synpunkt, skulle en del privatjärnvägar 
kunna slippa ifrån vissa enligt gällande reglementen för de magra små- 
banorna ofta alldeles för högt utfallande bidrag till anläggning och drift 
af statens järnvägsstationer.»

Under de senaste åren ha vi fått bevittna den stora driftsam
manslagningen i fråga om Bergslagernas, Stockholm—Västerås— 
Bergslagens och G-äfle—Dala järnvägar, hvilken ju innebär ett stort 
steg i riktning mot mera enhetlighet inom vårt månghöfdade enskilda 
järn vägssystem. Något äldre är fusionen mellan de banor, som för
medla malmtrafiken från Grängesberg. En sammanslagning af Öster
götlands smalspåriga järnvägar är åtminstone under förberedelse. 
Här närmast ofvan beröras de skånska banorna; att dessa, under 
nuvarande förhållanden, åtminstone icke för persontrafiken erbjuda 
den bekväma förbindelse som man på förhand skulle vänta, torde 
vara allmänt kändt och erkändt. Här skulle en sammansmältning- 
blifva af stor betydelse för trafiken, och säkerligen äfven för bolagens 
ekonomi. Men i detta fall uppträder såsom hinder äfven den olyck
liga rivaliteten mellan de skånska städerna inbördes. Borde ej dessa 
snart hafva vuxit ifrån dylika småstadssynpunkter?
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Öfriga samfärdseln.
Af gammal vana tala vi om Sverige såsom telefonlandet före 

alla andra, utan att gifva akt uppå, att detta vårt rykte länge 
sedan är förverkadt. Sverige är ej längre ens numro två i fråga om 
telefonväsendets relativa utsträckning, utan sannolikt numro fyra, 
— på sin höjd numro tre. För öfrigt sacka vi efter för hvarje år 
som går.

Vändpunkten inträdde, när numera aflidne generaldirektör Storck- 
enfeldt öfvertog ledningen af den svenska statens telegraf- och 
telefonväsende. Ingen nu lefvande svensk har sett svensk ämbets- 
myndighet begagnas med en sådan energi mot rikets fiender, 
som den hvarmed nu behandlades våra svenska telefonbolag. Också 
lyckades man snart göra slut på all enskild telefonverksamhet i 
Sverige, — med ett enda nämnvärdt undantag, såsom kändt är. 
Hvad angår statens eget telefonväsende, är dess utveckling numera 
alldeles icke särskildt frapperande. -Följden af detta dubbla sakför
hållande är framställd här ofvan.

nyhetsförmedlingen.

Till samfärdseln kan räknas också förmedlingen af nyheter mellan 
Sverige och utlandet. En hvar vet, att vi i detta fäll sedan årtion
den tillbaka frånskrifvit oss vårt nationella oberoende, och att vi 
svenskar själfva intet ha att säga öfver, hvad som från vårt land 
skall komma till världspressens kännedom, och vice versa. Allt 
telegrammaterial t. ex. från England till Sverige »går från Reuters 
byrå till Wolf i Berlin, och från Wolf till Ritzaus byrå i Köpen
hamn. Ifrån Köpenhamn går det till Malmö, och därifrån till Göte
borg eller Stockholm. Här finnas sålunda en hel del tillfällen 
till misstag och förändringar i orginalmeddelandena. Reuters sortera 
ut hvad de anse lämpligt meddela, Wolfs göra ännu en rensning, och 
Ritäaus lämna de meddelanden de anse Sverige bör hafva reda pam 
På samma sätt i motsatt riktning.

Hvad ett sådant system leder till i fråga om den kännedom 
utlandet får om tilldragelser i Sverige, ligger i öppen dag och kan 
bekräftas af en hvar som har litet tillfälle att läsa utländska tid
ningar. Sällan meddelas från vårt land andra nyheter än mord och 
andra våldsdåd samt olyckshändelser, vanligen också utbroderade på 
lämpligaste sätt. När någon sällsynt gång en politisk händelse från 
Sverige meddelas och kommenteras, är den mycket ofta tournerad 
att på något sätt tjäna våra grannars intressen, ej sällan i uppen
bar strid med verkliga förhållandet. Till yttermera visso fabriceras 
ibland »bref från Stockholm», som tydligen icke äro skrifna af någon
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svensk — ofta ej heller i Stockholm, — och i hvilka svenska för
hållanden efter förmåga vanställas för den främmande publiken.

Frukten af detta i årtionden drifna arbete ligger också i öppen 
dag. Det är omöjligt för den som vill se, att förneka, att den all
männa opinionen på kontinenten alltid i viss mån är intagen emot 
Sverige, särskildt inom de stora tidningsredaktionerna. När man i 
främmande tidningar får se vänliga omdömen om Sverige, så är det 
nästan uteslutande i turistbref, som ju icke ha något med telegram
byråerna och redaktionerna att göra. Redaktionella uttalanden om 
Sverige i den stora kontinentala pressen förekomma ju ytterst sällan, 

•—■ frånsedt officiella tillfällen, då man också anlägger den officiellt 
vänliga tonen, — men en daglig läsare märker så mycket redan af 
notisernas stilisering, och där sticker ytterligt ofta fram en liten gadd 
af ringaktning och illvilja, hvartill man nästan aldrig finner någon 
motsvarighet i meddelandena från Danmark och Norge. Ursprunget till 
den ogynnsamma stämningen mot oss är ju icke svårt att räkna ut.

Såsom ett litet exempel på, huru vi behandlas, må erinras om, att på 
den tid när alla Nobelprisen tillkännagåfvos på samma dag, eller den tionde 
december, så passade alltid Ritzaus byrå på att stilisera telegrammen på det 
sätt, att det såg ut som om samtliga prisen utdelades i Kristiania.

Vid ett tillfälle kunde icke Sverige undgå att se, huru det förhåller 
sig med den europeiska opinionen: det var sommaren 1905. Men nu in
billar man sig, att allt är annorlunda igen, att förtalet mot Sverige har upp
hört, och att stämningen mot oss är uteslutande vänlig. Ett fullständigt 
misstag! Låt oss taga ännu ett litet exempel; det är visserligen sant att i 
detta fall äfven andra känslor spela in, men lika fullt! Den, som skrifver 
detta, vistades i Schweiz och Tyskland under hela tiden för Olympiska spelen 
i fjor, och huru dessa — och främst vårt folks andel däri — behandlades af 
särskildt den tyska tidningspressen, det skulle låta rent otroligt, om man 
framlade sanningen här hemma. Allmänheten i Sverige uppbyggdes med hvad 
som stod i sportpressen: men där kunde man ju icke undgå att taga i viss 
mån sakliga hänsyn. I den dagliga, allmänna tidningspressen lät det på helt 
annat sätt. Allmänheten på kontinenten, som icke läste idrottstidningar, kunde 
omöjligen få något annat intryck af alltsammans, än att, när någon sällsynt 
gång en svensk hembar segern, så berodde detta på partiskhet hos prisdo
marna; i regeln följdes därtill en dylik händelse af opassande och förargelse
väckande demonstrationer från svenskarna själfva.

I sportkretsar känner man ju förhållandena. Men för den stora mäng
den ute i Europa är nog Sveriges olympiska triumf ännu i dag en så godt som 
okänd sak. Och vi lefva i bra många illusioner om stämningen mot oss hos 
andra folk, som alls icke är så gynnsam som vi själfva tro. Man säger ju 
icke i onödan ohöfligheter i ansiktet, men ännu en gäng: läs uppmärksamt 
de främmande tidningarna!

Yi ha försökt taga reda på, när de öfverenskommelser utgå som 
inom den moderna journalistiken göra vårt folk till ett lydland un
der Danmark och Tyskland, men det har ej lyckats oss att vinna 
någon upplysning härom, och uppriktigt sagdt ha vi ej heller gjort 
några större ansträngningar för ändamålet, eftersom detta i alla fall
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är tämligen onödigt. Vi veta ändå, af erfarenhet, att när en dylik 
öfverenskommelse går ut, så blir den förnyad igen på några årtion
den. Det förhåller sig nämligen så, — såsom en svensk förtroen
deman nyligen uttryckte sig, i ett närliggande ärende — att de 
främmande bolagen »äro så ytterst angenäma att ha att göra med». 
Och något annat hänsyn behöfver man ju icke taga.

Ett särskildt förbindelseled

mellan folken bildar i våra dagar den officiella statistiken. Denna 
utgör en kunskapskälla, från hvilken äfven allmänheten alltmera 
— genom tidningars och tidskrifters förmedling — hämtar en god 
del af sitt vetande om främmande länder och folk. För att i möj
ligaste mån begagna denna fördel hafva de smärre folken låtit sig 
angeläget vara att i så stor utsträckning som möjligt genom öfver- 
sättning till något större språk af rubriker o. d. göra sin statistik 
tillgänglig för hela den bildade världen.

Ensamt af de små folken har Sverige så godt som helt och hållet 
försummat denna icke föraktliga utväg att göra sig kändt i världen. 
Vår statistik är i det stora hela möjlig att använda endast för oss 
själfva och våra närmast språkbesläktade grannar.

Den förnämsta rollen i förevarande hänseende spelar i andra 
länder den officiella s. k. »Statistiska Årsboken», på hvilken i våra 
dagar nästan öfverallt nedlägges en betydlig omsorg, och som hos 
de små nationerna vanligen i sin helhet publiceras tvåspråkig. Vår 
svenska hittillsvarande statistiska årsbok, sedan mer än fyrtio år 
tillbaka, — »Sveriges officiella statistik i sammandrag», — är ej 
blott den knapphändigaste och den svagast redigerade af alla mot
svarande publikationer, utan den har ock, genom att af framställning 
på främmande språk upptaga blott en intetsägande innehållsför
teckning, varit såsom kunskapskälla om oss hos främmande folk så 
godt som helt och hållet oduglig.

Det är numera beslutadt, att denna föråldrade publikation ändt- 
ligen skall aflösas af en ny. Om denna skall bättre än sin före
gångare fylla här omnämnda uppgift, återstår att se.
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Allmänna ekonomiska och sociala förhållanden.

Angående folkens lefnadsförhållanden, särskildt hvad näringen 
angår, gör man sig i våra dagar ofta oriktiga föreställningar på 
grund af den allmänna statistikens vittnesbörd. Om man tager för 
sig t. ex. lab. 19, sid. 87 här ofvan, och fördjupar sig ensamt i dess 
innehåll, skulle man kanske vilja draga den slutsatsen, att kosten 
för våra dagars svenska folk är långt rikligare än fordom, och att 
de sedvanliga njutningsmedlen komma till användning i starkt för
ökade mängder, med undantag blott för brännvinet. Sistnämnda 
slutsats är nog riktig, men den förra, om en rikligare och bättre 
kost, är mycket tvifvel underkastad. Befolkningens lägsta sam
hällslager lefver väl säkerligen under mycket bättre villkor nu, än 
under äldre tiders hela eller halfva svältkost, men i fråga om den 
stora mängdens lefnadssätt hafva förändringar ägt rum både till det 
bättre och till det sämre. Äldre tiders kost var enlclare än nu, men 
just därför mången gång hälsosammare. Till bröd användes i gamla 
tider mest råg, korn och hafre, hvilka sannolikt äro hygieniskt öfver- 
lägsna våra dagars allt vanligare brödsäd, hvetet. Af öfriga födoämnen 
var kosten ofta enformig nog, men den var kraftig och närande, 
och våra dagars lifsmedelsförfalskningar voro okända; ej heller kände 
man de nu så vanliga, mer än en gång tvetydiga »konserverna». Tillag
ningen af födoämnena stod icke högt, men fråga är om den icke är ännu 
sämre nu, sedan så godt som all hemundervisning och allt hemarbete 
i barndomen utrotats af skolan.

»Det sätt, hvarpa födan nu för tiden beredes», — säger ingeniör 
E. Sandsjö,1 — »det sätt, hvarpå den blandas och fortares, orsakar 
ett oerhördt slöseri med tid och pengar samt har i släptåg en mängd 
sjukdomar, som nedsätta arbetskraften eller alstra osunda begär och 
nervositet.»

»Att arbetsintensiteten,» säger hr Sandsjö, »främst blir beroende af, att god, 
tillräcklig och väl sammansatt föda står att få till rimligt pris, faller af sig 
själft. Ofta utgöres födan mest af smörgåsar, öl och kaffe i stora mängder, 
så framt ej familjen rent af svältfödes med tunna, skvaliga soppor, eller 
magarna fördärfvas af hårdsaltad fisk eller öfverdrifvet kryddadt kött. En 
dylik matsedel trubbar af aptiten, och brännvinspluntan anlitas för att hvässa 
den. Som människokroppen är en ytterst invecklad maskin, som behöfver

1 Magfrågan, af E. Sandsjö. Stockholm 1911.
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matas och smörjas på det omsorgsfullaste vis för att lämna en hög verknings
grad, så inses lätt af hvilken oerhörd betydelse det är, att alla flickor redan 
i skolan bli grundligt undervisade i matlagning, varukännedom, hälsolära och 
uppfödning af barn. Ty bristande insikter i dessa ämnen äro orsaken till, 
att så mången äkta man går till värdshuset och så många klena^ småttingar 
finnas. En misslyckad måltid har ofta varit det blindskär, hvarpå äktenska
pets tvåmastare lidit skeppsbrott.»

»I vårt land är hälsotillståndet bland stora lager af befolkningen längt 
ifrån tillfredsställande. Undersökningar företagna af läkare vid folkskolor ha 
-visat, att omkring en tredjedel af lärjungarna voro fysiskt undermåliga till 
följd’ af bristande eller olämplig näring. Behofvet af genomgripande sociala 
reformer samt i allmänhet förbättrade hygieniska förhallanden framträder 
mer än någonsin. Att mycket i den vägen redan gjorts, erkännes villigt, men 
åtskilligt återstår. En skärpt matvarukontroll är exempelvis af behofvet 
4 hög grad påkallad; i detta af seende är nämligen Sverige mer efterblif; 
vet än något annat civiliseradt land.»

I de sista orden konstateras alltså ännu ett af de otaliga fall, 
i hvilka vår svenska ekonomiska lagstiftning är undermålig. I san
ning förestår det oss ett stort arbete, innan denna vår lagstiftning 
är bragt upp till den ståndpunkt, som höfves ett kulturfolk.

Ytterligare försvåras skapandet af en rationell lefnadsstandard 
hos oss, med hänsyn till födoämnenas kvantitet och beskaffenhet, 
af den ofta berörda bristen på organisation i fråga om handeln med 
Ufsmedel samt de på grund häraf framkallade öfverdrifna priserna.

Bland de största hygieniska olägenheterna i våra dagar med 
hänsyn till födan, är missbruket af kaffe. I detta hänseende står 
Sverige nog numera ogynnsammast i hela Europa. I en af hufvud- 
:stadens tidningar för några år sedan meddelades vissa utdrag ur 
förste provinsialläkarnes årsberättelser, behandlande kaffemissbruket, 
hvilka utdrag vi här återgifva:

Från Södermanlands lån framhålles »den tilltagande oseden att låta 
barnen redan under de första åren erhålla kaffe ej blott tillfälligtvis, utan 
mångenstädes äfven till dagligt bruk. Faran är dubbelt stor, därför att verk- 
mingarne komma mer smygande och därför af allmänheten ej tillbörligt upp
märksammas».

Jönköpings lån. Från flera håll framhålles, »att kaffe användes i allt
för stora mängder och att detsamma alstrar sjuklighet; i ett par distrikt säges 
-de små barnens mjölk spädas med kaffe».

Kronobergs lån. Från de flesta distrikten påpekas den stigande och 
skadliga kaffekonsumtionen. En läkare framhåller »den stora och bedröfliga 
roll, som kaffet spelar i barnens, ja, t. o. m. i de späda barnens nutritions- 
förhållanden, då det undantränger den för dessa så väl behöfliga reella födan 
och mjölken samt orsakar den bland skolbarnen så vanliga undernäringen 
-och blodbristen.»

Kalmar län. Kaffemissbruk påpekas från flera håll, och därjämte från 
nästan alla håll, att de späda barnen alltför tidigt få blandad föda, speciellt 
kaffe och potatis.

Göteborgs och Bohus län. »Af flere tjänsteläkare omnämnes missbruk af 
kaffe, synnerligast bland kust- och skärgårdsbefolkningen, hvartill bidrager

52—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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bristande tillgång på mjölk. Hälsotillståndet är därför ock bland kvinnor och 
barn ej det bästa. Småbarnen se magra och lidande ut samt lida af tarm
sjukdomar, skrofler m. m. Deras föda består kufvudsakligen af kaffe med 
smörgåsar.»

Ålfsborgs lån. »Kaffet intager eii rent af behärskande del i måltiderna»,‘ 
En provinsialläkare skrifver: »Omåttligt bruk af kaffe, som ej sällan ingår 
som en nödvändig beståndsdel i alla måltiderna, kan ofta påvisas vara orsak 
till en del nervösa och gastriska rubbningar, icke minst under uppväxtåren». 
En annan: »kaffet missbrukas som dryck». En tredje: »kaffemissbruket är 
stort». En fjärde: »missbruk af kaffe förekommer allmänt». En femte: »kaffe 
drickes i tid och otid i så stor mängd, att befolkningens hälsa däraf tager- 
skada». En sjätte: »kaffe förtäres i öfvermått». Från ett distrikt i Skara
borgs län påpekas den tilltagande oseden att ge t. o. m. späda barn kaffe.

Värmlands län. Af läkarna i tre distrikt framhålles, »att befolkningen 
i hög grad missbrukar kaffe samt att detta missbruk grundlägger vissa sjuk
domar (neurasteni och magåkommor)».

Förste provinsialläkaren i Örebro län säger om industriarbetarebefolk
ningen i länet: »kaffe och uselt svagdricka ingå som viktiga delar i målti
derna. Skadligast inverka dessa drycker på barnen, som redan vid späd 
ålder få vänja sig vid kaffemissbruk».

Västmanlands län. »Missbruket af kaffe utbreder sig.»
Gäfleborgs län. »Kaffemissbruk omtalas från flera distrikt.»
Våsternorrlands län. »Allmänt klagas öfver det omåttliga kaffedrickandet 

både bland äldre ungdom och barn».
Från Jämtlands län skrifves: »Den betydliga konsumtionen af kaffe 

anses vålla allvarlig skada, då denna träffar äfven barn i späd ålder. Barnet 
har knappt hunnit lära sig att gå, förr än det finner väg till den på spisen 
ständigt^ kokande kaffepannan. En arbetare kan ofta dricka 4 à 5 koppar 
kaffe på morgonen, innan han förtärt någon som helst föda. När hungern 
kräfver en arbetande person, går det så lätt att med en kopp kaffe tills 
vidare dämpa denna känsla. Att därigenom uppkommer ej blott dyspeptiska 
och neurasteniska rubbningar, utan äfven en för folkrasens utveckling skadlig, 
undernäring, är påtagligt. Ej osannolikt synes, att den ofta förekommande 
oförmågan att gifva barnen di kan ställas i samband med kaffemissbruket.»

Västerbottens län. »Kaffedrickningen ofta omåttlig, och till och med i 
tilltagande $

Norrbottens län. »Kaffemissbruk omnämnes från nästan alla distrikten. 
Detsamma drickes i oerhörda kvantiteter och ofta försatt med salt.»

Bostadsförhållandena utgöra utan tvifvel en af de mörkaste si
dorna af nutidens sociala lif, ja kanske den mörkaste af dem alla. 
Att säga att detta beror på den stora inflyttningen till städerna, 
är endast till hälften sant, ty förhållandena äro föga bättre på lands
bygd011 ; och på landsbygden äro de sämst i jordbruksdistrikten, — 
för arbetarebefolkningen, som ju här uteslutande afses.

Bostaden är i själfva verket i våra dagar den egentliga åtskill
naden mellan olika kultur- och samhällsstadier. Kläder och föda — 
därutinnan blir skillnaden allt mindre, de olika samhällsklasserna 
emellan; men att åt den stora massan af befolkningen skaffa män
niskovärdiga bostadsförhållanden, — i det fallet har vårt nuvarande 
samhälle grundligare än kanske i hvarje annat hänseende visat sig



ALLMÄNNA EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. 819

bankruttmässigt. Man beliöfver icke gå längre än till Stockholm. 
Det har ju gjorts en del försök i detta fall, också i denna stad; 
huru mycket är härmed vunnet?

Af huru bostadsförhållandena horde vara beskaffade, gifver Som- 
bart, efter Hans Kurella, en liten skildring, som vi här tillåta oss 
återgifva:1

Det är gifvet, yttrar han, att om hemmet skall bli platsen för en så
dan utveckling, ett sådant samlif (som motsvarar familjeidén), så måste det 
vara förlagdt till en bostad, som uppfyller följande fordringar. För det första 
att den kan behållas en längre tid framåt, för det andra att den är skyddad 
för inträngande af främmande element och inblick af utomstående, och fin
det tredje att den erbjuder utrymme nog för att hålla ett husgeråd, som med
ger ett anspråkslöst mått af ordning och trefnad, för att möjliggöra ett sam- 
lif oc.h för att lämna den enskilde familjemedlemmen plats till hans individu
ella verksamhet och tillfälle att någon gång vara allena.

Frågar man då, hvad en familj med uppväxande barn i det afseendet allra 
minst behöfver, så måste svaret lyda: ett kök (som tillika kan vara matrum), 
ett rum för tvätt och alla gröfre rengöringsarbeten, ett sofrum för föräldrarne, 
ett för barnen, samt, då dessa växa upp, ett för gossar och ett för flickor, 
ett gemensamt hvardagsrum, ett par kammare, där familjens enskilda medlem
mar kunna draga sig tillbaka för att vara allena med sin sysselsättning eller 
sin stämning, samt ett reservrum, där födelse, sjukdom, död och andra gäster 
också någon gång kunna finna ett tillfälligt hem. »Det är icke vackert och 
icke heller passande, att man i ett och samma rum och ofta nog samtidigt 
föder, dör, kokar, tvättar, äter och arbetar».

En bostad, som skall kunna betecknas som menniskovärdig, som således 
just räcker till för att bereda utrymme åt en familjegemenskap, skulle alltså 
för en genomsnittsfamilj bestående af far, mor och tre till fyra barn omfatta 
allraminst : ett kök, tre ordentliga rum och ett par kammare med en sam
manlagd luftrymd af minst 250 kbm. och en golfyta af minst 68 kvm.

Men då äro, det kan man tryggt säga, för största delen af arbetarebe- 
folkningen — åtminstone på kontinenten och hvad angår storstäder och indu
striorter, — bostadsförhållandena för närvarande sådana att de göra ett hygg
ligt familjelif omöjligt.

Huru det sedvanliga tillståndet i själfva verket är i våra stor
städers utkanter, beskrifves också efter Kurella:

»Sedan byggmästarskrået lärt sig att rundt utkanten af tillväxande kom
muner föra upp ändlösa rader af kaserner, som efterapa de öfvergifna, till 
fattigkvarter nedsjunkna patricierhusen i städernas inre, sedan, låt oss säga 
slutet af femtiotalet, har till allt annat elände ytterligare kommit rysligheten 
af dessa karavanserajer. Här upphör all hemkänsla och allt hemlif. Här 
intränger om sommaren genom de öppna fönsterna — i dessa rum, där man 
lagar mat,. tvättar och stryker, allt på samma gång, kan ingen härda ut med 
stängda fönster — allt gräl och skvaller, allt tramp och klirr, buller och 
surr af symaskiner, allt barnskrik, allt oväsen från fabriken på gården, os 
och doft från de fyrtio eller femtio köken med sin. härskna flottlukt. Här 
kan ingen dörr öppnas utan att nyfikna, afundsjuka eller skadeglada ögon 
titta in. Här blir hemmet ett helvete, krogen och bordellen en himmel, här 
kunna fängelse och dårhus inte inge någon fasa.»'

1 Werner Sombart, Proletariatet. Öfversättning. Stockholm 1911.
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Professor Tbyrén, som starkt ifrar för ett återvändande, så långt 
möjligt, från städerna till landsbygden, eller åtminstone till lands
bygdens bostadsförhållanden, yttrar sig på följande sätt i detta ämne:1

»Grundvalen för alla sociala reformer är en förbättring af bostadsför
hållandena. Denna fråga kan icke anses löst förr än hvarje arbetare i 
normala fäll har hus och trädgård för egen räkning. Ett dylikt liem ger 
arbetarens lif en fast medelpunkt; håller honom borta från krogar etc.; vän
jer honom, genom att gifva honom något att spara för, vid den ordentlighet 
och sparsamhet, hvarförutan alla sociala reformförsök äro hopplösa; erbjuder 
honom något tillfälle till trädgårdsarbete o. d. i fria luften; möjliggör för 
hans barn att uppväxa i kroppslig och andlig sundhet; och motverkar, genom 
allt detta, de känslor af missnöje, afund och hat, som under nuvarande för
hållanden alltför lätt uppstå. Medel som göra en sådan reform möjlig, äro: 
att flytta arbetarebostäderna tillräckligt långt från staden för att få tomt
värdet tillräckligt lågt; att öfverviuna afstånden genom snabba och välord
nade kommunikationer inom industricentrum; att, där så låter sig göra, ut
flytta industrien från städerna till landsbygden och därvid sörja för anläggande 
af goda arbetarebostäder; att genom lagstiftning, hvaribland stark skatt på 
jordvärdestegring, försvåra tomtspekulationer. Sistnämnda synpunkt kan med
föra, att man i fråga om arbetarebostäder måste afstå från den fulla egande- 
r.ätten; dock bör detta endast ske, om tvingande skäl finnas. På icke så få 
ställen i utlandet synes frågan hafva lyckligt lösts så, att eganderätten i prin
cip behållits: jag har i Tyskland särskildt hört staden Ulm anföras såsom 
exempel härpå.

Beträffande unga, ogifta arbetare, utan nära anhöriga, måste först och 
främst inneboendesystemet såvidt möjligt utrotas och under alla omständig
heter underkastas en sträng kontroll. Glasgow, som för få decennier sedan 
hade bland de bedröfligaste bostadsförhållanden i Europa, är exempel på, att 
stränga bestämmelser härvidlag låta sig genomföra, om man icke skyr offer. 
Såsom framtidsmål borde man sträfya efter inrättningar af samma typ som 
studentnationerna vid de engelska universiteterna, naturligtvis minus lyxen, 
som där är mycket stor. Principerna böra vara: ett eget rum för hvarje 
arbetare; tilltalande gemensamhetslokalerj som i någon mån kunna ersätta 
verkliga hem; helst gemensam spisning; tillhörande fria platser, där under 
fritiden den kroppsliga utvecklingen kan tillgodoses genom idrott, lekar, gym
nastik; det hela under uppsikt af sjålfvalda öfverhufvud. Äfven här gäller, 
att ju längre anläggningen kan flyttas från staden, desto bättre kan den göras, 
och att kommunikationerna måste vara desto bekvämare. Början måste göras 
med en elit af arbetare, som är tillgänglig för den härvid nödiga yttre dis
ciplinen.»

Arbetstiden. I sitt arbete om »Masskulturen»- har professor 
Norström starkt framhållit det själlösa, som ligger i nutidens indu
striarbete, och det fördärfliga inflytande, som detta måste utöfva på 
arbetarens eget själslif och på hans världsuppfattning i allmänhet. 
Allt detta är ju obestridligt, men professor Norström glömmer, att dock 
äfven i detta hänseende kulturen håller på att själf skapa sig ett 
botemedel, och detta botemedel heter: arbetstidens förkortning. Det 
må vara sant, att själfva arbetet var af vida större personligt in-

1 J. C. W. Thyrén, Ett politiskt program. Lund 1908.
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tresse förr, men så varade det då också från soluppgången och tills 
den af dagsverket fullkomligt uttröttade stupade i sin säng för natt- 
livilan. Yi tro, att en arbetare skall föredraga det tillstånd, som 
nu håller på att utbilda sig : att man arbetar — låt vara mekaniskt 
och själlöst — några timmar på dagen och sedan har åtskilliga timmar 
öfriga, att med obruten kraft egna sig åt de allmäntmänskliga sys
selsättningar, som dock gifva äfven kroppsarbetarens lif en långt 
högre betydelse och ett långt rikare innehåll nu mot i äldre tider.

Och till och med ett rent mekaniskt och »själlöst» arbete, — om 
det gifver en trygg bergning och om det icke är för långvarigt, — är 
ingalunda så intresselöst, som man understundom är hågad att tro. 
Just genom att arbetet själft ej absorberar så mycket af tanken, får 
denna frihet att röra sig inom andra rymder, och detta är en »bild
ningskälla», som alls icke är att förakta.

Men ett grundvillkor för, att denna ljusare uppfattning ej skall 
blifva en ren utopi, är att den dagliga arbetstiden ej blifver för lång. 
I detta hänseende mötas arbetarnas och arbetsgifvarnas intressen, 
om blott arbetsgifvarne vilja tänka sig fullt in i saken, hvilket ju 
ock i våra dagar allt oftare blir händelsen. Svårigheten ligger natur
ligtvis i våra dagars mördande konkurrens, som binder arbetsgifvarens 
händer äfven där han själf skulle önska visa allt möjligt tillmötes
gående. Men äfven konkurrensen öfvervinnes i våra dagar så små
ningom genom organisationen; och där en begränsning af den dagliga 
arbetstiden verkligen kan — genom god arbetsledning och kraftig 
disciplin —■ på ett lyckligt sätt genomföras, utgör den i och för sig 
en fördel i konkurrensen. Yi veta väl, att detta är lätt att säga, 
men erfarenheten är visst icke heller utan vittnesbörd om, att så 
verkligen förhåller sig. Att problemet hör till de svårlösta, skall 
villigt erkännas.

Till en förnuftig begränsning af arbetstiden hör gifvetvis också 
en tids semester hvarje år. Nyttan häraf äfven för arbetet torde 
städse framträda, — där blott arbetsledningen är god. I fråga om 
denna senare samt i fråga om den för arbetet nödvändiga disciplinen, 
motverka fackföreningarna icke sällan arbetarnas eget intresse. Fack
föreningarnas uppfostran är en icke litet betydelsefull punkt på våra 
dagars sociala program.

Ännu en viktig sida af arbetstidens fördelning — en sida där
till all lycka Sverige intager en ganska gynnsam ställning, jämförd t 
med flertalet andra länder — är söndagshvilan. Det ligger i alla 
partiers intresse att energiskt arbeta på bevarandet af den förmån 
vi härutinnan redan äga, och att ytterligare utsträcka den, där den 
hunnit gå förlorad, eller där den ännu icke vunnits. Alla samhälls- 
forskare äro ense om, att när t. ex. engelsmän och amerikanare i 
våra dagar, och judarne i alla tider, bevarat en arbetskraft och
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energi, som stå öfver alla andra folks, så beror detta till stor del 
på det stränga iakttagandet af den regelbundet återkommande hvilo
dagen. De flesta torde också vara ense om, att möjligheten att i 
detta fall komma till ett allmänt tillfredsställande resultat betingas 
af, att hvilodagen blifver gemensam för alla. Anordningar sådana 
som hvar nionde dag fri, hvar elfte dag o. s. v., olika efter olika 
omständigheter, innebära endast palliativ.

En egendomlig svårighet af senare datum i vårt lands jordbruk- 
bygder, är bristen på arbete under vintertiden. Förr i världen 
egnades ju i jordbrukarehemmen vintern till mångahanda slöjd, 
åtminstone för husets eget behof; men allt dylikt är ju nu mera 
slut, i fabrikernas tidehvarf. I bygder, som sakna industri, talar 
man nu om en verklig »vinterdvala», som utöfvar ett rent demorali
serande inflytande och naturligtvis är i hög grad ogynnsam äfven 
för ekonomien. Här föreligger ett nytt socialt problem, som borde 
bli föremål för allvarlig uppmärksamhet t. ex. af våra Hushållnings
sällskap. — Vinterdvalan gäller ju i främsta rummet den manliga 
befolkningen. Erån flere bygder klagas öfver, att den yngre Jcvinn- 
hga befolkningen i våra dagar på landsbygden öfver hufvud börjar 
visa avoghet mot allt arbete och hotar att försjunka i ren lättja. 
Yår tid skapar i sanning underliga problem. Både för män och för 
kvinnor vore nog den gamla hemslöjdens återuppståndelse en stor 
välsignelse, om den blott läte sig genomföra med någorlunda ekono
misk fördel.

Arbetslönerna. Att arbetslönerna i Sverige, — detta ord taget i 
sin vidsträcktaste betydelse, eller af all ersättning för arbetet, kontant 
och in natura, — varit i äldre tider mycket låga, i synnerhet inom 
jordbruket, hvaraf följt nöd och undernäring inom den för lön arbe
tande befolkningen samt till sist — emigration; — detta är alltför 
kändt för att här behöfva relateras.

Att den starka nyodlingen i Sverige under de hundra åren före 
utvandringsperioden till största delen kom de gamla hemmanen till 
godo och därmed otvifvelaktigt ökade den allmänna välmågan hos 
hemmansägareklassen, är i det föregående flere gånger framhållet. 
Mycket mindre gynnsamma voro förhållandena bland torpare, statare 
och daglönare, inom hvilka klasser den starka folkökningen mången 
gång kanske till och med försämrade den allmänna lefnadsstandarden. 
Ogynnsam var ställningen säkert ofta nog också bland vår storindu
stris arbetare, — vid denna tid i främsta rummet bestående af gruf'- 
arbetare och brukssmeder.

Trots all snikenhet och tyranni förmäler traditionen dock mången 
gång om våra gamla bruksägare, att de visade en patriarkalisk väl
vilja och omvårdnad om sina underhafvande, hvilket på denna tid
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gick lättare för sig, då konkurrensen var så långt mindre hård; äfven 
var ju den tidens bruksbefolkning ofta fäst vid bruket genom många 
generationer, kvilket gjorde ett, godt förhållande mellan husbonde och 
underlydande till ett slags tradition.

Mindre vanlig var denna patriarkaliska välvilja inom hemmans- 
■ägareklassen. Att »tjäna bönder» är ett uttryck, som ofta inöter i våra 
•emigranters skrifvelser, och det får da beteckna ett sannskyldigt sv ält- 
aflönadt trälgöra. — På de stora godsen var ställningen i äldre tider 
sannnolikt också i regeln sämre än vid bruken, — naturligtvis frånsedt 
•de många enskilda undantagen. Får man döma efter spridda statistiska 
indicier, så torde förhållandena i allmänhet ha varit gynnsammare 
t. ex. i Södermanland än i Skåne. Mycket berodde naturligtvis på 
ägarens personlighet; och i dessa tider utan medvetande at Amerikas 
tillvaro fick den underlydande nog, lifvet igenom, vänja sig vid att 
tåla — nästan allt.

Att i våra dagar arbetslönerna inom den svenska industrien äro 
jämförliga med dem i öfriga västeuropeiska länder, torde icke kunna 
bestridas. Att de äro lägre än i Amerika — äfven om hänsyn tages 
till de högre lefnadskostnaderna där, — är nog också otvifvelaktigt.

Kändt är emellertid, att Amerikas öfverlägsenhet öfver Europa 
1 detta fall numera befinner sig på retur. Härutinnan ligger utan 
tv if v el en kraftig orsak till, att emigrationen inom det germanska 
Europa — och äfven i vårt land — gått ganska mycket tillbaka, 
■och att en ytterligare nedgång torde vara att så småningom förvänta.

Äfven fortfarande gifva sig dock hos oss en del missförhållanden 
till känna med afseende å arbetslönernas fördelning, — oafsedt deras 
större eller mindre höjd i och för sig. Vi låna såsom ett belysande 

* exempel en liten skildring ur ett af de intressanta »Amerikabrefvem 
i Bilaga VII. Det är en gammal kopparslagare, som berättar en 
•episod från en af hans första dagar i Amerika.1

»Jag fann cn gång stora väldiga prydnader af mässing, som på den tiden 
begagnades så mycket på lokomotiven, kastade i en skräphög. De hade blifvit 
rysligt tillstukade vid sammanstötning, jag tog den största och betraktade den 
noga. Den var på största hållet 37 tum. Jag tog den och gick till smeds- 
verkstaden och gjorde eld i en obegagnad härd, och med all försiktighet smälte 
jag upp alla lödningar. Just som jag höll på med det, så kommo verkmästarn 
och* förmannen och tittade förvånade på mitt arbete. Om fyra dagar hade 
jag det färdigt. Det sista jag gjorde vid det, var att jag satte prydnaden i 
en stor svarf och polerade af den, och när det var gjordt, såg den ut som ny. 
Alla sågo förvånade ut, och icke minst mästaren själf. Jag fick mm dags
penning höjd till tre dollar för 10 timmar, och efter det så kommo de till 
mig med allt rackartyg som man knappast kunde begripa hur man skulle 
bära sig åt med. Men jag skakade ej på hufvudet för nagot, jag mckade 
bifall och såg glad ut. Jag hade en son som var på 14:de aret. Honom

1 Bilaga VII, sid, 132.
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lick jag ta som min hjälp, och hau hade allaredan lärt sig något engelska,, 
så att han biel mig till stor nytta. Han fick från första dagen en dollar för 
!0 timmar, ehuru det vanliga var 60 cents. Så snart jag kunde reda mig 
något med språket, så byggde de verkstad åt mig, och jag bief bas för mitt 
departement. Arbetet ökades och jag hade flera arbetare.»

Det amerikanska draget i denna historia är, att löneförhöjningen 
och den bättre anställningen inträdde genast. Hos oss skulle det,, 
åtminstone förr i världen, ha hetat i ett dylikt fall: »N. är tydligen 
en god arbetare; vi fa ha honom i minnet och ge honom någon för
mån någon gång längre fram, om han är en'hygglig karl och inte 
brakar.»

Det kan dock hända, att det nu för tiden är bättre ställdt i detta 
hänseende också i vårt land; därom våga vi icke uttala någon åsikt. 
Att fackföreningarna hos oss utöfva ett mycket ogynnsamt inflytande- 
med hänsyn till genomförandet af en rationell aflöningspolitik, torde 
vara allmänt erkändt. Äfven i detta fall är en bättre uppfostran 
af fackföreningarna själfva i hög grad af behofvet påkallad.

Om den mycket omdebatterade arbetsintensiteten i vårt land 
skrifver Henry von Kræmer bland annat följande:1

»Det klagas så mycket på våra arbetare här hemma, att det vore synd 
att ytterligare lägga sten på börda, men det kan icke nekas till, att svenskarne 
i Amerika verka bra mycket skötsammare än svenskarne hemma i Sverige, 
och det vore ju tråkigt, om denna min uppfattning hade någon grund för sig. 
Folk vill nog sköta sig, men förmågan är det klent beställdt med. Och icke- 
förty frågar man aldrig efter verkstadsbetyg i Amerika. Alltså, utan betyg,, 
på hvilket står en hel del saker, sköter sig svensken bättre i Amerika än 
hemma, firar mindre, o. s. v. Detta måste tydligen ha sin grund i ledningen, 
i den allmänna andan och i den uppfostran, som blir en bibringad i Amerika.
En person söker arbete, uppgifver att han är det eller det till sitt yrke och 
att han har arbetat på vissa, namngifna ställen, hvarpå han erhåller arbete * 
och far betaldt efter förmåga. Visar det sig, att han icke är i öfverens- 
stämmelse med rimliga fordringar, får han gå, utan några som helst cere
monier, och därmed är den saken slut. Att kunna antaga arbetare, som inte 
ha betyg och pappersmeriter att förete, och ändå få dem att arbeta skötsamt 
och ordentligt, är enligt min logik ett tecken på en större ledande förmåga 
än att ha i sin hand ett medel att märka folk för tid och evighet, men ändå 
ej komma till några öfver sig stora resultat. Dock vore det oriktigt att lägga 
skulden pa enbart en af parterna, ty ledningen och arbetarna äro uttryck för 
och produkt af systemet i dess helhet, och systemet är det, som måste refor
meras. I alla^ fall bör det dock framhållas, att det är från ledningen initia
tivet bör utgå, och de ledande inom verkstadsindustrien ha nog en mängd 
ogjorda förbättringar och moderniseringar på sitt samvete. Af arbetarne här 
hemma kan man ju inte begära det tydligen ledningen saknar, men det kan 
man ända begära, först och främst att de inte stjäla tid, och vidare att de 
äio punktliga och nyktra i £itt arbete. Nog borde den tiden vara förbi, då 
man kunde glödga brännvin om måndagsmorgnarna och köpa öl och pilsner 
under arbetstiden. Särskildt hvad beträffar att stjäla tid, att taga sig fem och 
tio minuter, och därtill tycka det är kvickt och duktigt, så är detta oför-

1 Bilaga XV, sid. 30.
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svarligt och går ekonomiskt igen på arbetarne själfva. Man skulle aldrig 
kunna tänka sig en amerikansk verkstad, där det ropet ’hetts!’ motsvarande 
ordet på engelska gick från man till man längs bänkarne eller maskinernas 
rader vid förmannens eller verkmästarens antågande. Ej heller borde för
männen ingå något broderskap med arbetarne, ty detta försvårar deras ställ
ning som arbetsgifvarens representant.

Hvems nu felet är, kan vara svårt att säga, men inte lär man kunna 
fordra mer af arbetarna än af ledningen själf, hvilken sats äfven torde få 
gälla ifråga om ledningens och arbetarnes inbördes förhållande. Emellertid, 
så mycket kan dock sägas, att vi ligga långt efter amerikanarne i arbetsanda, 
maskinteknik och arbetssparande metoder, trots både vårt själf härdande stål 
och våra arbetsmaskiner från Amerika. När vi hunnit dit, där amerikanarne 
nu stå, få vi större resultat af vårt arbete, med ty åtföljande bättre löner, 
och då skola de svenska arbetarne en gång få det som smakar tillräckligt af 
Amerika, och följaktligen stanna hemma.»

Det sociala försäkringsverket har såsom bekant haft en mycket 
stor betydelse för välmågans ökande i Tyskland och såväl häri
genom som äfven direkt i hög grad bidragit till emigrationens för
minskande. För Sveriges del behöfves här ingen vidlyftigare be
handling af detta ämne, eftersom saken nu ändtligen är på god väg 
äfven hos oss. Ännu saknas dock flera af den sociala försäkringens 
grenar, af hvilka den obligatoriska sjukförsäkringen kanske får anses 
närmast i ordningen att afvakta sitt förverkligande. Af synner
ligen stor betydelse i flera hänseenden äro i Tyskland de förebyg
gande eller kurativa åtgärder, af hygienisk art, genom hvilka man 
söker undvika att i onödan hetungas med ersättningar för olycks
fall och sjukdomar; i detta hänseende äro vi i Sverige knappast 
ännu vid första begynnelsen.

I hög grad af behofvet påkallad är den s. k. modersliapsförsäk- 
r ing en, till hvilken ju verkligen ett försök gjorts, som dock ej be
fanns acceptabelt. Frågans förnyade behandling borde icke låta 
vänta på sig. Det erforderliga utredningsmaterialet får väl anses, 
redan föreligga.

Emigrationsutredningens undersökningar ha nått en utsträck
ning, som säkerligen för mången skall synas alltför stor. Icke desto 
mindre säger det sig själft, att en hel mängd betydelsefulla frågor 
finnas, för hvilka någon speciell utredning ej här kommit att göras. 
En dylik fråga är också den om åboarna på en mängd af mellersta 
Sveriges bruksegendomar, hvilka i våra dagar ofta gått miste om 
sin gamla innehafvanderätt. Att detta i sin mån bidragit till den 
notoriskt högst betydliga emigrationen från våra bruksbygder, är 
mycket sannolikt, om än det säkert är en stor öfverdrift när man 
på vissa håll velat göra »åbofrågan» till den viktigaste emigrations- 
orsaken för hela mellersta Sverige. Såsom bekant är denna fråga 
numera skjuten i förgrunden af den allmänna uppmärksamheten, och 
under sådana förhållanden torde det betyda mindre, att Emigrations-
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utredningen icke varit i tillfälle att egna saken någon särskild upp
märksamhet. Om våra »bygdeundersökningar» varit förlagda äfven 
till dessa trakter, skulle spörsmålet naturligtvis framträdt af sig 
själft; men tyvärr ha dessa bygdeundersökningar, såsom bekant, 
måst begränsas till några få och spridda delar af värt land.

Äktenskapsfrekvensen. När i våra tidningar och tidskrifter 
orsakerna till äktenskapsfrekvensens nedgång komma på tal, får man 
höra en hel del fakta relateras, som kunna vara intressanta nog, 
men om hvilka man snart kommer under fund med att de samt och 
synnerligen hänföra sig till — den bildade klassen. Och härmed 
äro dessa resonemang ställda utanför det egentliga ämnet, ty den 
bildade klassen omfattar, högt räknadt, 5 procent af folkmängden, 
och hvad som tilldrager sig inom denna lilla grupp, märkes knappast 
när man kommer till summorna för folkmängden i dess helhet.

Att inom samhällets öfverklasser äktenskapsfrekvensen, såväl 
i vårt land som kanske i samtliga västeuropeiska länder, nedgått 
under senare tider, är sannolikt, men egentligen vet man just inte 
mycket därom, ty statistiska uppgifter för de särskilda samhällsklas
serna saknas. Men att en nedgång hos oss, sedan mer än sjuttio år 
tillbaka, pågår inom de lägre klasserna, det vet man, emedan det är 
dessa som bestämma resultatet för den samfälda befolkningen, och 
för denna har man ju de erforderliga sifferdata.

Att söka förklara den sannolika nedgången af giftermålens antal 
inom de högre klasserna är naturligtvis i och för sig af intresse, dels 
emedan dessa klasser i främsta rummet representera vår högre kul
tur, dels emedan hvad som börjar inom dessa klasser, vanligen snart 
sprider sig också till de andra. .Från denna sista synpunkt skulle 
man kanske vilja sluta sig till, att äktenskapsfrekvensen inom de 
högre stånden hos oss började sjunka redan före 1830-talet, under 
hvilket årtionde minskningen begynner inom befolkningens stora 
massa. Men om allt detta vet man, såsom sagdt, just inte mycket, 
och det må därför här lämnas därhän.

Att inom befolkningens lägre klasser giftermålsfrekvensen bör
jade aftaga under 1830- och 1840-talen beror sannolikt delvis på, att 
vid denna tid börjar framträda jordbrukets otillräcklighet att upp
bära hela folkökningen samt en allt större svårighet att skaffa sig 
jord. Den öfverbefolkning på vår landsbygd, som till sist på 1860- 
talet ledde till den stora emigrationen, förbereddes naturligtvis under 
de närmast föregående årtiondena. Vi hafva många gånger fram
hållit, att så väldig nyodlingen än under denna tid var, så hade 
dock befolkningens undre lager synnerligen svårt att komma åt något 
af detta goda. Hvad som bjöds den klassen, var en nästan rättslös 
ställning såsom torpare eller statare, eller den ännu sämre situationen 
såsom backstugusittare eller inhyseshjon.
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Nästa stora faktor till giftermålsfrekvensens nedgång utgöres af 
den ändrade lifsåskådning, som efter hand blef den ordnade folk
undervisningens frukt. Detta är icke afsedt såsom ett klander: för
hållandet framträder helt naturligt, när man erinrar sig den vidgade 
blicken på lifvets alla förhållanden, oeh därmed också de vidgade möj
ligheterna. Man gifte sig, när man nått den ställning, som man 
trodde skulle bli ens egen, för lifvet, — eller åtminstone inledningen 
till denna. När möjligheterna blefvo flere, dröjde man också litet 
längre med att låsa sig fast; man gick längre med hoppet, att bättre 
utsikter dock till sist skulle komma inom synhåll. — I samma rikt
ning verkar naturligtvis våra dagars oerhörda förbättring af sam
färdseln samt de nya möjligheterna att söka utkomsten äfven i främ
mande land. Den, som går med tankar på en Amerikafärd, ingår 
naturligtvis icke gifte här i Sverige.

Att giftermålsfrekvensen sjunkit i Sverige, medan så icke varit 
fallet inom större delen af Västeuropa i öfrigt, beror nog för en del 
därpå, att hos oss en son så sällan nöjer sig med att intaga sina för
äldrars ställning. Högre upp på samhällsskalan vill man alltid, och 
därom äro föräldrar och barn fullt ense. Härigenom uppstår ett 
försenande eller uteblifvande af äktenskapen, och häraf uppstår emi
grationen. Ty mellan emigration och giftermålsfrekvens äger ett det 
allra närmaste samband rum. Kunde äktenskapsfrekvensen höjas i 
vårt land, så skulle däraf genast följa, att utvandringen blef mindre.

I samband med nu skildrade förhållanden började också lefnads- 
anspråken mycket snart att växa. Ocli denna tillväxt har fortgått 
till den dag som är, och saken förvärras af att vårt folk också sak
nar sparsamhefens gåfva, — både den passiva och den aktiva: man 
är icke rädd för onödiga utgifter, och man saknar den skarpa blicken 
för, hvar något kan vara att förtjäna.

Man har anfört ännu en orsak till giftermålsfrekvensens nedgång 
i vårt land, och såsom jag tror: med full rätt. Grenom speciella sta
tistiska undersökningar t. ex. i Danmark har ådagalagts, att inom 
den jordbrukande befolkningen i äldre tider äktenskapen, i långt 
flere fall än man vanligen tror, ingingos helt enkelt när första bar
net väntades. I många trakter sammanhängde det friare umgänget 
mellan trolofvade med gamla folkseder och möttes knappast i det 
allmänna föreställningssättet af ogillande.

Numera har man ju möjligheter att undvika alla obehagliga 
eventualiteter, och en af följderna häraf är — att äktenskapet ute
blir. Och äfven där en barnafödsel sker, känner sig mannen-fadern 
i våra dagar mindre än förr moraliskt bunden att fullgöra sin 
skyldighet mot modern. Af detta sistnämnda förhållande följer, 
att frekvensen ökas i fråga om de oäkta födelsernas antal, och 
minskas i fråga om antalet giftermål.
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Om förhållandena i Amerika, och således äfven bland svenskarne 
i Amerika, skrifver Henry von Kræmer följande:1

»Amerikanarne gifta sig i allmänhet vid en långt tidigare ålder 
än hvad man i Sverige är van att se. Detta har nog sin grund uti 
ekonomiskt gynnsammare villkor, billigare bostäder o. s. v. Framför 
allt må det framhållas, att en ung inan i Amerika inom långt kortare 
tid kan nå upp till de löneförhållanden, som äro oundgängliga för 
ett giftermål, än hvad i Sverige är förhållandet. Resultatet af detta 
blir en större skötsamhet, en ökad plikt- och ansvarskänsla, ett ökadt 
allvar. I Amerika roar man sig med tanke på arbetet, men här 
arbetar man med tanke på nöjet.»

Hemmet är en institution, som i våra dagar förlorat rätt mycket 
af sin förra betydelse. Det går nu med hemmet som en gång med 
stammen, ätten, släkten: de ha alla mist en god del af sin förra makt 
och inflytande, och för hvarje gång har man spått världens undergång. 
Man gör så nu också, men med orätt. I hemmet »tiger lagen», och 
en omätlig summa af orätt, tyranni och kväfvande själfviskhet har 
frodats i dess hägn. För den ungdom, som nu växer upp, är hemmet 
icke längre hela världen, och den är visst icke att beklaga därför.

»Goda hem» i den gamla betydelsen finnas knappast mer ; barnen, 
blifva antingen försummade eller bortskämda, stundom båda delarna, 
på en gång. Däremot börjar arbeta sig fram en ny typ af goda hem: 
där man inser, att både föräldrar och barn ej tillhöra uteslutande 
hvarandra och sig själfva. Men vid sidan häraf pågår odeläggelsen 
af de gamla, hemmen, utan att den gamla typen hinner ersättas af 
den nya. Detta är det som är den verkliga samhällsfaran: icke att 
hemmet får dela med sig af sin makt och sitt intresse, hvilket, 
tvärtom, i sig själft betecknar ett framsteg.

Födelser utom äktenskapet. Inom Västeuropa i dess helhet 
nådde dessa födelser sitt maximum under 1860-talet. Sedan dess har 
en märkbar nedgång inträdt och fortgått nästan öfverallt; bland de 
ytterst få undantagen i detta fall märkes vårt eget land.

I Sverige gick antalet oäkta födelser tillbaka under tidrymden 
mellan 1875 och 1895 (ungefär), sannolikt åtminstone delvis såsom en 
följd af det ogynnsamma ekonomiska tillståndet under större delen af 
dessa år. Men sedan dess har inträdt en ny och betydande stegring.

Frågar man hvarför vårt land i detta fall gör undantag, möter 
först den omständigheten att äktenskapsfrekvensen icke heller har 
nedgått inom flertalet af Västeuropas öfriga länder, såsom fallet där
emot varit hos oss. Därnäst är mycket troligt, att de »preventiva» 
medlen tidigare och i större utsträckning kommit till användning 
inom andra länder. Och slutligen är sannolikt, att svenskens mera

1 Bilaga XV, sid. 39.
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impulsiva och mindre beräknande lynne här gifver sig ett utslag. 
Tvärtemot hvad man vanligen anser, är det just sydländingen som i 
erotiska frågor är den mera öfvervägande och kalkylerande.

Frekvensen af oäkta födelser kan beräknas från tre olika syn
punkter, och om man förväxlar dessa synpunkter, gör man sig ofta 
skyldig till orättvisa omdömen. Ses antalet födelser utom äkten
skapet från strängaste frekvenssynpunkt, bör det beräknas i förhållan
de till antalet ej gifta kvinnor inom ungdoms- och medelåldern. Ses 
åter företeelsen från mödrarnas eller barnens synpunkt, då spörsmålet 
alltså är huru många af mödrarna föda barn under de ytterst ogynn
samma sociala villkor som äro förenade med barnafödsel utom äkten
skapet, och huru många af barnen som göra sitt inträde i lifvet 
under motsvarande ogynnsamma förhållanden, så uttryckes svaret 
härå genom att antalet födelser utom äktenskapet sammanställes 
med hela antalet födelser. Ses förhållandet slutligen från samhällets 
synpunkt, så att frågan blir, huru stort antal oäkta födde samhället 
har att mottaga (ej sällan till försörjning på allmän bekostnad), bör 
antalet oäkta' födde beräknas i förhållande till hela folkmängden.

Från de tvenne senaste synpunkterna står Sverige mycket ogynn
samt bland de europeiska folken i våra dagar, men detta är till 
stor del beroende endast å den svaga äktenskapsfrekvensen. Från 
den här ofvan först anförda synpunkten — hvilken för bedömande 
af den moraliska ståndpunkten är den rättvisaste — var Sveriges 
ställning länge endast ungefär vid det västeuropeiska medeltalet. De 
senaste åren, med deras starka tillväxt af de oäkta födelsernas an
tal, ha dock äfven från denna synpunkt gjort vår ställning åtskilligt 
sämre. Dock stå vi fortfarande bättre än flera andra folk, särskildt 
före stora delar af Tyskland och framförallt Österrike.

Om man får våga en gissning, finnas nog minst 100,000 barn i 
Sverige under femton års ålder, hvilka äro födda utom äktenskapet 
och icke sedan genom föräldrarnas äktenskap legitimerats. Denna 
betydliga befolkning lefver i många hänseenden under en undantags
lagstiftning, — och gör detta utan all egen skuld. Här finnes ett 
omätligt, försummadt fält för det sociala arbetet, och första villkoret 
för att detta skall lyckas, är att undantagslagarna måste bort, —- 
:så långt detta är möjligt. Det är ju icke värdt att dölja, att detta 
.är en ömtålig fråga, och att samhället har skäl att öfverväga hvarje 
nytt steg; men mycket vore vunnet redan om den allmänna åskåd
ningen förändrades därhän, att man i hvarje ögonblick i fråga om 
barnen erinrade sig frånvaron af den egna sladden. I detta hän
seende har sedan gammalt kyrkan icke så litet att förebrå sig; den 
har här stannat på en troligen missförstådd gammaltestamentlig 
ståndpunkt, som ju i viss mån kan ha sina skäl i fråga om för
äldrarna, men alldeles icke i fråga om barnen.
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Socialismen.

Det gifves ett otal sociala frågor, som här kunde blifva föremål 
för behandling, men en hel del häraf blifver obehöflig om man en
dast fixerar den uppfattning inan anser sig böra egna den allmänna 
samhällsrörelse i våra dagar, som kallas socialismen.

Socialismen uppstod, när det visade sig, att liberalismen var ur 
stånd att lösa de sociala frågorna, och detta faktum är socialismens 
raison d’être ännu i dag.

Hvad angår liberalismens oförmåga i detta fall, behöfva vi hos 
oss blott peka på ett enda faktum för att saken skall vara klar, 
och detta faktum är: bostadsfrågan, — och närmast: bostadsfrågan i 
Stockholm.

Yäl skall kanske någon vilja invända, att bostadsförhållandena 
verkligen förbättrats något i Stockholm under senare år. Men detta 
är en förbättring af det slag, att den, — om den får fortgå obe- 
hindradt i obegränsad tid, hvilket ingen' kan garantera, — har ut
sikt att nå sitt mål ungefär vid en tidpunkt, då det är möjligt 
att Stockholm — ej längre existerar.

I Göteborg började man egna bostadsfrågorna uppmärksamhet 
långt tidigare än i hufvudstaden, och1 har där äfven nedlagt långt 
mera intresse och arbete på saken. Och dock är resultatet det, att, 
den dag som är, trångboddheten i Göteborg är — ännu svårare än 
i Stockholm.

Socialismen, eller rättare: den sociala rörelsen i vår tid, är otvif- 
velaktigt en stormakt, som inom historien kommer att spela samma 
roll som en gång reformationen och franska revolutionen. Och därför 
är det kortsynt och ytligt att söka en mängd små och tarfliga grun
der till dess uppkomst. Socialismen ställer för den närmaste fram 
tiden det största problem, som blifvit oss nu lefvande människor 
förelagdt. Och denna uppfattning har sällsynt hastigt blifvit den 
allmänna i vårt land, hvilket vi tillåtit oss betrakta såsom ett gynn
samt vittnesbörd om ännu fortfarande folkhälsa. Men på samma, 
gång vårt folk alltså är ganska långt framskridet i fråga om sin 
åskådning har, från det allmännas sida, ännu endast sällsynt litet 
blifvit uträttadt till de ekonomiska samhällsförhållandenas förbätt
rande. Här möta vi en frukt af det obehagliga faktum, att den 
allmänna rösträtten hos oss infördes för sent.

Det är af vikt, att arbetarerörelsen verkligen betraktas såsom en 
stor samhällsrörelse, icke såsom det tillfälliga resultatet af en upp
agiterad stämning, samt att den således behandlas med samma akt
ning och intresse som andra samhällsfrågor, icke såsom en företeelse- 
stående utanför samhället, — huru mycket än socialismen själf kan
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hafva förskyllat, att sistnämnda betraktelsesätt i viss mån kan vara 
förklarligt.

För belysande af hvad socialismen är, välja vi ett litet utdrag 
ur en af dess partitidningar, ett utdrag som visserligen icke i och 
för sig ställer rörelsen i någon smickrande dager. Det är en artikel 
med rubriken: »Hvad är en strejkbrytare?», och lyder sålunda:

»En sträjkbrytare är en person, kvars namn ingen -vill nämna, livars 
rykte ingen vårdar och hvars existensberättigande öfver hufvud taget är för- 
verkadt.

En sträjkbrytare är en person, mot hvilken humanitetens lagar för alltid 
äro upphäfda.

En sträjkbrytare är en person, hvars inträde i ett sällskap förorsakar 
allt hederligt folks aflägsnande.

En sträjkbrytare är en person, simplare än samhällets mest föraktade 
varelser.

En sträjkbrytare är en person, livars hustru, utan att det ringaste behöfva 
riskera sitt anseende som hederlig kvinna, kan föra bakom ljuset hur mycket 
hon behagar, ty hennes man är en ärelös man.

En sträjkbrytare är en person, hvars barn aldrig behöfva tänka på upp
fyllandet af fjärde budet.

En sträjkbrytare är en person, som alla afsky, öppet eller maskeradt, 
hvars privata lif utan misskundsamhet offentligt diskuteras och den ingen för
svarar, antingen han själf eller hans rykte blir angripet.

En sträjkbrytare är en person, hvilken man utan samvetsförebråelser kan 
behandla hur som hälst, om hvilken man kan säga hvad som hälst, och åt 
hvilken man på gatan spottar.

Betänk detta, du unge man och kvinna, som har din lefnad framför dig! 
Betänk detta, du gamle man med en fläckfri typografbana bakom dig!»

Ett dylikt uttalande — icke från ungsocialistiskt håll, utan i 
ett af våra mest ansedda fackförbunds organ — kan ju icke undgå 
att väcka underliga tankar till lifs. Men man kan ej keller undgå 
att erinra sig ett annat, mycket välbekant ord:

»Den som förrådt sitt land, han har 
Ej ätt, ej stam, ej son, ej far.»

Visserligen är skillnaden mellan andan i dessa båda uttalanden 
lika stor som mellan å ena sidan det ilskna, nästan djuriska hatet, 
å andra sidan det heliga hatet. Men därför bör man dock icke 
förbise, att under bägge företeelserna dölja sig analoga känslor. 
I århundraden, eller årtusenden, har den kroppsarbetande delen äfven 
af vårt folk lidit under en orätt, som vi nu måste blygas öfver. Att 
resa sig mot denna orätt är en lika helig sak som för en undertryckt 
nation att resa sig mot sina förtryckare. Och medvetandet om genien- 
samheten i detta frigörelsearbete skapar en »klasskänsla», som i och 
för sig är lika naturlig och aktningsvärd som nationalitetskänslan.

Sant är, att arbetarnas kamp i våra dagar fläckas af en oerhörd 
brist på rättskänsla mot deras motståndare. Men äfven detta är
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något, som vi icke kunna fritaga nationalitetsstriderna frän. Huru 
mycken rättskänsla visa i våra dagar ungrarna mot slovakerna, 
tyskarna mot polackarna, polackarna själfva mot rutenerna, eller 
gammalfennomanerna mot svenskarna?

Socialismen liar dokumenterat sig såsom en stor folkrörelse genom 
den entusiasm ocli den själfuppoffring, som den förmådde ingifva sina 
tidigaste anhängare. Alla dylika folkrörelser löpa dock fara att till 
sist stelna i dogmatism, och för socialismen har denna tidpunkt 
kommit ovanligt snart. Därmed är också entusiasmen borta, och likaså 
det friska kunskapsbegäret och det lifliga intresset för allt mänskligt.

Med dogmatismen inom det socialistiska lägret äger det egen
domliga förhållandet rum, att den egentligen är till finnandes bland 
de stora massorna af rörelsens anhängare. Inom de högre graderna 
talar man alltmera sällan om en hel del af de ursprungliga Marxska 
dogmerna, som väl nu få anses såsom vederlagda; och af rörelsens 
vetenskapsmän synes snart knappast finnas någon, som ej är kättare.

Allt detta gör, att samarbetet mellan socialisterna och reform
vännerna inom andra läger numera ställer sig åtskilligt förhopp
ningsfullare än förr. Visserligen får icke därför förbises den fara, 
som ligger i de uppagiterade, blindt dogmatiska massornas fanatism. 
Och äfven bland de mest frigjorda socialisterna hyllas ännu en del 
teorier, som utgöra en den största fara för en sund utveckling af 
vårt ekonomiska lif, och som det alltså ligger all makt uppå att 
bekämpa. Statens öfvertagande af alla produktionsmedlen skulle 
säkerligen vara detsamma som vårt näringslifs undergång. Det 
gäller att i hvarje fall uppdraga den rätta gränsen härvidlag, ty i 
en del fall låter sig statssocialismen i teorien försvaras. Till och 
med i dessa fall måste man dock vara försiktig, ty praktiken erbju
der alltid stora svårigheter. Vi ha ingen anledning att vänta en 
bättre förvaltning i en socialiserad stat, — snarare tvärtom.

Socialismens världsbetydande makt i våra dagar inbjuder själfmant till 
en del betraktelser öfver dess närmare karaktär. Se här ett par anspråkslösa 
bidrag i detta ämne, i hvad angår vårt svenska socialistiska parti.

I en konstnärlig tvistefråga för dagen anmärkte för något år sedan en 
af våra högertidningar, vid uppräknandet af de andra pressorgan som harmats 
öfver en viss åtgärd, att denna hade väckt en tydlig förbittring till och med 
hos Socialdemokraten. Härtill svarade Socialdemokraten, att det alldeles inte 
behöfdes något »till och med» därvidlag, ty Socialdemokraten hörde i själfva 
verket till våra mest konstintresserade tidningar och gaf i det fallet inte efter 
för någon annan. En uppmärksam läsare af Socialdemokraten måste tvifvelsutan 
här gifva tidningens redaktion rätt.

När för några år sedan frågan förevar i Stockholms Stadsfullmäktige om 
nedrifvandet af Östermalms gamla läroverkshus, för frigörande af platsen 
framför det nya, så var det under debatten endast en talare, som vågade 
uteslutande framhålla de estetiska 'Synpunkterna i frågan, och denne ende var 
en socialist.
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Yid sidan af detta påfallande intresse för estetiken, — hvarom vi dock 
icke veta, om det ej möjligen kan bero på personliga, rent tillfälliga förhållan
den, — framträder socialismens mörkaste sida i dess ringaktande och bekäm
pande af en hel del af kolturens hittills invunna etiska resultat. I detta 
hänseende uppträder socialismen ofta rent kulturfientligt, och man maste 
häpna öfver den brist på historiskt sinne, som låter socialismen med berådt 
mod tillintetgöra, hvad människosläktet under årtusendens själföfvervinnelse- 
kamp hemfört såsom segerbyte. Den skada, som socialismen i detta fall till
fogar kulturen, kan blifva ödesdiger; det är dock sant, och länder till tröst, 
att släktets sunda, motståndskraft härutinnan — också den ett resultat af 
årtusendens kulturarbete — sannolikt skall komma att visa sig långt starkare 
.än man förväntar. »Det goda är odödligt liksom det onda.»

För öfrigt står socialismen ej heller i detta hänseende ensam bland de 
stora världsrörelserna. Ingen af de stora världsomhvälfningarna har kommit 
till stånd utan att sätta i fara vissa delar af människosläktets etiska arf. 
Till och med Luthers reformation går icke alldeles fri i detta hänseende. 
Dm Luther själf måste man afgjordt medgifva, att han gick till öfverdrift i 
fråga om missaktningen och misstänkliggörandet af många bland medeltidens 
«tiska ideal. Luthers ensidiga upphöjande af den hvardagliga, borgerliga 
moralen har i viss mån beröfvat hans efterföljare det världsöfvervinnande 
hjältemod, som han ägde i rikt mått själf, men icke -— hans kyrka. Därför 
har också den lutherska kyrkan aldrig förmått göra lika väldiga eröfringar 
■som den reformerta och den romerska, ja, efter Luthers död jiar den icke 
gjort några eröfringar alls. Till och med Luther maste alltsa sägas hafva 
nedbrutit värdefulla traditioner af etisk innebörd. Under sadana förhallanden 
är det kanske ej heller nödvändigt att förtvifla öfver socialismens utsäde.

Socialismens ställning till emigrationen i vårt land har efter 
hand stadgat sig därhän, att man nu ser på sistnämnda rörelse med 
ganska mycken ovilja. Om ej annat, — så tunnar den ut fackförening
arnas leder; och för öfrigt vill man helst behålla alla krafter hemma 
för att tillkämpa sig det slutliga målet, som nu tyckes ligga närmare 
än förr. Blott någon gång under ögonblickligt missmod kan man 
ännu söka gifva emigrationen fart; så synes t. ex. ha varit fallet 
under månaderna närmast efter storstrejken.

För öfrigt äro förhållandena i Amerika icke riktigt lockande för 
våra svenska socialister. En annan sak är, att nog en hel del svenskar 
■drifvas till Amerika genom fackföreningstyranniet här hemma. Sär- 
skildt är man missnöjd med, att besluten i föreningarna i regeln 
fattas af den stora mängden af helt unga arbetare, som intet hafva 
att förlora och mot hvilka de äldre, familjeförsörjarna, ofta stå makt
lösa. När man tager kännedom om den utomordentligt tunga be
skattning, som fackföreningarna ålägga sina medlemmar, så kan man 
ej heller undra öfver, att åtskilliga söka undandraga sig detta tryck. 
Fackföreningarna invända visserligen, att dessa afgifter äro en obe
tydlighet mot de löneförbättringar, som just föreningarna under 
årens lopp framtvungit, men människans natur är nu en gång sådan, 
.att hon mest ser på »hvad för ögonen är».

53—112201. Emigrcitionsutredningen. Betänkande.
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Till de sociala frågorna hör också förhållandet de olika sam
hällsklasserna emellan. Yi ha i Bilaga XVI visat, att detta för
hållande är i vårt land ovanligt kyligt, och äfven sökt utfinna de 
folkpsykologiska förklaringsgrunderna härför. Det gifves emellertid 
nog också en historisk förklaringsgrund, som vi här skola söka åt
minstone antyda.

I M. Wallaces ryktbara skildringar från .Ryssland förekommer 
också en beskrifning af de första landstingen (»semstvos») i Ryssland. 
Det var i början af 1860-talet. Landstingen inneslöto representanter 
för både herremän och bönder. Nyss voro de husbonde och lifegne; 
nu sutto de bredvid hvarandra såsom jämlikar vid diskussionsbordet.. 
Och det märkvärdiga är, att ingen kunde märka någon stånds- 
skillnad. Bönderna yttrade sig lugnt och säkert, och deras förra 
herrar åhörde dem med uppmärksamhet och aktning.

Jämför detta med en svensk kommunalstämma, där man knappast 
någonsin saknar yttringar af öfversitteri å ena sidan, och å den andra 
sidan antingen kryperi eller en dolsk hätskhet.

Och likväl har lifegenshapen aldrig funnits i vårt land!
Problemet är långt mera kompliceradt än man vanligen menar,, 

och vi tilltro oss visst icke att lösa det i dess helhet.
Men en omständighet vilja vi peka på, och det är, att i för

hållandet husbonde—lifegen fanns dock alltid faktum af gemen
samma intressen. Det låg i husbondens intresse, att hans bönder ej 
hade det alltför svårt, och en klok husbonde insåg detta och hand
lade därefter. I husbonden hade den lifegne visserligen ofta nog en 
utsugare och tyrann, men ofta hade han dock i honom också »lille 
far», hos hvilken både hjälp och stöd var att finna. I vårt land ha 
i alla tider herrar och bönder formellt varit likställda, men just därför 
ha deras intressen fullständigt divergerat. Formellt ha de varit jäm
likar, men reellt har deras samlefnad utgjorts af en ständig strid, där 
den högre förmögenheten och bildningen helt naturligt haft öfvertaget.

Däraf hatet mellan samhällsklasserna i vårt fria land.
Yi finna en bekräftelse härå i det faktum, att ingenstädes i 

vårt land hatet mellan herrar och bönder torde ha varit så starkt som 
i Dalarna. Och likväl är Dalarna, framför alla, »frihetens stamort på 
jorden». Där ha icke funnits hvar ken torpare eller statare; alla ha 
varit fria jordägare.

Men dessa jordägare ha varit små, och de ha ställts i en strid, 
utan alla hänsyn, mot »herrarna». Och där ha de helt naturligt 
kommit till korta. Och den inbördes ringaktningen, det inbördes 
hatet, var åtminstone för en mansålder sedan omätligt.

Så underliga äro historiens vägar, och den som vill tolka dem, 
måste först och främst lägga bort den föreställningen, att det skulle 
kunna gå med någon sorts schablon.
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Nymalthusianismen

är en företeelse, som i våra dagar hotar att omstörta hvarje dis
kussion i sociala ämnen, emedan så godt som alla hithörande frågor 
framträda i en ny belysning, om man tänker sig nämnda åskådning 
genomförd såsom folksed. Att utsikten att så skall ske föreligger 
bland alla Västeuropas folk i våra dagar, är ju allmänt kändt. Det 
kan dock ej vara af behofvet påkalladt att här upptaga detta ämne 
till en närmare behandling, emedan detsamma mera lämpar sig så
som föremål för en specialstudie.

Hvad angår förhållandet till emigrationsfrågan, kan man, på 
grund af andra folks erfarenhet, taga för gifvet, att ett minskadt 
födelseöfverskott ganska snart bör åtminstone predisponera för en 
minskning också af emigrationen. Huru detta i verkligheten skall 
utfalla, är dock icke alldeles säkert, emedan det är tänkbart, att en 
nedsatt folkökning skall leda till en så mycket större långsamhet 
också i den ekonomiska utvecklingen, att utvandringsbehofvet kommer 
att fortbestå i alla fall. När födelseöfverskottet nedsjunkit till ett 
minimum, eller kanske förvandlats till ett mortalitetsöfverskott, in
träder nästan med naturnödvändighet att emigrationen ersättes af 
immigration, hvarmed i så fall följer äfven, att den ursprungliga 
folkindividualiteten så småningom utplånas och lämnar rum för en 
genom folkblandning uppstånden ny sådan.

Vi måste, såsom sagdt, afhålla oss från hvarje mera utförd be
handling af detta ämne, men kunna dock ej underlåta att såsom vår 
uppfattning framhålla, att nymalthusianismen är af ondo, därför att 
härigenom de önskvärda elementen blifva fåtaliga, icke de mindre 
önskvärda; vidare därför att nymalthusianismen förrycker uppfatt
ningen af det sexuellas naturenliga uppgift och därmed demoraliserar; 
samt ändtligen därför att den faktiskt alltid slutar med tvåbarns- 
eller enbarnssystem, hvilket innebär undergång.

Bland naturfolken löses den sexuella frågan, — på mer eller 
mindre barbariskt sätt, men den löses.

Kulturfolken äro i längden ur stånd att lösa denna fråga och 
gå under härpå.

Ty kulturen är en lifsform, som egentligen ej hör hemma i denna 
tillvaro. Den växer upp och förgår. Endast naturen förblifver.
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Statsskick och förvaltning.
Att vårt statsskick och dess beskaffenhet varit af betydelse för 

emigrationsfrågan, kan ingalunda förnekas. Väl torde de ha varit 
ytterligt få ■— om ens några — som rest till Amerika endast och 
allenast på grund af afsaknaden af politisk rösträtt; men denna af- 
saknad och känslan af underordnadt människovärde, af rättslöshet, 
— såsom man tänkte sig det, — ha utan tvifvel mycket bidragit 
att stärka den känsla af vantrefnad, som varit en så fruktbar jord
mån för emigrationslusten i vårt land.

Känslan att »herrarna» ensamma ha betydt något, — att »simpelt 
folk» alls intet haft att säga, är mycket gammal och har varit 
mycket utbredd inom vårt svenska samhälle, och det är fullkomligt 
oriktigt att påstå, att den endast varit en inbillning.

Denna känsla tyckes väl ha bort försvinna från det ögonblick 
då landtmannapartiet tog makten. Men dels upptogs hela denna 
maktperiod af en bitter strid mot de hatade »herrarne» och »skrifvarne», 
dels voro bönderna likgiltiga för alla de samhällsklassers sak, som 
stodo under dem själfva.1 Att tre fjärdedelar af Sveriges folk voro 
orepresenterade i riksdagen mellan 1867 och 1911 är alltså ett faktum, 
som icke i minsta mån mildrades af böndernas, politiska öfvermakt.

Utan tvifvel skulle mycket varit annorlunda i vårt land — i 
god riktning, — och äfven mycken emigration varit ogjord, om den all
männa rösträtten införts omkring 1880 i stället för 1909. Och säker
ligen skulle då också patriotismen stått något högre. Yår tids natur 
är sådan, att den fordrar demokratiska inrättningar för folkets 
trifsel, och Sverige, med sina så många och så starka aristokratiska 
samhällsdrag, var i ett särsJcildt behof af att åtminstone i politiskt 
hänseende demokratiseras så mycket som möjligt.

Det kan icke nekas, att redan den korta tiden efter 1911 synbar
ligen i viss mån har frambragt hos de lägsta och talrikaste klasserna 
i samhället en ökad känsla af ansvar och därmed också ett ökadt 
intresse för landet och dess öden. Och har denna förändring kanske 
ännu ej hunnit blifva så märkbar hos sagda folkklasser själfva, så 
märkes den åtminstone hos deras representanter.

1 Det finnes visserligen en beryktad fras af en riksdagsbonde frän 1870-talet, att 
»arbetarna äro kött af vårt kött ocb ben af våra ben»; men den frasen har väl för 
länge sedan uppenbarats till sitt rätta värde.
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Att här tala om den kvinnliga rösträtten, är väl tämligen obehöfligt; 
det torde väl icke dröja många år innan den föres till seger. Skälen för 
äro väl ungefärligen desamma som för den manliga rösträtten. Hvad angäi 
följderna, tro vi, för vår ringa del. att de blifva mindre betydelsefulla än 
man ofta väntar, — och detta både i gynnsam och i ogynnsam riktning. I 
sistnämnda hänseende fruktar man ju speciellt en minskning af födelsefrekvensen, 
när kvinnorna dragas ifrån sina särskilda uppgifter i hemmet. Denna minsk
ning gå vi emellertid till mötes i alla händelser, eller äro redan inne i den
samma-, och om man får våga en gissning — mera är ju knappt möjligt, 
så torde icke denna rörelses styrka komma att ökas af rösträtten.- Däremot 
hysa vi för vår del den kanske kätterska uppfattningen, att hemmens värde 
och betydelse ökas i den mån deras intressekrets växer.

I den nordamerikanska unionens författning finnes såsom bekant 
en bestämmelse, att i representationens undre kammare kvar je stat 
är representerad i proportion till sin folkmängd, hvaremot i senaten 
alla stater, oafsedt folkmängden, hafva tvenne representanter hvar.

Den princip, som här vunnit tillämpning, återfinnes i själfva 
verket på ganska många områden af vår tids samhällsförhållanden, 
om man vill göra sig besvär med att draga ut analogierna.

Så skulle man kunna säga, att i våra dagars ekonomiska lif får 
hvarje medborgare göra sig gällande med all den intelligens och all 
den förmögenhet han besitter; men i det politiska lifvet däremot äro 
alla medborgare lika representerade, ty där har en hvar en röst, 
hvarken mer eller mindre.

I detta förhållande ligger ett slags jämviktstillstånd, och detta 
är kanske den innersta grunden och det djupaste berättigandet för 
den allmänna rösträtten.

Man skall kanske säga: det är dock ett väl mycket betydelse
fullt fält att välja till jämlikhetens tummelplats, när man därtill 
upplåter själfva lagstiftningen. Skulle ej jämlikheten kunna förvisas 
att tillfredsställa sina lustar inom något mindre riskabelt gebit?

Härtill kan svaras, att det ekonomiska lifvet också är ett så 
ytterst betydelsefullt gebit, att skall något fält uppletas, där verk
ligen jämvikten skall i någon mån kunna åstadkommas, så går det 
knappast af för mindre än just lagstiftningens.

Men för öfrigt: vare sig vi tycka att det är rätt eller icke, sa är 
det faktiskt detta fält, som den moderna historien har upplåtit åt den 
medborgerliga jämlikheten, och detta är något som vi hvarken kunna 
göra till eller från. Yi ha blott att foga oss, om vi vilja vara kloka.

Man skall kanske ytterligare säga, att den allmänna rösträttens samhälls
skick är en bra nog groft tillhuggen och klumpig institution. Detta är ju 
obestridligt, men fråga är, om ej alla samhällsorganisationer äro grofva och 
klumpiga. Lämnar ej, från den reala rättens synpunkt, vår nuvarande lag- 
skipning synnerligen mycket öfrigt att önska? Måste ej, från ideell synpunkt, 
de stora statskyrkoorganisationerna, — både den katolska och de protestan
tiska, — sägas vara synnerligen skröpliga inrättningar; och gå ej de fri-
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kyrkliga samfunden ungefär samma väg, blott de bli något äldre och större? 
Hvad skall man säga om de politiska partierna äfven inom aristokratiskt styrda 
samhällen, såsom det gamla Rom och Polen; och hvad skall man säga om 
de gamla despotierna, till och med när de voro af det »upplysta» slaget? 
Huru groft anti-individualistisk är ej endast rekrytutbildningen, utan äfven 
folkundervisningen, ja, till och med undervisningen vid vara högre läroverk? 
Allt visar, att vi maste vara mycket måttliga i våra anspråk på samhälls- 
inrättningars idealitet, och da är det ju ej värdt att göra något undantag för 
den allmänna rösträtten.

Alltså böra vi äfven i Sverige acceptera det parlamentariska 
styrelsesättet såsom ett faktum, som vi icke kunna komma ifrån 
förr än det gjort sig själft omöjligt, såsom det gått med tidigare 
styrelsesätt, som historien presenterar. Hvad det skall komma att 
aflösas al, — det kan ju ingen förutsäga, och däröfver är alltså 
ännu föga lönt att grubbla.

I)et parlamentariska styrelsesättet är för öfrigt icke någon ny
het i vår konstitutionella historia. Det har ju kunnat genomföras 
utan att en bokstaf behöft ändras i 1809 års regeringsform; och att 
förverkligandet icke skett förr, beror alltså endast på tradition och 
på personliga förhållanden, icke på grundlagen.

Ja, till och med den så mycket fruktade »ministerstyrelsen» ha 
vi ovedersägligen midt ibland oss, om ock under något tyngre former 
än som annars är vanligt. Och äfven detta har skett utan en enda 
bokstafs ändring i regeringsform och öfriga grundlagar.

Eftersom vi alltså nu få anse grundstommen för vårt samhällsskick af- 
gjord för den närmaste tiden, uppstår alltid frågan om önskemål beträffande 
detaljerna. Och med den frihet, som. nådigst blifvit mig gifven, att i detta 
betänkande ^ beröra alla de samhällsspörsmål, som må kunna anses utöfva 
inflytande a rikets allmänna tillstånd, och därmed å emigrationens stigande 
eller fallande, må det tillåtas mig att också härutinnan framföra några en
skilda tankar.

Det synes oss vara tvenne önskemål som gifva sig själfva: att represen
tanternas ställning blir så stark som möjligt gentemot väljarmassorna; och att 
regeringens ställning blir starkare än nu mot representationen. För det första 
ändamålet borde bostadsbandet lösas, — åtminstone för riksdagsmän som 
redan bevistat ett visst antal riksdagar. »Det imperativa mandatet», för att 
tala i frihetstidens stil, måste bekämpas till det yttersta. För detta ändamål 
böra också endast principfrågor föreläggas valmännen; att t. ex. framlägga 
frågan om olika pansarbåtstyper till urvälj arnes afgörande måste en gång 
komma att betraktas såsom en orimlighet. — För att dock icke göra yrkes- 
politici enväldiga, är referendum en utväg att taga i öfvervägande.

Sedan till och med Englands stolta öfverhus i våra dagar inskränkts till 
ett suspensift veto, väntar väl samma öde äfven öfriga senater i vår världsdel, 
så vida icke dem väntar ödet att försvinna. Det förra vore väl bättre, 
fran synpunkten af statslifvets väl öfverlagda gång; hvad Sverige beträffar, är 
dock vår första kammares existens satt i fara, sedan den genom 1909 års för
ändringar beröfvats nästan hela sin karaktärsolikhet gentemot andra kammaren.

En sak, som i Sverige drifvits in absurdum, är riksdagens makt öfver 
budgetens detaljer. Härigenom inskränkes regeringens handlingsfrihet på ett



STATSSKICKET. 839

sätt, som i farliga ögonblick kan blifva ödesdigert. Det är ju bekant att 
när’ under sommaren 1905, norrmännen öfversvämmade hela den europeiska 
pressen med sina smädelser mot Sverige, så förklarade Sveriges fungerande 
utrikesminister att, så gärna han det ville, kunde han ej effektift bemöta detta 
ofog emedan — inga medel härför funnos anslagna i riksstaten!

D,Det har sagts, att enligt 1809 års grundlagsstiftares mening endast hufvud- 
titlarnas slutsummor skulle fastställas af riksdagen, medan regeringen skulle 
äga frihet att disponera anslagen inom hufvudtitlarna. Detta vore jäl att ga 
för långt, men såsom det nu är, bör det dock icke i längden la fortfara. 
Det nuvarande systemet drifver till en in i petitesser regerande riksdag, 
.hvilket just är hvad vår frihetstids hela erfarenhet borde mana oss att på 
det sorgfälligaste undvika. De nu tillämpade metoderna göra ej blott regeringen 
overksam utan lägga en likaså förlamande hand öfver ämbetsverken. Sä soin 
det nu är, rent af tvingas dessa, af riksdagen själf, att inskränka hela sin 
verksamhet till att sköta ‘de löpande göromålen för dagen. För andra ändamal 
finnas nästan aldrig några medel tillgängliga. .

Om det nu sagda kan anses beröra statsskickets teori, finnas äiven i 
fråga om dess tillämpning åtskilliga önskemal att framftira, — särskildt med 
hänsyn till emigrationsfrågan. Vi ha gjort det en gang förr, i vårt ofta 
berörda uttalande i detta ämne år 1906, och vi tillåta oss här återgifva vara 
önskemål ånyo, fastän de år, som förflutit sedan nämnda årtal, nog i en eller 
annan punkt fått bevittna önskemålens förverkligande. Våra ord vid tillfallet
i fråga föllo sålunda: _ „

»En svensk näringspolitik är något som. i första hand framträder såsom 
en tvingande nödvändighet. I Tyskland har länge den nationella närings
politiken räknats bland regeringens viktigaste uppgifter. Och Tyskland är 
dock det land, som i våra dagar gör de största ekonomiska framstegen i 
Europa. Där har man i årtionden på det grundligaste tänkt sig in i denna 
■sak, och ingen slappes fram till statens roder, om hvars användbarhet i detta 
fall man ej gjort sig förvissad. Hos oss frågar man efter en persons politiska, 
öfvertygelse, när han skall avancera till statsråd, och detta är naturligtvis 
.alldeles i sin ordning. Men man frågar endast efter den. En tid berodde 
allt också därpå, om man var protektionist eller frihandlare. Men tullfrågan 
är ej hela näringspolitiken; den är blott en mgeket liten del däraf. Äfven 
hos oss måste det komma därhän, att, åtminstone i departement som hafva 
med näringslifvet att skaffa, ingen sättes såsom ledare, som ej har grundligt 
satt sig in i dessa frågor och har klart för sig hvad han vill i saken såsom 
helhet. Det hjälper ej att endast omsorgsfullt taga för sig hvarje ärende, 
som infinner sig af sig själft. Vi behöfva initiativets män och klartänkande, 
vidtskådande män.

Länge fattade Sveriges regering såsom sin uppgift endast att sköta löpande 
ärenden; sedan kom en tid, då äfven politiska frågor trängde sig fram. Men 
nu måste äfven näringslifvets tid komma. Också näringarna måste hädanefter 
vara ett föremål för regeringens dagliga omtanke och omsorg, men ej endast 
i form af handläggning af enskilda mål. Vår regering måste representera en 
verldig svensk genomtänkt näringspolitik. , Skall detta kunna ske, maste 
dock först vår regering befrias från de otaliga småärenden, med hvilka den 
nu är öfverhopad, — ärenden, som lika väl kunna skötas af underoidnade 
myndigheter eller af en »administrativ högsta domstol». En dylik är ju också, 
lyckligtvis, »en marche», såsom kändt är.1

1 Såsom bekant har sedermera en »Regeringsrätt» för ändamålet skapats. Så 
länge föredragningen här i regeln åligger departementskanslierna, kan dock reformen 
icke anses vara mer än till hälften genomförd.



840 EMIGRATIONSUTREDNINGEN. BETÄNKANDE.

Därnäst måste Kungl. Majrts regering disponera åtminstone någon del 
af statens medel utan de småaktiga band, som nu omöjliggöra kvarje själf- 
ständig verksamhet i större stil. Missbruk af en sådan rätt har ju riksdagen 
tusende utvägar att beifra. Men politiken i Sverige har alltid varit den: af 
fruktan för ett möjligt missgrepp stänga vi vägen för hundra fruktbärande 
initiativ.»

Statsförvaltningen.
Att den svenska statsförvaltningen tidigare än i hvarje annat 

europeiskt land nådde sin fulla organisation, hvilken ock flerstädes 
fick tjäna till mönster, är allmänt bekant. Den stadga, som sålunda 
i bortåt tre hundra år karaktäriserat den svenska administrationen, 
har tvifvelsutan sin stora andel i den kraft, hvarmed vårt lilla folk 
mången gång kunnat uppträda, och den öfverraskande lätthet, hvar
med det mer än en gång burit tunga bördor.

Men administrationens styrka har också haft sina mindre gynn
samma sidor. Den gjordes ibland till själfändamål och smidde vårt 
tolk i onödiga band. För vårt näringslif har statsförvaltningens 
formalism, långsamhet och brist på verklig sakkunskap mer än en 
gång varit olycksbringande.

Gentemot denna starka administration har vårt folk också känt 
en obehaglig maktlöshet. Det är en ytterst vanlig företeelse hos oss, 
att konstatera en uppflammande harm, föranledd af något öfvergrepp, 
en harm som kan stegras till ilska, ja ursinne, men som ändock, 
inom kort, sjunker trött ner igen och glömmes bort: man vet af en 
lång erfarenhet, att man ingenting förmår, — att den som makten 
har, gör som han vill. Detta förhållande har ökat den förnimmelse af 
samhällelig vantrefnad, som vi litet emellan måste återkomma till 
såsom en af de viktigare orsakerna till emigrationen från vårt land. 
Mere af våra »Amerikabref», i Bilaga VII, gifva omisskännliga ut
tryck för denna sinnesstämning, som naturligtvis växte sig ännu 
starkare i samma mån som den allmänna folkupplysningen ökades.

I våra dagar har en betydande motvikt skapats genom tidnings
pressen, och äfven den strama svenska byråkratien har nog i mycket 
fått gifva efter för tidens fordringar. Ett företräde, som i våra 
dagar i ,hög grad utmärker densamma, både gentemot flydda tider 
och vid jämförelse med flertalet främmande folk, är, i stort sedt, 
dess oförvitlighet; äfven dess duglighet torde i regeln kunna anses 
stå ganska högt, — kanske med undantag allt för mången gång då. 
det gäller ekonomiska fragôr. I detta sistnämnda hänseende äro vi 
ännu i dag i stort behof af en förökad sakkunskap hos vår för
valtning. Särskildt önskvärdt vore, att våra ämbetsmän, när de få 
affärsangelägenheter under behandling, ställde sig gällande affärs- 
kutymer till efterrättelse; i annat fall åstadkommes en förvirring 
inom vårt näringslif, som ibland kan blifva ödesdiger.
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I fråga om den centrala förvaltningen föreligger, såsom bekant, 
ett kommittéförslag, gående ut på de hittills »själfständiga» ämbets
verkens inordnande under departementen. Yinsten häraf blefve väl i 
första rummet, att den slutliga föredragningen af hvarje ärende 
komme att ske af sakkunnige. En hvar vet, att den som nödgas 
fatta beslut i ett ärende som han ej fullt behärskar, helt naturligt 
ryggar tillbaka för hvarje mera genomgripande förändring och så 
långt som möjligt ansluter sig till själfklara maximer, eller till 
sådana för hvilka allmänt erkända auktoriteter kunna anföras. Att 
regeringsärenderna hos oss så länge föredragits till afgörande af 
personer med ofta endast formell kännedom i ämnet, förklarar därför 
sannolikt till stor del, att så många i sakkunniges ögon högst nödiga 
reformer uteblifvit, eller att man stannat vid halfmesyrer, som -— i 
bästa fall — fått göras om igen. Det vill alltså synas, som skulle 
det nya kommittéförslaget åtminstone möjliggöra ett kraftigare och 
mera målmedvetet reformarbete inom vår administration.

Uti icke ringa mån försvagas vår förvaltning därigenom, att för 
tjänstemännen icke tillräckligt erkännande, i form af befordran, 
lämnas för ett mera framstående arbete än det sedvanliga. Detta 
förhållande har uppstått därigenom, att äfven andra gradens tjänster 
nästan alltid tillsättas på grund af tjänsteår och formella meriter, 
icke på grund af den verkliga högre förtjänsten och skickligheten. 
I detta hänseende torde man i själfva verket ha kommit på sidan af 
grundlagen. Ett återvändande till ett strängt iakttagande af dess bud 
skulle sannolikt i ej ringa mån bidraga till tjänstemannapersonalens 
uppryckning. Det nuvarande systemet sammanhänger väl med den 
mindre lyckliga tendens, som man kan spåra på nästan alla områden 
af vår förvaltning: att man låter formella skäl och »papperens» 
vittnesbörd blifva afgörande i allt, äfven där lagens mening tydligen 
är, att ett beslut skall fattas på grund af den personliga upp
fattningen. Allt inrymmande åt denna sistnämnda undvikes med 
påtaglig ängslighet, — om till förvaltningens nytta, är säkerligen 
högst tvifvelaktigt.

I fråga om den lokala statsförvaltningen synes oss en del önske
mål föreligga, hvilka det kanske icke får anses alltför mycket falla 
utom vår uppgift att här gifva plats åt.

Bland de många kortsynta sträfvanden, till hvilka det gamla landtmanna- 
partiet under sin makts dagar gjorde sig skyldigt, var äfven att söka afskaffa 
landshöfdinge- och biskopsämbetena. Om man eftersinnar de synpunkter, som 
åtminstone borde göra sig gällande vid tillsättandet af dessa ämbeten, måste 
man finna, att just dessa chefer representera den mera frigjorda uppfattningen 
och den mera reala förtjänsten, gentemot endast formella förtjänster och for
mell rutin. Att afskaffa dessa ledare vore att riktigt utlämna hela vår lokala 
förvaltning i formalismens och byråkratiens våld.
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Härmed är icke sagdt, att t. ex. vår nuvarande länsindelning är den bästa 
möjliga. Med nutidens utvecklade samfärdsmedel skulle det säkerligen icke 
innebära någon fara att reducera länens antal i mellersta ocb södra Sverige 
till ungefär hälften af det nuvarande. Utom den besparing, som härmed 
skulle vinnas och som icke borde betraktas såsom hufvudsyftet, skulle läns
chefernas egen uppfattning säkerligen vidgas och tillfällena till stora initiativ 
bkas, om länsområdena gjordes mera omfattande. I och för sig behöfde detta 
icke innebära, att landstingens antal också förminskades. Tvärtom tro vi, att 
detta flerstädes med fördel kunde ökas, — i synnerhet i norra Sverige.

Hvad landstingens befogenhet angår, har denna, såsom bekant, kommit 
att faktiskt blifva mindre omfattande än som förmodligen från början afsågs. 
Mera än hälften af landstingens utgifter gå nu till hälso- och sjukvården. 
Ett önskemål vore tvifvelsutan, att de finge från kommunerna öfvertaga äfven 
en stor del af fattigvården, och från skoldistrikten omsorgen om skollokalers 
anskaffande och tillsyn. Men kanske ännu viktigare vore, om landstingens 
verksamhet utsträcktes att, i högre grad än nu, afse äfven de särskilda byg
dernas ekonomiska lif. I detta hänseende kunde kanske en del inkomstkällor 
och befogenheter öfverflyttas till landstingen från hushållningssällskapen, hvilka 
senare disponera offentliga medel i en utsträckning, som knappast står i riktigt 
förhållande till deras tillfälliga och lösa organisation.

Eör att landstingen skola blifva lämpliga för dessa nya funktioner fordras 
dock, att de befrias från sin nuvarande uppgift att utgöra valkorporationer 
till riksdagens första kammare. Dylika valkorporationer kunde ju skapas för 
■stunden. Härigenom skulle kanske i någon mån en motvikt vinnas också mot 
landstingens nuvarande kortsynta politik att om möjligt »hålla sig inom länet». 
Ville man göra elektoralförsamlingarna mera stabila, kunde de ju utses för 
några år i sänder, att fungera vid hvarje under denna tid inträffande val.

En förvaltningsangelägenhet, som gemenligen anses äga ganska ringa be
tydelse, — men med orätt, — är rikets administrativa indelningar. Dessa 
indelningar göras ju från en stor mängd olika synpunkter, och nästan alltid 
utan hänsyn i ena fallet till det andra. Härigenom försummar man dock 
den möjlighet, som här gifves, att skapa organiska enheter inom befolkningen. 
Om alla administrativa indelningar så långt möjligt sammanfölle med hvar
andra (eller smärre delar inginge odelade i större), så skulle rikets befolkning 
sönderfalla i ett visst antal grupper, hvilkas medlemmar skulle äga mesta 
möjliga medborgerliga gemensamhet med hvarandra. En dylik grupp skulle 
härigenom helt naturligt komma att förete ett intensivare och mångsidigare 
medborgerligt lif, än som nu är händelsen. Den lifliga personliga beröringen 
skulle snart skapa en gemensamhet också uti intressen, som nog till sist skulle 
komma äfven landets nåringslif till godo. — Att öfvervaka de administrativa 
fördelningarna al landet borde därför gifvas till uppgift åt något visst ämbets
verk, eller departement, och ingen förändring i indelningen borde göras, utan 
att sagda verk åtminstone haft tillfälle att yttra sig i ämnet.

Till dessa indelningar hör helt naturligt också indelningen i valkretsar, för 
de kommunala och politiska valen. Det är, synes det oss, en alldeles oriktig 
princip att oupphörligt reglera om dessa efter folkmängden, då det dock ginge 
lika bra att låta valkretsarna bestå och endast låta representanternas antal 
ändras. Endast pa detta sätt kan en verklig gemensamhet åstadkommas, som gör 
en valkrets till en organisk skapelse, icke till ett visst inbyggarantal för stunden.

I fråga om de administrativa områdena må till sist framhållas en princip, 
som ° icke alltid iakttages, nämligen att de minsta af dessa områden, — de 
alltså, där själfva verkställighetsåtgärderna ske, — böra, för vinnande af nödig 
personalkännedom, vara så små som möjligt. Från denna synpunkt borde
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t. ex. länsmansdistrikten i åtskilliga län göras Here till antalet. Då häri
genom länsmännens antal i hvarje län, — särskildt om länens antal minskades, 
— blefve ganska stort, kräfves redan häraf mellaninstansen kronofogdar, hvilkas 
antal dock kunde göras åtskilligt mindre än det är för närvarande.

I fråga om vår statsförvaltning i allmänhet må erinras om det mindre 
lyckliga sättet att låta en hel del af den nödiga kontrollen och inspektionen 
utöfvas af icke fullt- sakkunniga personer. I synnerhet hvilar en oändlig hörda 
af detta slag på länsstyrelserna. För att taga ett exempel: det kan sättas 
i fråga, om ej inspektionen öfver sparbankerna blefve både effektivare och 
billigare genom att anförtros åt ett par eller tre specialister för hela riket, i 
stället för den inspektion som nu påhvilar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande.

Kommunalförvaltningen.

Inom vår kommunalförvaltning har den gamla »graderade röst
skalan» utan tvifvel spelat en mycket stor historisk roll. I sak 
torde ej mycket kunna förebrås den: under dess egid sköttes nog 
våra kommuners förvaltning, i stort sedt, både klokt och oegen
nyttigt. Men dess inflytande på folkstämningen i landet var mycket 
n jynkligt, — i långt högre grad än afsaknaden af den politiska 
rösträtten, ty den kommunala rättslösheten var påtagligare och gjorde 
sig nästan dagligen påmind. Därtill omintetgjorde denna röstskala 
nästan helt och hållet tillfällena till den politiska uppfostran af 
massorna, som nog ingick bland de ursprungliga syftemålen hos 1862 
års kommunallagstiftning.

Hvad angår formen för vår kommunalförvaltning, äro våra 
kommunalstämmor en bra nog primitiv inrättning, — en ättling i 
rakt nedstigande led från de urgermanska folkförsamlingarna. De 
verka emellertid i hög grad politiskt uppfostrande, — efter den gra
derade röstskalans reformering, — och större olägenheter af den 
något formlösa institutionen hafva knappast försports. För att und
vika dylika, har man framhållit möjligheten att välja kommunal
fullmäktige. Oss synes denna sistnämnda utväg icke riktigt tillta
lande, utan att man hellre borde öka kommunalnämndens befogenhet 
och själfständighet, men, om möjligt, låta vära kommunalstämmor 
förblifva. (Annat är förhållandet med kyrkostämmorna. Här skulle 
kyrkofullmäktige sannolikt vara att föredraga).

De verkställande myndigheterna i våra städer äro organiserade 
på ett mycket otillfredsställande sätt. Frågan om en reform här- 
utinnan är, såsom bekant, föremål för utredning.

Att ett stort antal af våra kommuner ha att kämpa med dåliga 
finanser, är en känd sak. Många af dessa svårigheter bero säkerligen 
helt enkelt därpå, att en hel del af våra kommuner äro för små. 
Inom hela mellersta och södra Sverige, — möjligen med undantag 
för Bergslagen samt för Blekinge, — skulle det vara en lämpligare
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norm att låta kommunen sammanfalla med pastoratet i stället för 
med församlingen. Ändringar i fråga om den kyrkliga indelningen 
möta svårigheter, enär dessa hafva emot sig månghundraårig tradi
tion; men en ändring af vår kommunala indelning skulle knappast 
stöta några andra intressen för hufvudet än den rent yttre bekväm
ligheten oeh en eller annan sockenmatadors fåfänga. — En stor 
lättnad skulle åstadkommas för våra kommuner genom beredande af 
en gemensam upplåning, på billigare villkor än de nuvarande.

I motsats till hvad man vanligen föreställer sig, är kommunernas 
finansiella ställning icke i första rummet beroende af fattigvårdsut- 
gifternas storlek. Dessa utgifter betyda i regeln mindre än man 
tror. Orsaken härtill är dock helt enkelt den, att en fattig kommun 
måste inskränka sin fattigvård till det minsta möjliga, medan en 
mera välmående kommun åtminstone han visa större hjälpsamhet.. 
Detta är skälet, hvarför den verkliga fattigdomen icke kan mätas 
efter fattigunderstödens storlek; dessa äro ofta minst just i de fatti
gaste bygderna. Men detta åter vittnar helt enkelt om, att våra 
fattigvårdsdistrikt äro för små.

Redan på Gustaf II Adolfs tid var frågan uppe att göra fattig
vården till en länsangelägenhet. Många skäl tala för, att denna, 
tanke ändtligen kommer till förverkligande. I förbigående må näm
nas, att i län, som äro eller kunna komma att delas mellan flera 
landsting, landstingsområdet vore en ännu bättre enhet. Landstingen 
administrera ju redan en stor del af vår sjukvård; fattigvården 
skulle härtill komma såsom ett mycket naturligt komplement.

Att under en sådan anordning vissa försiktighetsmått behöfde- 
trälfas mot missbruk från de smärre samhällenas sida, säger sig 
själft. I någon mån kunde kommunerna fortfarande göras ansva
riga för sina egna understödstagare, t. ex. genom en uttaxering till 
landstinget i proportion till antalet understödda. Denna uttaxering 
finge dock på inga villkor göras för hög, ty i så fall riskerades hela 
vinsten af reformen. Den sålunda kvarstående, särskilda ansvarig
heten för hvarje kommun skulle för öfrigt bereda mindre svårigheter 
om, såsom här ofvan föreslagits, kommunerna i regeln gjordes större 
än nu till folkmängden.

Om fattigvårdsdistrikten vidgades till att sammanfalla med 
landstingsområdena, skulle äfven i betydlig mån stäfjas den fruktan, 
som nu är så påtaglig inom kommunerna: att mottaga inflyttade, om 
hvilka man kan befara att de skola fälla fattigvården till last. 
Denna farhåga är kanske den förnämsta orsaken till, att det är så 
svårt för en mindre bemedlad att få köpa sig ett litet jordstycke 
eller en byggnadstomt för att därå grunda sitt hem. Om ofvan- 
nämnda bekymmer hos kommunens förutvarande medlemmar ej längre
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förelåge, skulle denna naturliga »egnahemsbildning» säkerligen komma 
till stånd i långt större utsträckning än nu är händelsen.

Att vår nuvarande fattigvård, särskildt på landsbygden, lämnar 
mycket öfrigt att önska, är väl ganska allmänt erkändt. I våra 
dagar arbetas dock ifrigt på förbättringar kärutinnan, i synnerhet 
af Svenska Fattigvårdsförbundet.

Beskattnings väsendet.
Länge har i vår tid betraktats såsom den rättvisa beskattnings- 

grunden, att en hvar skall skatta »efter sin förmåga». På senare 
tid hafva rest sig starka tvifvel om rättvisan häri, och ej annat 
vi kunna se, torde dessa tvifvel i flere hänseenden vara berättigade.

Redan i fråga om att »förmågan» här mätes efter inkomstbeloppet, 
kan man vara ganska oense med den nuvarande skattelagstiftningen. 
I sin förut citerade broschyr af år 1908 säger professor Thyrén i 
detta och några närliggande ämnen:

»Två till siffran lika inkomster betyda i verkligheten långtifrån allticl 
samma skatteförmåga. Skillnaden är uppenbar emellan den, som har blott 
sin egen person och den, som har en talrik familj att sörja för; äfvenså 
mellan den, som bor på en ovanligt billig och den som bor på en ovanligt 
dyr ort. Än vidare innebär inkomst af fastighet eller kapital större bär
kraftighet än inkomst af arbete.1 Den, hvars inkomst hufvudsakligen är af 
sistnämda slag, är ofta nödsakad att däraf afsätta en del för sin ålderdom; 
härvid förtjänar ock erinras, att i våra dagar, äfven vid ganska stor inkomst 
enbart af arbete, inkomsttagaren ofta är belastad med stora årliga utbetal
ningar för lifförsäkringar, olycksfallsförsäkringar etc.

Arfsskatten bör tåla en afsevärd förhöjning jämlikt nu gällande pro
gressiva grunder: större °/„ af andelen, icke blott ju större denna är, utan 
äfven ju aflägsnare arfvingens skyldskap till arflåtaren.2 Desto mindre är 
nämligen risken af en kollision emellan arflåtare och arfvinge, i form af bort
skänkande utaf förmögenheten med varm hand.

En skatt på jordvärdestegring i vissa fall är i sig själf rättvis, och har 
bland andra förmånliga biverkningar äfven den, att utgöra en kraftig broms 
på det tomtjobberi, som på en och annan punkt af riket blifvit ett verkligt 
plågoris. Denna fråga, hvars genomförande visserligen stöter på betydande 
tekniskt juridiska svårigheter, bör därför göras till föremål för utredning.»

Den nyligen genomförda själfdeklarationen för jordbrukare bör 
komma att bli af betydelse för dessa, såsom nödgande dem till en 
ordentlig bokföring — af värde äfven för jordbruksstatistiken, — 
men såsom skattegrund synes den oss föga lämplig. Med en försik
tig praktisk begränsning synes den principen vara riktigare, att 
jord skattade för hvad den med rationell brukning kunde ge, än för 
hvad den —- kanske under vanskötsel — verkligen ger. Det är be
kant, att numera flerstädes i vårt land — under nuvarande brist 
på arbetskraft — en hel mängd bondgårdar, och äfven andra gårdar,

1 Numera tages, såsom bekant, hänsyn härtill. — 2 Höjning är, såsom bekant,
numera genomförd.
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ligga i vanhäfd af det skäl att de äro för stora att kunna rätt brukas. 
En lämplig beskattning, som ledde till att ägare af dylik gård bort
sålde viss del af densamma och behölle endast så mycken jord som 
han vore i stånd att bruka, skulle väl vara att betrakta såsom en 
rationell skattepolitik.

Öfver hufvud torde i en hel mängd sociala frågor en lämplig 
beskattningspolitik kunna blifva ett kraftigt vapen för åstadkommande 
af socialt önskliga resultat. Att detta är något, som måste i hvarje 
särskildt fall pröfvas efter rättvisans fordringar, icke efter några 
schabloner, —■ säger sig själft.

Om man skulle fullständigt undersöka den skattetunga, som 
genom de indirekta skatterna hvilar på den mindre bemedlade be
folkningen, skulle man nog komma till det resultat, att denna skatte
tunga, — som till på. köpet är »progressiv» i bakvänd ordning, — 
är i och för sig så betydande, att det icke vore mer än rättvisa att 
efterskänka den direkta skatten för dessa samhällsklasser. Så har 
man också faktiskt gjort i England, som ju i ekonomiska frågor 
icke är något dåligt mönster.

Besinnar man härtill hvad redovisning och uppbörd kosta i fråga, 
om dessa hundratusental skattskyldiga, — af hvilka dock en mycket 
stor procent icke på villkor kan förmås att fullgöra sina skyldigheter, 
utan till sist måste lämnas därhän, —- så uppstår mycket tvifvel om, 
huruvida förlusten i verkligheten blefve synnerligen stor, om man 
efterskänkte den direkta skatten för t. ex. alla inkomster under 1,800 
kronor. Yi tro för vår del, att denna förlust skulle för statsverket 
mer än ersättas, om man vårdade endast en mycket ringa del af 
statens skogar något bättre än hvad nu är fallet. Hvad kommunerna 
angår, ha ju dessa ännu obegagnade skattekällor uti det enskilda 
fastighetsvärdet samt uti jordvärdestegringen.

I fråga om skatteväsendet i allmänhet må till sist erinras om den detaljen, 
att i en del kommuner kronans frihet för sina egendomar från kommunalskatt 
bereder svårigheter, hvilket troligen i en framtid kommer att bli allt vanligare. 
Missförhållandet borde ju ej vara omöjligt att afhjälpa.

Lagstiftning och lagskipning.

Om någon skulle framhålla, att vår svenska lagstiftning i myc
ket väsentliga delar är föråldrad och olämplig och företer stora 
luckor, så skulle väl detta inom fackkretsar näppeligen uppkalla 
något bestridande.

Om man säger att vår lagskipning är i ovanligt hög grad forma
listisk och inrymmer mindre deltagande åt lekmannaelementet än 
öfverallt annorstädes, så upprepar man endast hvad som många 
gånger framhållits af speciellt sakkunnige.
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Om man så ytterligare säger, att juridiken är en af de mycket 
få vetenskaper, där ej Sverige intager ett bemärkt rum i våra dagar,, 
så torde ej heller detta blifva föremål för någon egentlig opposition. 
Det offentliggöres visserligen understundom förträffliga juridiska ar
beten i Sverige, men de äro alldeles för fåtaliga att göra det an
förda omdömet om intet.

Med afseende å lagstiftning och lagskipning råda alltså ganska 
betänkliga förhållanden i Sverige. Ej minst — utan väl snarare: i 
främsta rummet — gäller detta den ekonomiska lagstiftningen, såsom 
vi alltför ofta varit i tillfälle att erinra om i det föregående.

Det vore ju lätt att framlägga ett helt florilegium af besynnerlig
heter i svensk lag och lagskipning. Men vår uppgift här kan ju icke 
vara att ingå i detaljer. Det må vara oss tillätet att plocka fram nagra 
fakta, som bilda uttryck för allmänna tendenser, hvilka man helst 
skulle vilja se snarast af skaffade ur vår rätt och vår rättsskipning.

I intet annat civiliseradt land torde lekmannaelementet ha så 
liten betydelse vid rättsskipningen som hos oss.

Yi ha inga »förlikningsdomstolar», inga »fredsdomare»; allt, om 
än så obetydligt, skall inför den rena juridikens forum.

I stället för andra folks jury ha vi nämnden, som kunde vara 
ett sant uttryck för lekmannaförståndet vid våra underdomstolar, 
men faktiskt icke är det, och hvars befogenhet är alldeles otillräcklig.

En tid lyckades man så godt som fullständigt utrota alla fack
domstolar hos oss. I motsats till flertalet länder ha vi ej heller 
särskilda domstolar för de civila och de egentliga kriminalmålen. 
Att vår processordning är föråldrad, förnekas af ingen. Och lång
samheten i vår rättsskipning är väl exempellös.

Att en viss formalism är oskiljaktigt förenad med lagskipningen, 
sådan den i det moderna (och äfven det antika) samhället är orga
niserad, — kan förklaras, och i viss mån till och med försvaras. 
Men att formalismen vid våra svenska domstolar är något enastå
ende, — det vitsordas af våra egna yppersta jurister. Och det 
minsta lilla tillfälle till bekantskap med andra länders förhållanden 
härutinnan gifver till och med en lekman samma intryck.

En ytterst vanlig företeelse är, att domstolar döma, att sa och sa, 
bör ske; men staten själf bryr sig icke alls om, huruvida domen verk
ligen kommer till utförande eller icke. Att den enskilde är förbjuden 
att skaffa sig själf rätt, äfven om han det kunde, säger sig själft.

Exempel: de tusentals fallen, då fader till barn utom äktenska
pet ådömes att utgifva uppfostringsbidrag. Hvem vakar öfver, att 
dessa domar gå i verkställighet? Icke samhället; och malsägaren 
själf står nog i regeln maktlös. I de flesta fall blir resultatet så,, 
som om någon dom aldrig fallit.
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Lika obekymrad är vår lagskipning mången gång om, bvad 
verkan egentligen blir af dess utslag, — om den afsedda, eller kanske 
något helt annat. Med oföränderlig högtidlighet svänger rättvisan 
sitt svärd. Om det träffar den punkt som afses, eller någon annan 
punkt, eller tomma luften.........

En besynnerlig företeelse inom vår svenska lagstiftning, — ända 
ned till våra polisförordningar — är motviljan mot att afstyra 
missbruk, nästan af hvad slag som helst. Att trakassera fredliga 
medborgare, det är man icke alls rädd för, men att söka förebygga 
och beifra ofog, — därför drar man sig i det längsta.

Icke så sällan erkänner lagen, att en lindring bör ske i ett visst 
tall, t. ex. i skattehänseende. Men när så lagbudet skall formuleras, 
göres lindringen till omfattningen så oväsentlig och omgärdas med 
så många förbehåll och formaliteter, att — nästan ingen bryr sig 
om att söka göra sig lindringen till godo.

Mot stölden, i dess enklaste form, är den svenska rätten stun
dom rent obarmhärtigt hård. Men mot bedrägerier i handel och 
vandel lämnar den ett alldeles otillräckligt skydd. Och än sämre 
är skyddet för den personliga okränkbarheten, — skyddet för lif 
och lem. Stadgandena i sistnämnda hänseende erinra om den tid. 
då mannen hade rätt att försvara sig själf. Samhället har nu helt 
och hållet tagit bort denna rätt, men glömt att låta sin egen skydds- 
makt inträda i stället.

När man någon gång ser t. ex. tyska domstolsutslag publiceras, 
frapperas man af, att domen innehåller också en etisk motivering af 
det resultat, hvartill man kommit. I Sverige sker aldrig något 
dylikt; här talas blott om den eller den paragi'afen, som »visats», 
eller »icke visats» vara öfverträdd. Har man ej rätt att i denna 
skillnad spåra äfven en real olikhet i själfva uppfattningen?

Vi ha i Sverige en ämbetsman af fullkomligt enastående slag: 
justitieombudsmannen. I våra dagar synes hans uppgift förnämli
gast ha blifvit »att sätta pricken öfver i» i fråga om den juridiska 
formalismen. Vi tro alls icke, att detta var 1809 års grundlagstif
tares mening. Detta var i det närmaste obehöfligt redan då, och är 
fullkomligt obehöfligt i våra dagar. Justitieombudsmannen, med 
sina enastående möjligheter att vinna öfverblick öfver våra rätts
förhållanden, och med sin ovärderliga rätt att själf väcka förslag 
till lagändringar, skulle ha ett rikt och gifvande arbetsfält, om 
han ville taga reda på och undersöka de fall i lagen, då den formella 
rätten uppenbarligen kommer i strid med den reala. Att söka åstad
komma rättelse i dylika fall, så långt det är möjligt, borde dock vara 
en tacksam uppgift för en framstående jurist som ännu har den 
verkliga rättskänslan lefvande i sitt bröst.

»Land skall med lag byggas.» Ja, med lag och rätt.
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Af den omätliga mängden orätta handlingar, som hvarje dag 
fylla det mänskliga samhällets lif, kommer endast en försvinnande 
bråkdel inför samhällets domstolar. Af detta lilla antal blir en 
del afdömd enligt den reala rättens fordran, en del enligt den for
mella rätten, men mot den reala (hvilket är detsamma som orätt 
dom), en del tvärtemot både real och formell rättvisa.

Både den icke afdömda och den (realt) orätt afdömda brottsliga 
handlingen bära följder med sig genom århundraden.

Preskription är något, som samhället skapat för sin bekvämlig
het. Man bör blott komma ihåg, att historien aldrig erkänner någon 
preskription.

Inför dess domstol hopar sig all orätt, som ej godtgöres; och 
när mängden af orätt blir för stor, kommer katastrofen.

Samhällets uppgift blir då att oaflåtligen revidera sina lagar, 
så att de så nära som möjligt gifva uttryck åt den reala rättens 
fordran; och den enskildes uppgift blir, att så långt som möjligt 
godtgöra den orätt som skett, vare sig den kommit inför samhällets 
domstolar eller icke.

Nödvärnsr ätten.
En af de mörkaste företeelserna inom det nutida svenska sam- 

hällslifvet, är det sätt hvarpå nödvärnsrätten förvanskats. Om det 
må synas, att denna sak här ägnas ett något oproportionerligt ut
rymme, så svaras härtill, att vi velat göra hvad vi för vår ringa del 
kunnat, för att ännu en gång fästa uppmärksamheten vid denna 
sorgliga sida af svensk rättsskipning.

I tidningen Aftonbladet för den 3 och 14 augusti 1888 voro 
införda ett par artiklar i ämnet, som vi här återgifva. Vi skola 
senare besvara den frågan, huruvida dessa artiklars värde förringas 
af, att de nu äro något gamla. Lydelsen af dem är följande:-

»För omkring ett och ett halft år sedan inträffade en tilldragelse, som 
väckte mycket uppseende och som gaf ett nytt bevis på otillräckligheten i 
vår strafflags bestämmelser om nödvärn. En person dömdes nämligen till 2 
månaders straffarbete, därför att han, för att skydda sitt hem och sin familj, 
råkat såra en hemfridsstörare.

Förhållandet var följande:
Tvenne berusade båtsmän, Ringström och Whitlock, gjorde en kväll ett 

häftigt angrepp mot torparen Lundgrens bostad, Ängstorpet, i närheten af 
Kalmar. I oron öfver de vilda sällarnes anfall och för att skrämma dem 
från att upprepa detsamma, aflossade Lundgren ett bösskott, hvilket sårade 
Ringström.

Lundgren fördes i häkte och kvarhölls däri en hel månad. Häradsrätten 
förklarade, att inga sådana omständigheter förekommit, hvilka visade, att Lund
gren ägt laglig rätt till nödvärn. Han dömdes därför, enligt strafflagens kap. 
14 §§ 11 och 15, att för opåkalladt användande af lifsfarligt vapen, dock 
under hastigt mod och synnerligen mildrande omständigheter, hållas till straff
arbete i 2 månader. Därjämte skulle han betala ersättning åt vittnena.

54—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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Sådan bief en mans dom, som velat freda hus och hem för oregerliga. 
människors våldsamhet. De häda hemfridsstörarne sluppo däremot lindrigt 
undan. Den ene kunde mot sitt nekande icke fällas till något straff, 
den andre, Ringström, hvilken erhållit kroppsskadan, dömdes till att böta 
10 kr.

Så väl den dömde, Lundgren, som allmänna åklagaren besvärade sig hos 
hofrätten, den förre på grund af uppmaningar från flera håll, den senare med 
anledning af det obetydliga straff, som blifvit ådömdt våldsverkarne och blott 
den ene af dem.

Göta hofrätts utslag har nyligen fallit. Hofrätten förklarar i detsamma:
»Hvad angår åtalet mot Lundgren, anser hofrätten annat förhållande icke 

vara ådagalagdt än hvad han själf niedgifvit, eller att, sedan Ringström och 
Whitlock den 8 mars 1887 omkring kl. 8 på kvällen ankommit till Lundgrens 
boningshus å Angstorpet och uppträdt på sätt i häradsrättens utslag omförmäles, 
men det omsider blifvit tyst utanför huset och tystnaden under några minuter 
fortvarit, Lundgren, som på grund häraf antagit, att Ringström och Whitlock 
för tillfallet aflägsnat sig på kortare afstånd ifrån huset, samt velat afskräcka 
dem från att dit återvända för att förnya uppträdet, i sådan afsigt, utan att 
se ut och utan föregående varning, med en bössa, som han vetat vara laddad 
med krut och hagel och hvars mynning han utskjutit genom den inslagna delen 
af fönstret i husets kammare samt riktat nedåt marken aflossat det skott, hvaraf 
Ringström träffats och af hvilket honom tillfogats sådan kroppsskada, som i före
tedda läkarebetyget närmare angifves; och enär vid nu upptagna förhållande 
Lundgrens i fråga varande gärning icke är att hänföra till uppsåtlig misshandel 
samt Chytræus (åklagaren) följaktligen, med hänsikt till stadgandet 14 kap. 45 
§ 2 mom. strafflagen, icke äger tala å gärningen, äfven om svår kroppsskada
däraf kommit, förklarar hofrätten, med upphäfvande af häradsrättens utslag, så 
vidt Lundgren blifvit dömd till ansvar och ersättning, Chytræi mot Lundgren 
förda talan icke kunna till någon påföljd för denne föranleda.»

Den anfallne har sålunda icke ansetts kunna fällas till ansvar endast 
därför, att åtalet icke blifvit anställdt af målsägande. Nämnda lagstadgande 
bestämmer nämligen, att vållande äfven till grof kroppsskada ej kan åtalas 
af annan än målsägande. Då nu allmän åklagare väckt åtalet, kunde Lund
gren endast på grund af denna omständighet icke straffas för sitt själfförsvar 
eller — såsom det af hofrätten utan tvifvel i full öfverensstämmelse med 
gällande bestämmelser synes uppfattas — sitt vållande därtill, att angriparen 
lidit svår kroppsskada.

Skall detta utslag blifva gällande, synes sålunda intet hinder förefinnas, 
att om den näpste våldsverkaren anställer åtal mot Lundgren, som velat för
svara sitt liem och de sina, denne senare skall kunna dömas till fängelse ända 
till i sex månader.

Det lindriga straff, som häradsrätten ådömt hemfridsstöraren Ringström, 
blef emellertid af hofrätten skärpt till böter af 75 kr., medan den andre fort
farande icke ansågs kunna fällas till något ansvar på grund af sitt nekande.

Det återstår nu att se, hvilken dom högsta domstolen — om saken 
kommer dit — skall fälla. Rättvisans lotteri tillåter knappast säkrare beräk
ningar än andra lotterier.

Hvad som förekommit i detta, så väl som i så många andra sorgliga fall 
af omtvistadt nödvärn, visar emellertid med allt större tydlighet, att våra 
gällande bestämmelser angående nödvärnsrättén måste undergå en omarbetning, 
så att den utsträckning, i hvilken nödvärn är tillåtet, icke blir så ofantligt 
begränsad, som nu är fallet.
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Af målets hittills varande behandling framgår nämligen, att det till och med 
kan inträffa, att en familjefar, som söker skydda sitt hem mot våldsgärningar, 
icke allenast blir straffad därför, utan dömd till mycket strängare straff än 
det, hvarmed hemfridsstöraren får umgälla sin förseelse.

En lag, som tillåter en sådan orättvisa, står icke i öfverensstämmelse 
med det allmänna rättsmedvetandet.»

»Genom ett par brottmål, som förevarit vid domstolarna, har allmänna upp
märksamheten på senaste tiden kommit att lifligt sysselsätta sig med var straff
lags bestämmelser rörande nödvärn och våra domstolars sätt att tillämpa dem.

Ämnet förtjänar också väl att diskuteras. Vi hafva så mycket hellre 
velat återkomma till det samma, som Nya lagberedningen — hvars i Here 
afseenden beaktansvärda förslag till ändringar i strafflagen vi nyligen delvis 
återgifvit — enligt vårt förmenande behandlat denna punkt pa ett allt annat 
än tillfredsställande sätt.

För vår del våga vi utan tvekan påstå, att det knappast gifves någon 
del af vår strafflag, där en ändring är så af behofvet påkallad som just 
bestämmelserna om nödvärnsrätten. Och detta behof är icke mindre därför, 
att det kanske ej så mycket är lagen själf som icke mer den därpå grundade 
rättsskipningen, som är — upprörande. Vi kunna sannerligen ej finna ett 
mildare uttryck.

Vi anse oss ej bättre kunna motivera bvad vi nu yttrat, än genom att 
redogöra för några brottmål, i hvilka det varit fråga om rätt till nödvärn. 
Våra läsare skola af dem finna — hvad för öfrigt säkerligen mången redan 
vet — att den i vår strafflag för vissa fall medgifna rätten till nödvärn i 
själfva verket — tack vare våra domstolars sätt att tolka lagen — är en 
rätt, som ej får begagnas, en rättighet blott på papperet.

Först tillåta vi oss clock att erinra om strafflagens hufvudsakligaste stad- 
ganden i detta ämne.

»Varder man af annan öfverfallen med våld eller bot, som innebär 
trängande fara», heter det i 7 § af strafflagens 5 kap., »då äge man rätt till 
nödvärn och vare saklös för den skada, som man till farans afvärjande gör.»

Rätten att sätta våld mot hot, eller våld mot våld, är dock naturligtvis 
ingalunda obegränsad. I 10 § af samma kapitel säges nämligen, att om 
någon finnes »hafva gjort större våld än nöden kräfde, pröfve domstolen, efter 
omständigheterna, om han för uppsåtlig gärning eller blott såsom för vållande 
straffas bör». Dock tillägges härvid: »Var så trängande nöd eller fara för 
handen, att han sig ej besinna kunde, då må han från straff frias.»

Huruvida dessa bestämmelser skola bereda ett verkligt skydd för den 
oskyldigt öfverfallne, är naturligtvis beroende på de fordringar man uppställer 
för, att en »fara» skall anses »trängande», samt för att en person, soro hotas 
till lif eller lem, skall anses hafva kunnat»besinna sig», d. v. s. taga i öfver- 
vägande den möjliga följden af de åtgärder, lian vidtager till sitt försvar.

Vi skola nu se hur våra domstolar tolkat dessa bestämmelser.
Vid Gottlands Södra häradsrätt tilltalades en sjöman vid namn Vilhelm 

Hamrell för det han den 16 augusti 1884 misshandlat en annan sjöman vid 
namn Olof Dabling, så att denne aflidit den 1 september samma år.

Misshandeln hade föröfvats uti D:s bostad, dit H. på D:s inbjudning varit 
honom följaktig. Vid häradsrätten upplystes, att D., som vid tillfället varit 
något öfverlastad, var känd för att i berusadt tillstånd vara bråkig och oxe- 
gerlig, samt att lian för sitt oregerliga lynne varit fruktad af kustra, barn 
och grannar, äfvensom att han varit större till växten och något litet gröfre- 
än H.
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Häradsrätten fann genom afhörda vittnens berättelser oeh hvad i öfrigt i 
målet förekommit framgå,: att sedan H. fyra gånger blifvit af D. öfverfallen, 
därvid D. fattat H. i halsen så hårdt, att svullnad och märken uppkommit, H. 
efter hvarje öfverfall skuffat, till D., så att denne fallit omkull, första gången 
mot en stol, andra gången på golfvet, tredje gången mot en kista och fjärde 
gången mot en spisel i köket; att D. efter det han tredje gången blifvit om- 
kullskuffad, legat kvar en stund på golfvet, men af H. lyfts upp, och att D., 
efter det han sista gången blifvit skuffad omkull, synts blifva medvetslös; och 
då H. måste anses hafva vid ifrågavarande tillfälle blifvit af D. öfverfallen med 
våld, som inneburit trängande fara, och H. således ägt rätt till nödvärn, men 
han därvid gjort större våld ån nöden kraft, samt vid sådant förhållande och 
då genom afgifna läkareintyg finge anses framgå, alt D:s död orsakats af det 
honom öfvergångna våld, H. vore öfvertygad att genom oförsiktighet varit 
vållande till D:s död, dömde häradsrätten H. att undergå en månads fängelse 
och utgifva åtskilliga ersättningsbelopp.

I detta utslag sökte H. utan framgång ändring hos Svea hofrätt; och äfven 
i högsta domstolen lämnade hans besvär af pluraliteten utan afseende. Tre justitie- 
råd ansågo det ej vara ådagalagdt att H., »som vid ifrågavarande tillfälle sär
skilda gånger blifvit af D. öfverfallen med våld som för H. inneburit trängande 
fara, därvid mot D. auvändt annat eller större våld än som för nämnda faras 
afvärjande varit nödigt»; och ville dessa justitieråd på grund häraf befria H. 
från allt ansvar.

Anmärkas bör, att enligt vittnens intyg H:s hals dagen efter uppträdet 
varit svullen och hård, med blå märken på bägge sidor om strupen, samt att, 
såvidt rannsakningsprotokollen gifva vid handen, H. icke vid tillfället var be
rusad eller uppretad på D., hvilken han tvärtom synes hafva tilltalat vänligt 
och uppmanat till fredsamhet.

Är det för starkt att kalla denna bedröfliga historia upprörande ? En 
fredlig medborgare öfverfalles upprepade gånger af en berusad slagskämpe, 
som söker strypa honom. Han gör ej annat till sitt fredande än »skulfar till» 
den vilde sällen och söker emellan öfverfallen lugna denne med vänligt tilltal. 
Men han häktas och domes till fängelse därför att han (som var på god väg 
att bli strypt!) icke besinnade, att den som skuffas kan falla ikull, och att 
den som faller ikull — inne i ett rum — kan slå ihjäl sig.

Se här en annan, lika lärorik händelse af ännu färskare datum.
Yid Bro häradsrätt tilltalades en person vid namn J. för det han den 

18 juli 1886, om bord å en utanför egendomen Lennartsnäs’ landningsbrygga 
liggande skuta, öfver hvilken J. vid tillfället enligt uppdrag af fartygets ägare 
hade tillsyn, under uppkommet handgemäng i uppretad sinnesstämning till
delat en person vid namn A. en så hård stöt, att denne fallit öfver bord och 
drunknat; och yrkade åklagaren att J., som sålunda vållat A:s död, måtte 
fällas till ansvar enligt 14 kap. 5 § strafflagen (straffarbete från 2 till 8 år).

Om förloppet berättade J. följande: Medan han samt två andra personer 
befunno sig i kajutan, hörde de någon gå uppe å däcket och därifrån ropa, 
att de skulle »komma upp och slåss». De skyndade upp och sågo då A. komma 
gående »halffull» öfver fartygets däek, under det att en annan främmande kar] 
stod på landgången. J. befallde de främmande att aflägsna sig; men i stället 
närmade de sig, och A. kastade sig öfver J. samt slog ikull honom. Detta 
skedde pe den smala brädgång som omgaf skutans lastrum. Sedan de båda 
andra personer, som varit med J. i kajutan, skyndat till, lyckades J. åter resa 
sig upp, och sedan han afvärjt ett af A. måttadt slag, sköt han honom med
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armarna ifr å n s/g, tu ed den påföljd att A. fran den smala brädgangen föll i 
vattnet. J. gjorde genast allt hvad han kunde för att bärga honom, men utan 
framgång.

: Obduktionen visade, att orsaken til] A:s död varit kväfning i vatten.
Åtskilliga vittnen hördes. Bland andra de båda personer som varit med 

J. i kajutan, hvilkas vittnesmål bestyrkte sanningsenligheten af J:s berättelse. 
Häradsrätten ansåg, att dessa båda vittnen borde bättre kunnat iakttaga hvad 
som förefallit än de öfriga vittnena, som befunnit sig på afstånd från platsen 
för striden, och befriade på grund häraf J., såsom den där endast öfvat nödvärn, 
från allt ansvar.

Svea hofrätt åter förklarade, att med afseende å vittnenas stridiga upp
gifter kunde annat förhållande ej anses hafva blifvit ådagalagdt, än hvad J. 
uppgifvit, eller att, sedan ordväxling ombord å fartyget uppkommit samt J. och 
A. i närheten af fartygets omkring 3 fot höga reling kommit i handgemäng, 
J., för att afvärja ett utaf A. måttadt slag, med armarna skjutit A. från sig, 
därvid denne, som varit något berusad af starka drycker, fallit öfver bord och 
drunknat; och som det våld, genom hvars af värjande J. sålunda förorsakat A:s 
död, icke, så vidt visadt blifvit, inneburit sådan trängande fara, att J. lag
ligen varit berättigad till användande af nödvärn, men J. icke kunde svårare 
anses än som den där genom oförsiktighet vållat annans död, dömdes han till 
tre månaders fängelse.

Högsta domstolen gjorde ej annan ändring i häradsrättens utslag än att 
strafftiden nedsattes till 1 månad. Tre justitieråd ville fastställa häradsrättens utslag.

Såsom af det korta referatet framgår, lyckades man icke i målet vinna 
full visshet om det verkliga förloppet; men det kan också här göra det samma. 
Hvad som har allmännare intresse är, att öfverrätterna dömde J. till straff 
för det han, till afvärjande af ett mot honom måttadt slag, med armarna 
skjutit våldsverkaren ifrån sig!

Det är sannt, att ‘de stridande befunno sig på en farlig plats. Men detta 
var icke J:s fel. Och platsen var ju icke mindre farlig för J. än för A. — 
A. hade redan en gång på denna farliga plats kastat ikull J. och öfverföll 
honom å nyo. J. vidtog icke desto mindre endast den lindrigaste åtgärd, en 
i sitt eget hem med hugg och slag öfverfallen person gärna kan vidtaga till 
sitt fredande. Han sköt blott våldsverkaren ifrån sig. Men icke ens detta 
synes man, enligt våra domstolars åsikt, få göra, om våldsverkaren ej är fullt 
nykter och befinner sig i närheten af vatten. Då är det en laglydig med
borgares plikt att taga emot stryk och — riskera att själf bli dränkt.

I båda de nu refererade fallen hafva vi med afsikt fullständigt återgifvit 
de fållande utslagen, på det att läsaren må vara viss att vi tillbörligen fram
hållit allt som bevisligen varit till de tilltalades nackdel.

Med dylika rättsfall för ögonen kan man med fullt skäl fråga: Iro straff
lagens bestämmelser om nödvärn då endast en död bokstaf? Kan det med 
en sådan lagskipning öfverhufvud någonsin förekomma, att en person icke 
anses brottslig, om han försvarar lif eller lem med den påföljd att angriparen 
får sätta lifvet till?

Jo, det kan verkligen förekomma. Och hvad soin därför erfordras, därom 
upplyser ett Högsta domstolens utslag, som i Schlyters lagedition vid 7 § 5 
kap. strafflagen, återgifves sålunda:

»Uti särskildt mål, där å J. M. påståtts ansvar för det han med knif till
fogat A. F. sår, hvaraf denne ljutit döden, har k. m:t, enär M., hvilken vore för
vunnen att hafva med knif tillfogat F. det sår i högra armen, till följd hvaraf
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F. aflidit, förut blifvit af F. öfverfallen, fasthållen och med knif svårt sårad i 
ansigtet, innan M., som velat undvika att komma i gräl och handgemäng med 
F. och försökt slita sig ifrån honom, satt sig till motvärn och med knif till
fogat F. det lifsfarliga såret, M. jämlikt 5 kap. 7, 10 §§ strafflagen från an
svar frikänd.»

Kanske förmenar någon att vi göra våra domstolar orätt, då vi anföra 
detta utslag såsom prof på hvad man här i landet måste underkasta sig, innan 
man får försvara sitt lif? Så är dock ingalunda förhållandet.

Målet finnes utförligt refereradt i Naumanns tidskrift för år 1866, och 
af detta referat inhämtas, att det var en ren slump att M. frikändes. Det 
var på ett hår, att han i stället fått ett strängt straff. Viske häradsrätt, 
där han tilltalades, dömde honom till två års straffarbete (för det han genom 
oförsiktighet under förmildrande omständigheter orsakat F:s död). Göta hof- 
rätt frikände honom. I högsta domstolen fastställdes hofrättens utslag med 
en rösts pluralitet. Af minoriteten röstade två justitieråd för fastställande af 
häradsrättens utslag, ett justitieråd ville sätta M:s straff till straffarbete i ett år.

Såsom ytterligare upplysning kan härvid förtjäna antecknas, att M., till 
följd af de skador den sedermera aflidne våldsverkaren tillfogat honom, 
låg en månad och två dagar på sjukhus, samt att han vid ankomsten dit be
fanns hafva l:o) ett tre tum långt skuret sår i tvär riktning öfver maggropen 
intill magsäcken; 2:o) ett två tum långt skuret sår på vänstra kinden; och 
3:o) ett sticksår på högra öfverarmen och ett skrubbsår på vänstra öfver- 
armen. I trots af denna misshandel synes M. haft nog besinning att, när han 
slutligen själf tog till knifven, rikta sina hugg endast mot motståndarens armar.

För våra juristers uppfattning af nödvärnsrätten är Nya lagberedningens 
resonement öfver detta ämne rätt betecknande. Lagberedningen vill knappast 
medgifva att missnöjet mot den nuvarande lagstiftningen och lagskipningen 
har någon grund, samt antyder att detsamma i de flesta fall beror därpå, att 
man »ej med någon större noggrannhet pröfvat alla föreliggande omständigheter».

I viss mån är detta yttrande nog befogadt. Men lagberedningen synes 
— liksom våra domstolar — glömma, att det nog går an att med noggrannhet 
»pröfva alla föreliggande omständigheter» när man lugnt sitter i sin stol och 
hör referenten samvetsgrant framhålla alla relevanta fakta, men att det kan
ske ej hafver sig så lätt, när man blir öfverfallen och blixtsnabbt måste be
döma hur man skall bete sig för att skydda lif eller lem.

Lagberedningen har emellertid detta oaktadt verkligen gjort ett med- 
gifvande. Såsom vi ofvan framhållit, fordras nu för att den, som gjort större 
våld än nöden kräfde, skall bli straffri, att faran varit så trängande, »att 
han sig ej besinna kunde». Lagberedningen, som upplyser att våra domstolar 
uppfattat det så, att straffrihet endast äger rum då omständigheterna varit så
dana att vederbörande »omöjligen kunnat besinna sigiË), har ändrat detta 
till: »voro omständigheter sådana, att han svårligen kunnat sig besinna». Billig
heten synes nämligen fordra, säger lagberedningen, »att den öfverfallne blir 
strafflös, när sådana omständigheter varit för handen, att han svårligen, åfoen 
om han användt vanlig eftertanke, skulle kunnat besinna sig».

För vår del måste vi bekänna, att denna ändring förefaller oss vara 
snarare en försämring än en förbättring. Är det väl rim och reson att en 
människa, som är halfstrypt eller som ser en knif lyftas emot sig, skall vara 
skyldig att använda »vanlig eftertanke», för att i sitt försvar icke skada vålds
verkaren mer än som behöfs för att få honom att inställa sitt anfall? De 
allra flesta människor torde inför mycket ringare våld förlora all förmåga af 
»vanlig eftertanke».
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Denna ömsinthet för slagskämpar, som fordrar att fredliga medborgare 
icke skola på verksamt sätt freda sig från öfvervåld förr än de känna kallt 
stål i köttet — och knappast ens då, — är för öfrigt, enligt vart förmenande, 
långt ifrån att vara ett skydd för allmänna säkerheten, en verklig uppmuntran 
till våldsgärningar.»

Man skall invända, att här anförda fall ligga ett fjärdedels år
hundrade tillbaka i tiden. Men äro verkligen förhållandena så mycket 
.annorlunda nu? Det hände i fjor, att en vaktmästare i Stockholm 
blef på öppen gata öfverfallen af en rusig person, som han skyddade 
sig mot genom att med all makt stöta honom ifrån sig. Mannen föll 
i °gatan och slog ihjäl sig, och vaktmästaren — dömdes till två års
straffarbete. Af nåd blef straffet sedan nedsatt till sex månaders

«

fängelse.
Äfven i bästci fall torde det vara ytterst sällsynt, att en person, 

som för att skydda sig själf eller de sina, råkar taga en våldsverka- 
xes lif, undkommer åtminstone några veckors rannsakningsfängelse 
innan han blir frikänd. Och är det då ingenting för en oförvitlig med
borgare att helt plötsligt ryckas ifrån de sina och sina göromål och 
under några veckor beröfvas sin personliga frihet, till pa köpet be
traktad såsom sannolikt en brottsling? Vi bedja våra jurister att 
verkligen tänka sig fullt in uti en sä enkel sak. Vi andra kunna 
ej erkänna det vara ett rättssamhälle värdigt, att dylikt får ske.

När samhället så fullständigt, som hos oss är fallet, beröfvat 
den enskilde medborgaren all möjlighet att skydda sig själf, bör väl 
samhället känna sin egen förpliktelse så mycket starkare, att skydda 
.sina medborgares lif och intressen. En hvar vet, huru det i detta 
fäll förhåller sig. Något slcydd till lif och lem från samhällets sida 
kan egentligen icke sägas existera på den svenska landsbygden. Det 
■enda som göres, är att våldsverkaren, om han kan ertappa.s, far ett i 
regeln alldeles för lindrigt, stundom skandalöst lindrigt straff, sedan 
den ohjälpliga olyckan väl är skedd. Vår svenska landsbygds be
folkning är dömd att årligen afgifva sin tribut af offer för misshan
del, mord, dråp, rån och våldtäkt, — utan försvar af samhället, men 
beröfvad all effektiv rätt att försvara sig själf.

Det gifves ett annat område, där tillståndet i Sverige är lika 
bedröfligt som i fråga om nödvärnet, och detta är skyddet mot för
talet.

Vi se med en viss öfverlägsenhet på duellväsendet i främmande 
länder, och det kan ju icke på allvar sättas i fråga att införa det i 
•Sverige. Men duellen hvilar dock på en riktig tanke: att en person 
bör vara ansvarig för sina ord.

I Sverige är ingen ansvarig för hvad han säger, — drifver han 
ock därmed en medmänniska till själfmord.
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Att någon i vårt land får svara inför domstol för bakdanteri 
och förtal, — det är så ytterligt sällsynt, att det i praktiken måste 
lämnas helt och hållet ur räkningen

Och till och med i dessa ytterligt få fall vet man, att domstoltn 
aldrig dömer till ett straff, som kunde verka i någon mån afskräckande 
på dylikt folk. Några tiotal, eller på sin höjd några hundratal 
kronors höter eller skadeersättning, — detta är allt.

Till och med den lilla möjlighet, som lagen gifver, lämnas såle
des obegagnad.

Praktiskt taladt erbjuder det svenska »rättssamhället* icke något 
sgm helst försvar i dylika fall. En persons heder och medborgerliga 
anseende äro i Sverige lika väl skyddade som den obeväpnade man
nens lif i djungeln.

De kyrkliga förhållandena.
Att de kyrkliga förhallandena under utvandringens första årtion

den utöfvade ett ganska stort inflytande till emigrationens förhöj- 
ning, torde icke kunna betviflas, — äfven frånsedt historien med den 
beryktade Erik Jansson, hvilken ju endast bief en enstaka episod.

Sveriges. kyrkohistoria är mycket egendomlig. Trots att vårt 
folk både vid öfvergången från hedendom till kristendom och vid 
öfvergången från katolicism till protestantism underkastades mindre 
våldsam påverkan än kanske något annat västeuropeiskt folk, och 
trots att den svenska nationen otvifvelaktigt är mycket religiöst an- 
lagd, sa har det religiösa lifvet dock aldrig hos oss nått någon 
mera originell prägel, hvilket visar att inverkan varit mindre djup 
än man skulle förmodat. Det enda undantaget är, såsom bekant, 
Svedenborg, men hans inflytande har ju ännu åtminstone icke varit 
mycket betydande inom hans eget fädernesland.

Originella religiösa karaktärer ha vi nog haft också i vårt land, 
men det har varit i de djupa, namnlösa leden, hvarifrån någon vid
sträcktare inverkan på andra icke har kunnat utgå. Ett stort 
kulturverk har dock kommit till stånd, som blifvit allt för litet 
påaktadt, nämligen det arbete som fullgjorts af vårt lägre svenska 
prästerskap. Våra svältaflönade komministrar och dåligt aflönade 
kyrkoherdar i de mindre pastoraten hafva i århundraden varit den 
starkaste vallen mot råheten och vildheten i vårt svenska folklynne, 
och det arbete, som af dem dagligen utförts i det tysta, är helt enkelt 
ett af storverken i vår kultur- och i vår kyrkohistoria, fast det 
gemenligen glömmes både af kyrkans fiender och af dess vänner.

Mindre framträdande har vart högre prästerskaps historia varit. 
Våra teologer hafva ödmjukt vandrat i sina tyska kollegers fotspår. 
Af våra biskopar hafva förvånande många varit statsmän, till och
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med finansiärer (måhända en tradition från det gamla »prästestån
dets» dagar), men i religiöst hänseende ha, alltsedan Jesper Svedberg, 
eller sedan snart två hundra år tillbaka, ytterst få utöfvat något 
nämnvärdt inflytande utanför det egna stiftet.

Denna brist på ledning lät till sist vår svenska kyrka sjunka 
mycket djupt. De förföljelser, som den vid midten af 1800-talet 
gjorde sig skyldig till mot sina egna medlemmar, utgöra en skam
fläck i dess historia och skulle vid denna tid icke ha varit möjliga 
i något annat protestantiskt land.

I stället för en mera ingående skildring af dessa förföljelser 
tro vi oss endast behöfva gifva ett exempel af dem, och vi välja 
härför en intervju i tidningen Dagens Nyheter vid ett tillfälle under 
fjoråret. Skildringen därstädes lyder på följande sätt:

»Jag står inför en reslig gammal man, med hufvudet inramadt af grått 
hår och skägg och med ett par kloka och vänliga ögon, som trohjärtadt riktas 
mot mig, medan jag trycker hans starka och knotiga hand. Han är prydligt, 
ja elegant klädd i Orsamännens hvita jacka, med ett vackert arbetadt gult 
förskinn. Det är dalamannen Dordlofva Erik Ersson, som nu vid snart 79 års 
ålder har ett sträfsamt lif bakom sig, och hvars ungdom kännetecknas af 
ganska märkliga händelser.

Erik Ersson var med bland dem som bröto ban för baptismen i Sverige, 
och är en af de få lefvande svenske män som måst lida förföljelse och till 
och med fängelsestraff för sin tro. Han verkar nästan som en uppenbarelse 
från forntiden för oss, som betrakta religionsfriheten som ett själfklart faktum, 
vid hvilket vi sedan länge äro vanda. Och dock är det icke sextio år sedan 
Erik Ersson å Falu länsfängelse aftjänade vatten- och brödstraff för utspridande 
af villomeningar, stridande mot svenska kyrkans lära.

Den gamle berättar om sina öden och sin ungdoms trosstrider.
Det var i början af 1850-talet som en andlig rörelse började i några

socknar i Dalarne. Bland dem som slöto sig till denna voro främst Erik 
Ersson samt Näs Per Persson. De hade känt sig sårade af att statskyrkan 
inom sig behöll så många som uppenbart voro ogudaktiga, och de började 
fördenskull hålla enskilda sammankomster till gemensam uppbyggelse. Men 
det var på den tiden en farlig sak, ty då gällde ännu konventikelplakatet, 
och det var mera än en död bokstaf. Prästerskapet satte sig genast i rörelse.
Till en början gick man fram emot »läsarna» med lämpor. Både enskildt
och offentligt från predikstolen blefvo de varnade, och upprepade gånger kalla
des de till förhör. Som det plägar gå, ökades genom dessa åtgärder spän
ningen, och »läsarna» ställde sig i skarpare opposition emot kyrkan. De ut- 
deläde själfva nattvarden, döpte och förrättade kyrkotagning. Då tog präster
skapet i på skarpen, och de blefvo kallade inför domkapitlet i Västerås, dit 
de hade 24 mil att gå. Sedan de där blifvit förhörda, tillsattes en kommis
sion af präster, speciellt för att förhöra separatisterna i Orsa. Resultatet af 
denna kommission blef, att man med all makt började anlita lagens arm. 
Flera kommo i fängelse, och en baptist blef till och med landsförvisad.

— Två gånger bar jag suttit i Falu länsfängelse, berättar Erik Ersson. 
Första gången vär 1853, och då satt jag i 28 dygn på vatten och bröd.

— Var det svårt att uthärda?
-— Åhnej, det var inte så farligt, men det var ju bra svalt, ty det var midt 

i vintern. De togo ifrån mig mina egna kläder, och jag fick ta på mig tunna
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fångkläder. Jag fick ett brödstycke om dagen, så här långt — och han
mäter af ett par decimeter på rockärmen — men vatten fick jag så mycket 
jag ville. Det värsta var ju, att jag måste stå kyrkoplikt efteråt. Jag fördes 
till Orsa i fångtransport med fotbojor. Ibland fick jag stiga af släden och 
gå, med den ena bojan i handen. På söndagen fick jag stå på knä midt i 
kyrkan, under hela gudstjänsten. Sedan blef jag förhörd af prästen. Nästa 
år satt jag 14 dagar på vatten och bröd.

Så berättar den gamle begrundande och mycket lidelsefritt om sina öden. 
Det är snart sextio år sedan, och för icke länge sedan fick Dordlofva Erik 
Ersson upplefva, att en af hans trosbröder talade i samma kyrka från
predikstolen, med kyrkoherden som åhörare.

Så förändras tiderna, men Erik Ersson ser ut att vara densamme. Hans
ungdoms lidande och svårigheter ha endast stärkt hans tro och fördjupat
den, och utan tvifvel tackar han nu F’örsynen för livad han fått utstå. För
modligen tycker han, att den yngre generationen bör tacksamt anamma nåden 
att utan ringaste hinder få lof att omfatta den tro som är hans, och när 
jag räcker den gamle dalamannen handen till afsked, trycker han den länge, 
ser mig trohjärtadt och rörande i ögonen och säger bevekande, men på samma 
gång taktfullt:

— Låt mig fråga dig, unge man! Har du gjort upp din sak med Gud?»

Ännu in på 1860-talet torde nog de kyrkliga förhållandena i vårt 
land hafva spelat en viss roll för emigrationen, men knappast längre. 
Numera råder ju en ganska vidsträckt religionsfrihet. Detta inne
bär dock icke, att ej en viss animositet fortfarande råder mellan de 
olika religiösa partierna, kvartill i Sverige finnes en särskild anled
ning, — annorstädes nästan okänd. I andra länder med blandade 
konfessioner torde man i våra dagar så vidt möjligt undvika berö
ringen med hvarandra, hvilket skapar ett visst fredstillstånd på ytan. 
I Sverige råder däremot, såsom bekant, det egendomliga förhållandet, 
att flertalet af våra dissenters äro medlemmar af svenska kyrkan. 
Häraf nödvändiggör es en icke obetydlig daglig beröring, som helt 
naturligt skapar en mängd konflikter. Vi tro ej att detta längre 
direkt leder till emigration, men däremot torde nog fall hafva in
träffat, då dessa konflikter förmått återkomna svensk-amerikanare att 
ånyo öfvergifva fäderneslandet. Flera uttalanden i »Amerikabrefven» 
i Bilaga YII vittna om en stämning i detta fall, som gör ett åter
vändande till Amerikas friare förhållanden förklarligt.

Att inom den svenska kyrkan i våra dagar råder åtskilligt ny- 
vaknadt lif, är välbekant. Ibland kan ju detta nya lif synas fram- 
kalladt mera af historiska, natidnella och till och med estetiska 
motiv, än af rent religiösa, men äfven dessa intressen ha ju sitt be
rättigande, — om de ock kanske understundom öfverskattas.

Ett är säkert: att viljan till reformer är starkare än förr.
Med den frihet, som här är oss gifven, att upptaga så godt som 

hvarje samhällelig fråga till behandling, kunna vi ej underlåta att 
då för vår del lägga in ett ord för den reform som heter, att våra

i
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kyrkor hållas ständigt öppna, såsom i de katolska länderna. Kan vår 
svenska statskyrka icke åstadkomma denna lilla reform, så vet man 
verkligen ej hvad man skall tro om hennes förmåga. Yi säga 
»denna Ulla reform» — med hänsyn till kostnaden. I sig själf, från 
kyrklig och social synpunkt, är den tvärtom omätligt stor, såsom 
kan intygas af en hvar som sett dess betydelse i främmande länder.

Och medan vi äro inne på detta område: vår kyrkas gudstjänst 
skulle göras mycket mera tillgänglig för vår tids människor, om den 
gjordes enklare och kortare (i synnerhet predikningarna) samt något 
mera omväxlande, med en lifligare psalmsång m. m.

Att vår tid fordrar, att församlingsmedlemmarna så talrikt som 
möjligt kallas till ett åktift deltagande i församlingens angelägen
heter (ej endast de administrativa), behöfver knappast här nämnas, 
liksom att många sidor af det sociala arbetet själffallet borde ingå 
också i den kyrkliga verksamhetens program.

I våra dagar får man stundom från en eller annan kyrkans 
målsman höra: »gif oss åter våra fattiga!» Om det gjordes allvar af 
en dylik fordran, skulle den utgöra ett godt bidrag till lösningen 
af den sociala frågan; men såsom yttring endast af »kyrkopolitik» 
imponerar den icke.

Undervisningsväsendet.

Yi inbegripa här till en början äfven den vetenskapliga odlingen. 
Om någon möjligen skulle vilja draga i tvifvel dess sammanhang 
med emigrationsfrågan, erinra vi endast om, att våra dagars hela- 
ekonomiska lif ju egentligen baserar sig på vetenskapens upptäckter 
och uppfinningar.

Med detta vetenskapliga arbete, å hvilket hela den moderna kul
turen hvilar, äger det egendomliga förhållandet rum, att det till 
största delen är ett arbete — utan lön. Numera kunna väl somliga 
vetenskapsmän inom de tekniska facken bereda sig inkomst af sitt 
arbete, men dock icke alla; och hvad forskarne inom de humanistiska 
vetenskspsgrenarna angår, uppbära dessa så godt som aldrig någon 
ersättning för sitt arbete.

Man skulle kanske vilja, till motbevisning, peka på de akade
miska lärarnes löner, men en liten eftertanke visar strax, att dessa 
löner icke uppbäras för det vetenskapliga arbetet, utan för under
visningen. Så snart en person vunnit ordinarie tjänst vid univer
sitet, uppbär han samma lön, vare sig han är världens produktivaste 
vetenskapsman i sitt ämne eller han icke vidare skrifver en rad.

Förestående är icke afsedt att utgöra något klagomål, ty en 
verklig vetenskapsman fordrar icke mera af det ekonomiska goda, 
än att han kan föra en människovärdig tillvaro; hvad angår det
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vetenskapliga arbetet, drifves ban därtill af sin egen naturs kraf 
och skulle icke kunna tänka sig ett lif det förutan.

Klagomål kan man däremot uppstämma öfver, att det veten
skapliga arbetet icke blott är oafiönadt, — detta får passera, — 
men att det i vårt land så ofta är — omöjligt. Nämligen därför att 
pengar saknas, till böcker, instrumenter, studieresor och slutligen, 
och framför allt, till tryckning af hvad som produceras. Det kan 
ej hjälpas, att man drager en djup suck vid tanken på, hvad de 
Nobelska millionerna kunde ha användts till.

Såsom vanligt, äro de naturvetenskapliga disciplinerna också i 
detta fall afgjordt gynnsammare ställda än de öfriga. Inom de 
humanistiska vetenskaperna händer nog ytterst ofta, att en forskare 
ej finner någon möjlighet att, i afsedd skala, få sitt verk publiceradt; 
och allra sämst äro, såsom annars i vårt land, de ekonomiska veten
skaperna situerade.

En sak af högsta betydelse ej blott för vår svenska vetenskap, 
utan äfven för vårt lands allmänna intressen, är beröringen med andra 
länders vetenskapliga forskning. I äldre tider, när vetenskapen ännu, 
i latinet, ägde ett gemensamt språk, var denna förbindelse lätt, och 
skillnaden mellan större och mindre folk jämförelsevis litet fram
trädande. I vår tid äro de små folken ofta lika rättslösa inom 
vetenskapen som inom politiken. Egentligen borde hvarje veten
skapligt arbete från vårt land tryckas på något af de tre stora 
språken; att så ej sker, är väl i främsta rummet också en penning
fråga. Hvarje dylikt verk borde dock därjämte innehålla en utförlig 
resumé på svenska, för att vårt språk icke skall förlora sin förmåga 
att utgöra ett vetenskapens tungomål.

Såsom ett surrogat, under nuvarande förhållanden, borde utgifvas 
en tidskrift, i hvilken samtliga svenska vetenskapliga verk, allt efter
som de utkommo, i korthet refererades på ett af de större språken, 
helst af författaren själf, inom af redaktionen i hvarje fall fastställdt 
omfång. Tidskriften borde fördelas i afdelningar, en hvar upptagande 
en större grupp af vetenskaper, så att hvarje afdelning utgjorde ett 
helt för sig. För bättre effekts skull borde denna tidskrift skänkas 
till samtliga utländska universitet och vetenskapliga institutioner.

Ett speciellt önskemål för flere forskningsgrenar i våra dagar 
är att göra sig något mindre beroende af den tyska vetenskapen. 
Äfven i detta fall kan man mången gång tala om ett verkligt 
»Hansavälde». Naturligtvis afses icke här de fäll, då från tysk sida 
en verklig öfverlägsenhet äger rum; men af gammal tradition, och 
kanske äfven af andra skäl, är man alltid i vårt land predisponerad 
att gifva den tyska forskningen företräde framför den engelska och 
den franska. Detta har utöfvat ett ogynnsamt inflytande äfven på 
den vetenskapliga språkbehandlingen, som ofta hos oss är onödigt
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tung och invecklad. — Främst af allt bör naturligtvis vid vara 
universitet Sveriges egen vetenskapliga produktion uppmärksammas. 
I vår tid kanske detta också i allmänhet vederbörligen äger rum.

Inom den preussiska generalstaben — och förmodligen numera 
också i andra generalstaber — är, såsom bekant, hela det för staben 
erforderliga kunskapsområdet noga uppdeladt på resp. officerare, så 
att livarjé område så fullständigt som möjligt behärskas af någon af 
stabens medlemmar, och staben i sin helhet alltså sitter inne med 
all den behöfliga kunskapen, — så långt i mänsklig förmåga står. 
Denna princip borde vara genomförd också inom den svenska veten
skapen. På hvarje område borde finnas någon forskare i vårt land, 
som kunde sägas stå på höjdpunkten af tidens vetande i ämnet. Ett 
fullt förverkligande af detta program är väl icke möjligt hos ett så 
litet folk som vårt, men man borde åtminstone alltid sörja för, att 
målet ej i onödan motarbetades. Detta sker dock i viss mån, därför 
att man hos oss ännu alltför litet värderar specialisterna inom resp. 
ämnen. Särskildt i fråga om våra universitetsprofessurer — hvilka 
ännu, på grund af penningeknapphet, mången gång äro allt för vid
sträckta, — borde man icke alltid fordra ett, kanske jämnstruket, 
behärskande af hela det ifrågavarande vetenskapsområdet, utan gärna 
dispensera för svaghet inom vissa delar, om den blott fullt motväges 
af verklig öfverlägsenhet inom någon särskild del af ämnet. Vi tro 
icke, att denna princip alltid hos oss får komma till sin fulla rätt, 
och detta länder — enligt vår uppfattning, — till den svenska veten
skapens försvagande.

Med afseende, till sist, å den akademiska undervisningen, vore 
utan tvifvel en stor vinst för det vetenskapliga lifvet, om denna i 
någon mån fördelades mellan professorer och docenter, hvarigenom 
för professorerna den nu mycket knappa tiden för rent vetenskaplig 
verksamhet ökades. Detta skulle naturligtvis medföra nödvändig
heten af förbättrade löneförhållanden för docenterna, men denna 
reform är ju redan nu, från alla synpunkter, ett önskemål.

Man är nog inom vidsträckta kretsar hågad att betrakta en dylik 
ökning af anslagen till det vetenskapliga arbetet såsom en lyx, som 
vi ej ha råd till. Men om man verkligen fullt besinnade denna 
forsknings betydelse i våra dagar, — om man t. ex. betänkte huru 
mycket Tyshlands ekonomiska uppblomstring har den tyska veten- 
slcapen att tacka för, — så skulle man nog också hos oss komma 
till ett erkännande af, att en högt uppdrifven vetenskaplig forskning 
till och med från rent ekonomisk synpunkt är ett önskemål, som 
borde med all makt eftersträfvas och befrämjas.

En ogynnsam omständighet för oss i detta fall, — hvarigenom 
stora belopp i onödan förbrukas — är den bristande centralisationen 
inom hela vår andliga odling öfver hufvud. I hithörande hänseenden
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ha vi i mångt och mycket kommit på afvägar i vårt land: vi ha för 
mycken centralisation inom vår förvaltning, och för liten centralisa
tion i ekonomiska och kulturella hänseenden. Särskildt skulle mera 
kunna uträttas redan med nuvarande pennin gemedel, om våra uni
versitet vore färre än de äro.

Af universiteten har ju Lunds alltifrån begynnelsen sin sär
skilda uppgift och därmed också ett alltfort giltigt motiv för sin 
tillvaro. Man kan endast anmärka, att den princip, efter hvilken 
våra statsmakter behandla detta universitet, vittnar om en beklaglig 
kortsynthet. Den synpunkt, under hvilken alla anslag till Lunds 
universitet böra ses, är helt naturligt den: att Lunds universitet skall 
i hvarje hänseende vara minst lika väl ntrustadt som Köpenhamns.

Göteborgs högskola är nu en gång, genom storartad frikostighet, 
kommen till stånd. Yi tro det skulle vara en fördel, om den fattade 
såsom sitt hufvudsyfte att odla och främja de ekonomiska veten
skaperna, som ännu äro så föga omhuldade i vårt land.

En mycket olycklig omständighet i vår svenska odlings historia 
har varit klyfningen Stockholm—Uppsala, eller att vårt främsta 
universitet ej är förlagdt till hufvudstaden, utan till en landsorts
stad. Det är ett typiskt svenskt slöseri, att ställa en så stor del af 
vår högsta intelligens utanför vårt samlade offentliga lif. Härmed 
afses naturligtvis icke att på något sätt underskatta Uppsala uni
versitet och dess verksamhet, hvarken i nuvarande eller ilydda tider; 
Uppsala universitet behöfver intet försvar i detta fall, det är Stock
holm som lider af att icke kunna andligen med sig inkorporera 
Uppsala.

Kunde en sammanslagning komma till stånd af de vetenskap
liga institutionerna i Uppsala och i Stockholm, skulle — efter vår 
uppfattning — en mycket betydande vinst åvägabringas för hela 
den svenska andliga odlingen.

Uppsala stad kunde blifva en betydande industri- och handels
stad i stället; därtill har den, — med sina förträffliga kommunika
tioner och den i så hög grad utvecklingsdugliga omnejden, — myc
ket goda förutsättningar, om de blott tillvaratoges.

Till de allmänna läroverken är tillströmningen i våra dagar 
oproportionerlig, och särskildt antalet aflagda studentexamina växer 
på ett sätt, som rent af ingifver bekymmer. Det kunde ju tyckas, 
som om under sådana förhållanden den rätta politiken borde vara, 
att utan öfverdrifna hänsyn utmönstra från läroverken de svagt be- 
gåfvade eleverna, samt att göra studentexamen svårare, — icke genom 
skärpta så att säga polisföreskrifter men genom verkligen höjda 
fordringar pä, som det förr hette, »mogenheten». Att åskådningen 
vid universiteten går i denna rikning, torde vara väl bekant.
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Med hänsyn till den stora betydelsen, äfven för Sveriges ekonomiska 
lif, af den undervisning som meddelas vid de allmänna läroverken, ma det 
vara oss tillåtet att här framställa några strödda tankar äfven angående denna 
sida af vår andliga odling.

Yid läroverken, liksom vid andra undervisningsanstalter i våra dagar, 
vill ej tidjen räcka till för alla de kraf, som man från skilda håll uppställer 
på deras arbete. Vi ha en gång förut framkastat ett förslag till afhjälpande 
häraf, i rätt betydlig mån, och vi tillåta oss här upprepa detsamma. Det 
går ixt på, att hvarje lärjunge ägde att välja ett af de tre stora främmande 
språken (tyska, engelska och fianska) och alltsa icke skulle ätnjuta under
visning i mer än ett af dessa språk. Detta språk borde väl få ett högre 
timtal än för närvarande, men det behöfde dock icke upptaga lika många 
timmar som nu för tiden upptagas af alla tre; en besparing af timmar skulle 
alltså uppstå, som kunde komma andra ämnen till godo. En vinst häraf 
blefve otvifvelaktigt också, att det af en hvar valda språket komme att in
läras mycket grudligare än nu är fallet och därmed blifva af större praktisk 
nytta. -Vä För att ej ställa en student alldeles okunnig i de båda öfriga 
språken, kunde under sista läsåret anordnas korta kurser i dessa, såsom i 
början på 1870-talat var fallet med engelskan för latinlinjens greker. Dessa 
korta kurser skulle säkerligen gifva tillräcklig insikt, för att språket sedan 
skulle kunna tillägnas genom själfstudium.

I fråga om de pedagogiska metoderna erkännes i våra dagar i teorien, 
att under de tidigare åren af skolgången företrädesvis minnet och iakttagel
sen böra tagas i anspråk, emedan detta faller sig naturligt för barnet; den 
abstraherande tankeförmågan vaknar först senare, vanligen omkring femton- 
års-åldern eller något tidigare. I praktiken symes oss, som skulle man icke 
alltid låta dessa satser komma till heders. Man är otvifvelaktigt i våra dagar 
alltför rädd att kräfva hvad kräfvas kunde af barnens minne, trots det i 
verkligheten för ett sundt barn ofta är ett rent nöje att få^ öfva upp denna 
förmåga. I sammanhang härmed borde under de första skolåren öfningen få 
spela en större roll än nu, exempelvis beträffande räkning. Bland de hundratal 
både män och kvinnor, som den, som skrifver detta, under mer än en mans
ålder haft till biträden vid räknearbete, hafva varit ytterligt få, som befunnits 
vid arbetets början ha varit säkra på, huru ens ganska enkla beräkningar 
borde utföras; och än sällsyntare har varit att finna någon, som varit i stånd 
att livad man kallar: räkna rått. Detta synes oss vittna om felaktiga 
metoder vid räkneundervisningen. Man söker i förtid frampressa ett begri
pande, men man sörjer icke för ett inlärande. Skedde blott det sistnämnda, 
skulle nog begripandet i sinom tid följa af sig själft.

Med afseende å undervisningen i läroverken (och lägre skolor) äger det 
egendomliga förhållandet rum, att undervisning i egentlig mening sällan före
kommer, utan att den i regeln är utbytt mot en permanent tentamen, ett ständigt 
»förhörande». Ursprunget till detta är det gamla, rent mekaniska »förhörandet 
af läxan» ; senare har metoden utvecklats åtskilligt i formrikedom, men under- 
visningssättet i sin helhet torde i alla fall få anses behäftadt med mycket stora 
brister. Vanan härvid är emellertid så innött, att något allvarligt och mera 
genomtänkt förslag till reform härutinnan näppeligen kan uppvisas.

En af de olyckligaste uppfinningar, som, enligt vår mening, gjorts inom 
pedagogiken, är den s. k. läxpreparationen. Att i våra dagar klagas så 
mycket t. o. m. öfver nyblifna studenters oförmåga af själfständigt arbete, 
torde i främsta rummet vara att tillskrifva nämnda metod, som från början 
vänjer eleven af med att söka begripa något själf och skapar hos honom en 
fordran att få allt instoppadt fullfärdigt.
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Vid behandlingen af läroverken kommer man osökt in på den 
allmänna frågan om examensväsendet i vårt land. Att vissa kunskaps- 
prof föreskrifvas för inträde vid en institution, kan ju ofta vara i sin 
ordning, ehuruväl äfven härvid hos oss mer än en gång ställas onödiga 
fordringar. Men sedan inträde väl vunnits, borde — i regeln — 
avancement kunna, i händelse af duglighet, påräknas till hvilka 
platser som helst i institutionens tjänst. Att fastställa en gång för 
alla, att ingen kan hinna öfver vissa gränser, och låta detta bero på 
examina, aflagda i ungdomen, eller till och med i barnaåren, detta är 
en princip, som är ytterligt samhällsskadlig. Man talar så mycket 
om »att flytta öfver Amerika till Sverige», men i nu förevarande 
fall frågar man sig mången gång, om man ej i stället håller på att 
flytta öfver Kina till Sverige, — och det ett Kina, som Kina 
själft visst håller på att växa ifrån. Säkert är, att mot amerikansk 
uppfattning strida dyiika restriktioner afgjordt, och hvarje nytt band 
af detta slag, i onödan pålagdt vårt redan så insnörda svenska sam
hälle, är säkerligen en ny anledning till social vantrefnad.

Vid läroverken själfva finnes en företeelse af detta slag, som det må vara 
oss tillåtet att här egna några ord, emedan den är mycket karaktäristisk. 
Såsom bekant kan ingen lärare blifva lektor, om han ej vunnit den härför 
fastställda, särskilda examenskompetensen. En adjunkt af aldrig så framstående 
duglighet och efter hand förvärfvad hög vetenskaplig skicklighet, ådagalagd, på 
vanligt sätt, genom utgifna skrifter, — är, om han saknar omnämnda examens- 
kompetens, för alltid utesluten från lektorsgraden, äfven om hela hans under
visning varit genom årtionden förlagd just till detta stadium. En dylik 
princip innebär en uppenbar missaktning af lifvets lärdomar, till förmån för 
teoretiska kunskapsprof, aflagda vid kanske några och tjugu års ålder. Man 
behöfver ej invända, att det är nödvändigt att förebygga ett sjunkande af 
lektorsgradens nivå. Det är ju icke meningen, att hvilken adjunkt som helst 
skulle här komma i fråga, blott personer genom hvilka lektoratens nivå i 
själfva verket skulle höjas. Nu beskrifna förhållande är just typiskt kinesiskt 
och typiskt anti-amerikanskt. Motsvarande företeelser kunna nog framläggas 
i mängd från de mest skilda områden i vårt land.

1 samband med senaste läroverksreform inrättades, såsom bekant, 
en öfver styr else för de allmänna läroverken och en del med dem 
likställda skolor; och för närvarande organiseras en dylik öfver- 
styrelse äfven för våra folkskolor.

Dessa styrelser utgöra administrativa verk, d. v. s. de skola 
handhafva de underlydande institutionernas förvaltning. Men att de 
skulle utgöra något slags pedagogisk öfverinstans, har väl icke varit 
meningen. Skulle de komma att utbilda sig i denna riktning, upj)- 
står utan tvifvel den största fara för undervisningens frihet, och 
därmed äfven en ny kulturfara i vårt land.

Folkundervisningen. Knappast mot någon institution i vårt 
land äro, i de till Emigrationsutredningen inkomna meddelandena,



UNDERVISNINGSVÄSENDET. 865

så inånga angrepp gjorda som mot våra folkskolor. Vi kunna ej 
upptaga utrymmet med att på nytt återgifva dessa uttalanden; vi hän
visa i främsta rummet till Bilagorna XVII och XIX. Ofta komma 
väl dessa meningsyttringar från personer utan den fulla fackkunska
pen i hithörande ärenden, och säkerligen begås på grund häraf en del 
misstag. Men det synes oss som borde vår folkundervisnings måls
män icke nöja sig med den lätta uppgiften att påpeka misstagen, 
utan hellre gå till andemeningen i den framställda kritiken och söka 
göra sig reda för, huru denna bör bemötas.

En gång under 1880-talet, om vi minnas rätt, framkastades det 
förslaget, att folkskolelärarna skulle upptaga den då sedan länge i 
den akademiska världen afskaffade titeln magister. Svensk Lärare
tidning opponerade sig kraftigt häremot: folkskollärarna borde hålla 
sig för goda »att gå i andras ailagda kläder».

Det vore önskligt att folkskolans målsmän, också i viktigare 
ting än så, gjorde gällande samma vackert själfmedvetna ståndpunkt.

Men när det gäller så betydelsefulla saker som undervisningens 
uppgift och metoder, så håller folkskolan alls icke längre på sitt, 
utan går gärna i andra undervisningsanstalters om icke just »afiagda», 
så åtminstone »begagnade» kläder.

Om vi börja från början, kan sägas, att folkskolans uppgift är 
att lära de uppväxande samhällsmedlemmarna konsten att läsa, skrifva 
och räkna. Här skall säkert genast invändas, att uppgiften icke får 
begränsas så snäft. Vi svara, att detta blir en senare fråga, men vi 
påstå, att folkskolan lär iclce sina lärjungar att läsa, skrifva och 
räkna.

Att kunna läsa betyder att kunna uppfatta innehållet af en bok 
utan att på något sätt besväras af läsandet själft. Att kunna skrifva 
betyder likaså, att skrifvandet sker utan att tanken distraheras af 
handens arbete, samt att detta sker med en piktur, som' är fullt 
tillgänglig äfven för andra. Att kunna räkna betyder att genast 
vara säker på, huru en räkning skall göras, samt därtill att kunna 

* utföra den utan fel.
Ställer man dessa fordringar, visa beväringsmönstringarna — 

och för resten den dagliga erfarenheten, — att en mycket stor del 
af folkskolans elever icke kunna sägas få lära sig läsa, skrifva och 
räkna. Om lärjungarna i folkskolan verkligen finge lära sig dessa 
färdigheter ordentligt, så skulle de redan härigenom ha förvärfvat 
sig en icke ringa duglighet för det praktiska lifvet. Vi tro, att en 
god del af klagomålen mot folkskolan redan då skulle tystna.

Orsakerna till det nuvarande dåliga resultatet äro dels för liten 
öfningl dels att skolklasserna äro alldeles för stora. Hvad första 
punkten angår, är öfningen för liten äfven i läroverken, beträlfande 
räkning och kanske äfven skrifning, men i folkskolan behöfdes ännu
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långt mera öfning, emedan dess elever ha mindre tillfälle till läsning 
och skrifning i hemmet. I stället för att hålla sitt eget mål i sikte,, 
och inrätta undervisningen därefter, har folkskolan emellertid, såsom 
vanligt, sneglat efter läroverken och förspiller tiden med det ändlösa 
»förhörandet».

Hvad angår att folkskoleklasserna äro för stora, är detta den 
förnämsta svagheten af alla vid vår folkundervisning, och alla me
todiska förbättringar förlora en god del af sitt värde, så länge denna 
brist kvarstår. Men att reducera dessa klasser till rationell storlek 
skulle innebära i det närmaste ett tredubblande af den nuvarande 
lärarepersonalen, ■— eller åtminstone, allra lägst räknadt, ett för
dubblande. Detta innebär en årlig merutgift af 25 à 50 millioner 
kronor och torde väl alltså för den närmaste framtiden få anses såsom 
otänkbart.

Om folkskolan lärde de svenska barnen att ordentligt läsa, skrifva 
och räkna, så skulle med detsamma ett jättesteg vara taget i hela 
vårt folks kulturutveckling. I stället synes man vilja betrakta detta 
undervisningens mål med en viss ringaktning.

Nästa uppgift1 är att lära skolbarnen Sveriges historia, geografi 
och- samhällsskick, — det sistnämnda så långt som med barnens upp
fattningsförmåga låter sig förena.

I detta afseende är man alls icke hågad att taga de amerikanska 
skolorna till mönster, såsom man gör när fråga är om »folkskolan 
såsom bottenskola». I de amerikanska skolorna få barnen knappt 
veta något om andra länder än Amerika; sådant är omöjligt för oss,, 
redan af det skäl att Sverige icke är en världsdel, utan ett ganska 
litet och i många hänseenden af andra beroende land. Men om man 
åtminstone ville i våra folkskolor ägna Sverige låt oss säga hälften 
af den uppmärksamhet, som i de amerikanska skolorna kommer 
Amerika till del, så skulle vi snart i Sverige få bättre förberedda 
medborgare än nu, och kanske äfven litet mera patriotiska. (Detta 
sista är ju hufvudsyftet i de amerikanska skolorna; så långt våga 
vi visst icke sträcka anspråken hos oss).

Den tid, som i folkskolan återstår, efter det nu angifna båda 
uppgifter fyllts, bör begagnas till inhämtande af åtskilliga nyttiga 
kunskaper och färdigheter, hvarpå i detta sammanhang icke är be- 
höfligt att ingå. Men härvid bör anmärkas, att det ingalunda är 
något axiom, att barnens liela tid skall tagas i anspråk af skolarbetet.. 
För största delen af de hem, hvarifrån dessa barn utgå, skulle det 
vara en stor lättnad att i någon mån få påräkna barnens arbetskraft, 
också för förvärfsarbetet, eller för sysslorna i hemmet. Det är långt 
ifrån, att ett måttligt arbete af detta slag skulle vara stridande mot

1 Yi Behandla ej här religionsundervisningen, emedan den har sin betydelse från 
andra synpunkter än de här förevarande.
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barnnaturen ; detta skulle med mycket större skäl kunna sägas om 
dagens tillbringande på skolbänken och vid läxläsningen. Till detta, 
sista kunna barnen tvingas, men något annat än ett tvång blir det icke.

Men i läroverken tages barnens hela tid i det närmaste i anspråk; 
därför måste det vara så också — i folkskolan. Åtminstone uppställer 
man detta såsom princip; att förverkligandet möter stora svårigheter 
å inånga håll, är en sak som här icke behöfver beröras.

Folkskolans undervisningsarbete sammanfaller, såsom, bekant, 
delvis med undervisningen i läroverkens lägre klasser. Skillnaden 
är, dels att lärjungarna i regeln komma från olika sociala grupper 
af samhället, dels att läroverkens undervisning åsyftar en fortsätt
ning, till sist upp till de akademiska studierna.

Inom de i regeln mera burgna hem, från hvilka läroverkens 
elever rekryteras, finnas helt naturligt bättre förutsättningar för en 
barnens utbildning, som fortlöper vid sidan af skolan. En större 
tillgång på böcker och andra bildningsmedel i hemmen, tillfällena 
till att inhämta upplysningar af föräldrarna och deras umgänge 
o. s. v. måste helt naturligt påskynda den intellektuella utvecklingen 
hos dessa barn. Det säger sig själft, att skolarbetet också skall taga 
intryck liäraf. Skolans arbete måste här blifva åtskilligt lättare. 
Undervisningen kan gå mycket fortare; man kan förr öfvergå till 
uppgifter, som i folkskolan representera först ett senare stadium. 
Äfven kan undervisningen göras fylligare, därför att man bygger 
på en bättre lagd grund, och därför att hemmets undervisande (ej blott 
uppfostrande) inflytande går jämsides med skolans.

Ännu en stor fördel för läroverken är de vida mindre skolklas
serna. Detta är en öfverlägsenhet, som betyder nästan lika mycket 
som öfriga företräden tillsammans.

Biståndet från hemmen samt den omständigheten att undervis
ningen är ämnad att fortgå under halftannat årtionde gör också, 
att man i läroverken behöfver ägna mindre tid åt inöfningen, alltså 
i stället får mera tid för nyinlärandet. Undervisningen kan tidigare 
antaga den mera mångsidiga prägel, som är naturlig med hänsyn 
till dess slutmål.

Alla dessa förmåner vill man slopa genom programmet »folk
skolan såsom bottenskola». Det borde vara starka skäl för en sådan 
försämring af skolundervisningen för en ganska betydelsefull del af 
vårt lands ungdom.

Hvad då först angår exemplet från Amerika, förfaller detta, om 
man erinrar sig skolans olika roll där mot i vårt land. I Amerika 
kommer en hvar fram till sin plats i lifvet på grund af den prak
tiska' duglighet och energi som han utvecklar; skolbetyg frågas icke 
efter. I Sverige bestämmes en persons lefnadsbana i stort sedt efter 
den undervisning han erhållit i barndoms- och ungdomsåldern, och
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de betyg ban kan prestera däröfver. Detta kan, om man så vill, 
betraktas såsom en svaghet i vårt samhällstillstånd, men förhållan
dena äro nu en gång sådana, och någon väsentlig förändring härut- 
innan är nog icke att motse på mansåldrar.

Ett barn, hvars personliga begåfning och hvars föräldrars för- 
mögenhetsställning anvisa det en plats inom vårt folks »bildade» 
klass och predisponera för därmed följande samhällsställningar, måste 
alltså otvifvelaktigt ha gagn af, att genast införas i den bästa under
visning, som i vårt land kan presteras, och i den undervisning, som 
förer till det afsedda lifsmålet. Att afstängas från dessa möjligheter 
och under åratal tvingas att nöja sig med en svagare och icke för 
ändamålet afsedd undervisning, medför naturligtvis en betydlig 
tidsförlust, hvilket ju äfven är en nationalekonomisk förlust. De skäl, 
som förebringas för en dylik besynnerlig åtgärd, kunna svårligen 
betraktas såsom tillfyllestgörande.

Det kan ej hjälpas, att urvalet till en del kommer att bero på 
föräldrarnas förmögen hetsställning. Det är så äfven på andra om
råden än skolans, och kan ingenstädes helt undvikas. I Sverige 
torde dock olägenheterna häraf i nu förevarande hänseende vara 
ringare än i hvarje annat europeiskt land. Såsom af prof. Fahlbeck 
vid flera olika tillfällen visats, äro i Sverige möjligheterna ovanligt 
stora äfven för den obemedlade begåfningen att förvärfva sig tillträde 
till den högre uudervisningen. Och hvad beträffar urvalet i motsatt 
riktning: eller medlen att förekomma, det förmögna men obegåfvade 
elever trängas inom statens läroverk, besörjes nog deras utmönstring 
efter hand af förhållandena själfva, och kräfves en ännu kraftigare, 
direkt utmönstring, så saknas visst icke utvägar därtill.

Den tendens, som numera gör sig gällande inom vårt under
visningsväsende, synes oss alltså innebära en verklig kulturfara för 
vårt folk. Vinsten skulle väl ligga i den demokratiska utjämningen. 
Vi äro för vår ringa del varma vänner af en dylik utveckling, men 
den bör vinnas därigenom, att de inom samhället från början lägre 
ställda så mycket som möjligt höjas till likhet med de bättre situe
rade, — icke på det sätt, att dessa sistnämnda i onödan afstå från 
förmåner, som lända hela vår andliga odling till gagn.

Fackundervisningen. Det kan naturligtvis ej komma i fråga 
att här upptaga till behandling hela denna oerhördt omfattande 
fråga, men då emigrationen utan tvifvel står i det närmaste sam
band med utvecklingen af Sveriges ekonomiska lif, kan det icke 
falla utanför vårt ämne att beröra ett par punkter, där detta ekono
miska lif i viss mån betingas af fackundervisningens beskaffenhet.

Att de praktiska yrkesskolorna ändtligen synas börja vinna insteg 
i vårt land, är ju utan tvifvel äfven från ekonomisk synpunkt ett
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glädi ande faktum. Man endast hissnar inför fragan, hvarifrån pengar 
till alla vår tids nya skolformer skola tagas. Och det torde nog 
vara omöjligt att i längden förlägga alla dessa utgifter på statens 
och kommunernas konto. Vårt näringslif, som ju har den direkta 
nyttan af dessa undervisningsanstalter, torde väl, genom sina korpo
rationer, — hvilkas förmögenhet och betydelse vi hoppas skola 
växa, — få lämna äfven sina bidrag till yrkesskolornas utveckling. 
I äldre tider var det ju näringarna själfva, som nästan utan allt 
bistånd sörjde för utbildningen af lärlingar och arbetare inom yrket.

En i hög grad tilltalande bild från den amerikanska arbetare
världen är arbetaren som efter fulländadt dagsverke slår sig ned i 
aftonskolan för att förkofra sig i de teoretiska förutsättningarna 
för sitt yrke, — eller för nästa, högre yrke, som han aspirerar på. 
Det vill synas, som vote detta i vårt land något ganska sällsynt. 
Vi äro icke tillräckligt inne i förhållandena för att veta, om detta 
beror på bristande håg hos våra arbetare, eller pa bristande till
fällen, eller kanske på båda delarna. Om det är tillfällena som 
fattas för en dylik »fortsatt undervisning», synes oss här vara ett 
stort fält för en nyskapande verksamhet. Den undervisning, hvarom 
här är fråga, synes oss vara närmare i släkt med yrkesutbildningen 
än med, det rena skolstudiet, fastän, såsom ofvan säges, det också 
är en teoretisk underbyggnad, som afses.

Beträffande våra högre fackbildningsanstalter kunde nog för 
något årtionde sedan om så godt som alla sägas, att undervisningen 
i ekonomiska ämnen var otillbörligt försummad. Vi vilja hoppas, 
att förhållandena äro något bättre nu, och att de allt framgent skola 
förbättras. Sedan några år ha vi ju ändtligen också i vårt land 
en handelshögskola; det är att förvänta, att härifrån insikten om 
de kommersiella intressenas betydelse skall sprida sig i allt vidare 
kretsar af vår fackundervisning i allmänhet.

Under senare år har frågan om den ekonomiska undervisningen 
särskildt diskuterats beträffande våra högre tekniska läroanstalter. 
Svårigheten här är delvis, såsom vid all undervisning i våra dagar, 
att de olika läsämnena på ett rent olidligt sätt trängas med hvar
andra på skolschemat. För att i viss mån belysa, att detta i före
varande fall icke i så hög grad som man kanske tror är någon nöd
vändighet, vill jag — i förhoppning att därmed ändock icke gå grann- 
lagenheten för nära, — meddela en liten erfarenhet från den tid jag 
redigerade handboken »Sveriges land och folk».

Till afdelningen Bergshandteringen i dennao handbok lämnades bidrag af 
trenne olika författare, alla numera aflidna. Åtminstone tyenne af dem — 
måhända alla tre —- voro i sina resp. fack världskända män, således personer 
af högsta kompentens för sin uppgift. Från ingen af dem lämnades någon
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belysning i minsta mån af de ekonomiska spörsmålen inom facket. På min 
särskilda begäran att artiklarna skalle kompletteras i denna riktning, fick jag 
till svar, att detta var för vederbörande författare omöjligt; en af dem ut
tryckte till och med sitt bestämda misshag öfver, att jag ville »blanda in» 
dylika saker. Det lilla, som artiklarna i fråga i sitt slutliga skick innehålla 
af ekonomiska data, fick jag således söka hemta från annat håll, och det 
mesta fick jag från — en norsk metallurg. I Norge tycktes man alltså icke 
anse, att de ekonomiska frågorna voro så utan allt värde för landets berg- 
verksindustri, som förhållandet var i vårt land.

Jag hoppas med ofvanstående icke hafva otillbörligt fördunklat 
de högt aktade mäns minne, om hvilka här är fråga och hvilka, 
såsom redan nämndt, i sina resp. fack voro, i fråga om den rent 
tekniska insikten, första rangens vetenskapsmän. Men hvad jag med 
detta velat säga är, att på våra tekniska läroanstalters schema de 
ekonomiska ämnena icke behöfde taga så mycken plats, om blott 
vederbörande lärare fullt behärskade äfven ekonomiens synpunkter, 
en hvar inom sitt ämne, och läte denna sin insikt genomtränga 
undervisningen. Och af våra tekniska lärare, — som egna hela sitt 
lif åt uppgiften, — kunde vi verkligen hafva rätt att fordra, att 
de satte sig in också uti de ekonomiska spörsmålen. Deras tid bör 
alltid medgifva detta, och deras insikt i ämnets tekniska sida behöf- 
ver icke däraf taga någon skada, — snarare tvärtom.

Museer äga vi förträffliga i vårt land, och af biblioteker ett visst 
antal, ehuruväl de hvarken äro synnerligen många eller mycket stora. 
I fråga om konsten att låta dessa inrättningar bli till allmän nytta, 
ha vi ännu mycket att lära af Amerika.

Försvarsväsendet.
I fråga om ingen annan samhällsföretelse är det så svårt att 

komma till en klar och allmängiltig uppfattning om dess förhållande 
till emigrationen som beträffande försvarsväsendet.

Så mycket torde till en begynnelse kunna sägas, att motviljan 
mot värnplikten hos vår svenska ungdom nog i de flesta fall är 
åstadkommen blott genom agitationen. Af sig själf är nästan hvarje 
svensk yngling entuasiast för krigareyrket. En af våra meddelare 
har anfört en betecknande historia härom från Värmland. En bonde 
därstädes hade sändt sin äldste son till Amerika för att han skulle und
komma exercisen, och den fanatiske gamle lofvade dyrt att han skulle 
låta de båda yngre sönerna få gå samma väg. Knappt anländ till 
Amerika gick den äldre sonen ut som frivillig i kriget mot Spanien 
och bom därifrån med tapperhetsmedalj.

Man kan också vara viss om, att därest allmänna värnplikten 
infördes i Amerika, så skulle ingen nation därstädes gå med sådan 
villighet och stolthet till dessa öfningar som den svenska.
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Att det är åtskilligt annorlunda ställdt med villigheten i Sverige, 
är alltför väl bekant, oeh orsakerna härtill äro mångahanda. Yi ha 
redan berört den antimilitära agitationen. En annan orsak är, att 
patriotismen hos den stora mängden af vårt folk länge varit djupt 
inslumrad. En tredje, att man lyckats ingifva så många den före
ställningen, att Sverige icke lean försvaras. Att få gå med i en 
stormakts armé, — såsom i Amerika, — måste alltid vara tilltalande 
för det svenska lynnet; men att bereda sig för en strid, som man 
på förhand anser hopplös, förefaller såsom en orimlighet, och härmed 
är naturligtvis också hvarje håg till uppoffringar förbi.

Denna sista omständighet är kanske den farligaste af alla. Yi 
skola återkomma till densamma under behandlingen af Utrikes
politiken här nedan.

Hvad angår de klagomål, som i våra dagar allmänneligen 
anföras mot militärtjänsten i vårt land, hafva dessa fullständigast 
upptagits af Gerhard Magnusson, i hans berättelse om sina studier 
i emigrationsfrågan inom Jösse härad.1 Yi hafva sändt denna hans 
berättelse till en af våra mest kända militära skriftställare, med 
anhållan att han ville benäget uttala sig angående där förekommande 
yttranden i ämnet. Med vederbörlig tillåtelse återgifva vi hans med 
anledning häraf meddelade svar.

»De i Jössebygden inhämtade klagomålen öfver den nuvarande värnplik
ten synas kunna sammanfattas i följande punkter :

a) »Tidsförlust, ekonomisk förlust, som t. o. m. kan verka ruinerande». 
Denna klagan har skäl för sig, så länge som öfningarna upptaga hela som
maren och intet effektift är gjordt för att hjälpa där mest behöfves. Jordbru
ket beröfvas äfven en mängd arbetskrafter för alltid. Ty då jordbruksdrän- 
gar efter slutad militärtjänst på hösten söka ny anställning, står sådan ibland 
icke att få — de antagas ju helst på våren vid fattigare jordbruk, — och da 
måste de söka sitt bröd i städerna, hvarifrån de sällan återvända till jorden.

b) »Mathållningen är dålig och knapp-«. Maten är icke dålig öfverallt. 
Vid vissa regementen är den så god och omväxlande, att folket villigt erkän
ner detta och flera yngre officerare äta kronans mat, emedan den är så billig 
tillika ; men de äta icke med folket. På vissa regementen lär det vara sämre 
béställdt och skäl till klagomål mot matens beskaffenhet. — »Maten är öfver
allt otillräcklig.» För hela armén äro upprättade lika bestämmelser, huru 
många kalorier i albuminer, kolhydrat och fett, som dagsportionen skall inne
hålla (enligt någon tysk professors uträkningar, tror jag). Regementsinten- 
denterna ha tabeller öfver de vanligen förekommande födoämnenas värde i 
kalorier och upprätta med ledning däraf portionsstater, en hvar för sitt rege
mente, och hvilka sedan regelbundet följas Portionspriset är fastställdt för 
hvarje regemente särskildt, beroende af markegångspriserna. Det är tydligt 
att portionens beskaffenhet blir beroende af intendentens erfarenhet och för
måga att inrätta. Besparingar, som uppstå till följd af permittenters från
varo från måltider, användas till matens förbättring. På en del ställen torde

1 Bilaga VIII.
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man lägga sig. föga vinn om denna hushållning. Vid andra regementen är 
alltmg väl genomfördt till en mycket god hushållning. Icke desto mindre är 
dagsportionen alldeles för klen äfven hos oss.

Mina karlar ha på tillfrågan svarat: »Middagen är alltid god och till
räcklig; frukosten i allmänhet likaså, endast något knapp ibland; men afton- 
maîet är alkleies för klent, så att hvarje karl dagligen måste köpa sig något 
till förstärkning, hvilket aldrig aflöper för mindre än 50 kronor under en 
tjänsteperiod.» Detta träffar hufvudet på spiken. Efter middagen, som utspi- 
sas kl. 1, följer tre à fyra timmars tjänstgöring. Aftonmålet, kl. 7, består 
af mjölk, brod, en smörklick och en liten ostbit. Ibland någon annan sam- 
mansättning af icke högre valör. Felet är uppenbart.

. c) »Tjänstgöringens natur är förhatlig; disciplinen, tvånget.» Tjänst- 
gonngen torde i och för sig icke innebära något motbjudande för folket. 
ni,t folk säger, att det tycker bra om tjänsten, ehuru den ibland är sträng 
nog. Och folkets utseende och beteende bär syn för sägen. Detsamma 
kan sagas om alla regementets kompanier, dock i mindre grad, ehuru mitt 
afgjordt far arbeta hårdast och «disciplinen» där är absolut. Men jag vet, att 
vid manga regementen den anförda anmärkningen gäller och att den kan vara 
befogad.

0 Intiycken af behag och obehag äro hos folket föga utdifferentierade. Om 
nagot ar pa tok, då vänder sig folket på tvären och tycker att alltsammans 
ar »ett rent helvete.» — Det stora felet är, att våra officerare icke någonsin 
fatt inhämta nagon pedagogisk kurs, utan sköta folket efter gammal traditio
nell, spontan metod, som ej mer motsvarar de kraf, som tidens och folkets 
utveckling ställa på befälsföringen och uppfostringsarbetet.

Den gamla skolans grundsats är att genast ta folket som soldater. Det 
kommenderas, tvingas till absolut lydnad, instrueras och öfvas i de nödvän
diga sakerna, rörelserna och greppen, det härdas och vårdas till kroppen. 
Kent yrkesmässigt sedt är våra officerares förmåga härutinnan mycket god i 
regeln. De äro i allmänhet icke elaka mot folket, ofta goda mot det, ehuru 
lymlar naturligen förekomma här liksom öfverallt i världen.

Men det är något som fattas. Officeren bemödar sig icke om att vinna 
folket för sig och tjänsten. Han försummar att göra det fosterländska ändarna* 
et till det stora, lefvande motivet för det hela. Han uraktlåter äfven att 

grundligt undervisa folket i militärtjänstens nödvändiga vilkor, detaljernas be
tydelse och inre sammanhang, disciplinens, tvångets nödvändighet och allas 
beroende af densamma. Han förutsätter att folket inte begriper sådant och ej 
har därmed att skaffa. Underskattar materialet. Kört sagdt, den uppfos
trande verksamheten är försummad. Befälet söker kontakt med folket endast 
sasom soldater, men den mänskliga kontakten hålles liksom nfsiktligt mini
mal. Likväl lean man genom rätt metod få folket med godo till hvad som 
helst, ja till den strängaste disciplin.

De anmärkningar, som i den ifrågavarande berättelsen framställts mot 
tjänsten, t. ex. att karlarna icke under marsch få lämna ledet för att dricka 
nar de behaga, äro oriktiga. Dylikt kan icke tillåtas, ty då blir allting idel 
upplösning. En karl, som kan »skjuta fågeln i flykten», måste lika noggrant 
som alla de andra läras det strängt reglementerade sättet att skjuta i trupp. 
Det fordras intet, som ej har skäl för sig och är nödvändigt! Allt är till 
ytterlighet noga utspekuleradt. Då förfin t. ex. anser det föga betyda, om 
skyttens »ställning är något skef», så far han vilse. Ty om ställningen är 
skef, sa hindrar karlen sina grannar, och han erbjuder fienden ett större, 
kanske dubbelt större mål, än om hans ställning är enligt reglementet. Dy
lika skäl kan man väl ändå icke fä kalla petitesser.
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Hvad nu vattendrickningen angår, så är det befälhafvares plikt att under 
marsch förståndigt ordna denna angelägenhet. Sker så, är det ju karlens ensak, 
om han ej passat på att dricka när det bjöds, utan behagar känna sin törst 
tio minuter senare under pågående marsch. Att försummelser å befälets sida 
förekomma, är emellertid obestridligt. Det synes emellertid, att dylika an
märkningar aldrig behöft förekomma, ifall befälet förklarat sakernas samman
hang för folket. Detta går nu och anser alltihop för bara kitslighet. Det 
sätter sig på tvären, ställer sig kritiskt till allt ocli kritiserar i sin okunnig
het falskt, till oberäknelig skada för armén och till fara för landet.

d) »Officerarna åro öfversittare, högfärdiga, ofta råa Och hänsynslösa, 
likgiltiga för folkets väl och trefnad». Sådana individer finnas tyvärr. 
Men de skulle kunna försvinna, ifall en militärpedagogik infördes som läro
ämne, och ifall dess efterlefnad med stränghet genomdrefves. Det är alls ej 
omöjligt. — Äfven de officerare, som äro »humana», kunna lätt synas trup
pen högfärdiga m. m., och detta just emedan man icke vill inlåta sig på den 
rent mänskliga kontakten med folket, — låt vara endast som lärare. Mån
gen skulle kanske vilja det, men saknar förmåga, synpunkter och uttrycksme
del; den omkring dem lefvande traditionen är ock en försvårande omständighet.

Då den unge, alldeles oerfarne officeren tillträder sin tjänst, saknar han 
all förberedelse i det som rör soldatmänniskornas behandling. Det snart nog 
enda han fått lära är: »befall med auktoritet; tag aldrig tillbaka eller ändra 
en gifven befallning; tillåt intet afsteg, intet »resonnemang», äfven om befall
ningen varit oriktig, — detta skadar prestigen och disciplinen». — »Förman 
skall veta att med alla medel göra sig ovillkorligt åtlydd», men äfven: »rekry
ten skall behandlas med godhet och välvilja». Och härtill kommer det märk
ligaste af allt: man fördrar att den nyblifne officeren skall kunna handtera 
folk, föra befäl, utan någon vidare handledning. Man har hittills vid be
dömandet af officersämnens »lämplighet» lagt mycket stor vikt vid deras »be- 
fälsanlag», d. v. s. en naturlig fallenhet för att utan vidare omständigheter 
göra sin myndighet gällande. Många äro de, som blifvit bortvisade från 
yrket, emedan de burit sig tafatt åt vid de första försöken. Det- har blif
vit tradition, att man vill vara född härskare. Denna ambition har gått 
officerarna vid hela vår krigsmakt, — ifrån toppen ända ned, — till den grad i blo
det, att enhvar skulle anse det för en personlig förolämpning, om någon 
komme och sade honom, att han behöfver studera en metod att sköta folk.

I fråga om botemedlen mot här anmärkta missförhållanden må anföras 
följande, livad först angår:

Tidsförlusten. Att, såsom förevarande författare föreslår, söka lindra 
uppoffringen genom att betala en hög dagaflöning, kan icke vara att rekom
mendera. Det strider emot värnpliktens idé, och det skulle ytterligt fördyra 
vår armé och omöjliggöra dess vidare utveckling på grund af kostnadsskäl. 
Att tilldela endast de behöfvande högre dagaflöning torde ej vara praktikabelt, 
och blefve en stor belastning på armébudgeten, äfven det. Men det finns 
andra vägar som torde vara bättre, nämligen en mera rationell fördelning 
öfver årets olika delar af tjänstgöringstiden.

Vidare kunna de behöfvande f. n. af militärbefälet medgifvas vissa lätt
nader, uppskof och friheter från tjänstgöring, ifall intyg om behofvet företes 
af präst eller kommunalordförande. Denna rätt måste begagnas med stor 
försiktighet, ty intygen missbrukas ofta och äro ej alltid opartiskt gifna. 
Mången, som ej är i större behof däraf, går fri, medan andra, i största nöd, måste 
fullgöra sin tjänst. Skulle hänsyn tagas till alla intyg, så skulle man ofta 
knappt ha en enda man vid kompaniet.
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Emellertid har jag förvånat mig öfver den ohyggliga hjärtlöshet, som 
synes rada bland grannar på landet, hvilka icke lägga två strån i kors för att 
hjälpa en fattig värnpliktig jordägare med ett eller annat häst- eller karl
dagsverke, hvarigenom hans jordbruk kunde hållas .uppe. Jag har därvid 
erinrat mig forna tider: då en indelt soldat afgick och ny rekryt skulle 
uppsättas at roten, så enade sig de närliggande rotarna om kostnaden. Så, me- 
nar jag, borde det göras nu. Kommunerna borde göras pliktiga att, efter 
bepröfvande inom sig, hjälpa med dagsverken, dår beliof på grund af 
värnpliktstjänst uppstår. Därmed skulle vinnas ett bättre grundadt bedö
mande af behofvet, och en mängd dugligt folk blefve räddadt åt försvaret. — 
Dessa båda medel borde väsentligen undanrödja den anmärkta svårigheten.

Portionens förstärkande är nödvändigt. Några ören per man och dag 
äro tillräckliga. Medel finnas, ty mathållningsanslaget är det rikaste af alla. 
De regementen, som ännu stå lågt i hushållshänseende, borde hållas strängt 
etter. Det kan vara nog att daglöjtnanten ålägges att äta med folket. Att 
tvinga alla officerare därtill skulle tjäna till intet; de måste få inrätta sitt 
lif efter behag. Krafvet har naturligen framkommit i förargelse och begär 
att tillstuka de förment högfärdiga. Folket intar i själfva verket helst sina 
måltider utan officerarnas sällskap. Göres portionen tillräcklig, bortfaller ju 
också en af anledningarna att önska en högre dagaflöning.

»Tjänstgöringens förhatlighet, disciplinen och tvånget; officerarnas 
»anstötligu» väsen.» I detta hänseende kan intet vinnas med mindre än att 
ett pedagogiskt system på fosterländsk grund antages och göres till läroämne 
vid krigsskolorna samt genomdrifves med stränghet i praktiken. Äldre offi
cerare kunna icke tillägna sig detsamma fullständigt. Men de yngre böra 
uppfostras enligt detta och småningom införa ett bättre förhållande. Officers- 
kursen måste därför förlängas och de unga officerarna komma mera mogna 
till sin uppgift. Detta är det enda sättet att undanrödja alla obefogade och 
befogade klagomål mot tjänsten.

»Likställighet» kan aldrig bli rådande. Disciplinen får icke upplösas. 
Officeren måste häfda full myndighet, men han skall lära sig att göra det så, 
att det icke smärtar. I själfva verket värderar folket ingalunda ett svagt 
och efterlåtet befäl. Ej heller ett befäl, som icke i sina vanor och sätt höjer 
sig öfver truppen. Truppen känner blott behof af att stå på god fot med, 
känna sig kamrat med och omhuldad af ett pampigt, högt stående befäl.»

För egen del vilja vi tillägga följande. När vår militäre med
delare här ofvan säger, att matportionerna sannoliktSäro uträknade 
af någon tysk professor», så förstår man mycket väl, att missför
hållanden uppstått i detta afseende. Vårt svenska folks behof af 
löda får säkerligen icke mätas efter tysk måttstock. I Sverige är 
särskildt landsbygdens befolkning af gammalt van vid stora kvanti
teter födoämnen, hvilka i stället vanligen äro af mycket enkelt slag. 
Att här skall uppstå en konflikt med de tyska tabellerna är uppenbart, 
och efter all sannolikhet äro de anmärkningar berättigade, som Mag
nusson refererar i detta stycke.

En gren af militärväsendet, med kvilken åtskilligt missnöje 
synes råda, är sjukvården. Det besannar sig troligen här, som på, 
andra områden, att det näppeligen är en tillfredsställande anordning 
att mot ett tillfälligt arfvode anställa läkare, skyldige att lämna fri vård
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åt viss personal. Detta system synes mer och mer råka i misskredit. 
Huru olägenheterna skola af hjälpas å det militära området, kunna ju 
endast fackmän yttra sig om.

Nu förevarende ämnes vikt gör det till en tvingande nödvän
dighet att söka komma till en så grundlig föreställning som möjligt 
•om den så alltför allmänt utbredda försvarsoviljan i vårt land. Flere 
omständigheter äro berörda i det föregående. Vi vilja här-söka gifva 
ytterligare ett par bidrag till det svåra ämnets behandling. Våra 
anmärkningar framställas helt naturligt utan större anspråk, men 
spörsmålens upptagande i och för sig synes oss fullt berättigadt 
genom den omfattande karaktären af oss gifvet uppdrag.

För några år sedan yttrade ö tv erste krigsherren i en af Europas 
storstater, vid en inmönstring af nya rekryter: »Ni måste vara be
redda att, om jag befaller, vända edra vapen mot fader och broder.» 
En dylik åskådning böra vi taga afstånd ifrån; det gifves ingen 
statsmyndighet, som har rätt att fordra något sådant. Dylika 
uppfattningar utgöra reminiscenser från det antika statsidealet, som, 
på grund af det månghundraåriga antika litteraturstudiet, lefver kvar 
hos oss ännu såsom ett slags »reliktfåuna» på det etiska området.

Af samma slag är också den så ofta uttalade satsen: »det enskilda måste 
•vika för det allmänna.^ I denna abstrakta och onyanserade formulering är 
satsen alls icke någon sanning. Väl har den enskilde i regeln, icke alltid, att 
underordna sina intressen under det allmänna, men där detta sker med rätta, 
innebär det icke .endast att den enskilde gifver vika, utan också att, just här
igenom, hans egen personlighet kommer till sin verkliga rätt. Där icke detta 
sista är fallet, skall den enskilde icke underordna sig det allmänna.

På detta sätt måste man fasthålla, att i många fall de naturliga 
blodsbanden stå öfver samhällets fordringar. Och när staten funnit 
sig böra ordna sitt försvar under formen af den allmänna värn- 
plikten, så har den med detsamma begränsat denna nya armés, — 
värnpliktsarméns, — uppgift till försvaret mot yttre fiender. Vill 
den med militarist makt skydda sig mot inre motståndare, hvilket 
naturligtvis i vissa fall är nödvändigt, — så måste den härför an
lita sådana som frivilligt iklädt sig en dylik uppgift.

Personalen af den fast anställda armé, som vårt land ännu äger, 
borde alltså vid anställningen förbinda sig att tjänstgöra också så
som »polisarmé», där detta visar sig behöfligt. Kunde denna polis
tjänst utsträckas äfven i någon mån i öfrigt, veta vi, att vår lands
bygd är alltför väl i behof af ett ökadt skydd af detta slag.

Att disciplinens band äro nödvändiga för militärtjänsten, måste 
naturligtvis strängt fasthållas. Detta hindrar icke, att uppfattningen 
af disciplinens väsen ännu i vissa delar kan vara något föråldrad. 
Dit hör, enligt vår mening, en åskådning om den rent mekaniska
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lydnadens betydelse för uppförandet på slagfältet, hvilken man ännu 
kan fä höra uttalas af militäriskt sakkunnige.

Att gå emot döden, såsom en krigsman får göra, är, säger man, 
för den mänskliga naturen i och för sig så fruktansvärdt, att det är 
möjligt endast för en trupp, hos hvilken en långvarig öfning gjort 
det till en rent omödveten, nästan mekanisk plikt, att helt enkelt i 
hvarje ögonblick gå dit man befalles att gå.

Om oek någon sanning kan ligga häri, måste dess betydelse 
dock säkerligen i våra dagar vara mindre än förr, och denna betydelse 
minskas för hvarje dag som leder till en högre utveckling af den 
personliga ansvarskänslan. Yi tro alltså, att våra militärer icke 
böra alltför mycket stanna vid ofvannämnda uppfattning, utan söka 
göra sig reda för, huru efter hand en mera människovärdig grund 
skall uppnås, samt medvetet arbeta för en förvandling i denna rikt
ning. Säkert skulle detta icke undgå att inverka gynnsamt på det 
människomaterial, af hvilket våra dagars arméer bestå.

Det bjuder emot att rikta ett klander mot dem som frivilligt fullgjort 
det tunga och i mycket så otacksamma värfvet att under de senaste fyrtio 
åren arbeta för försvarskänslans ökande och stärkande hos vårt folk. Men 
när detta arbete tager former, som skada den egna saken, kan man dock icke 
undgå att söka fästa uppmärksamheten härå.

När en gång på 1880-talet en dylik försvarsrörelse uppstod, inleddes den 
med en broschyr, å hvars titelblad följande motto var anbragt:

»Svenska armén! 
det är alltsammans!

Ni ha ingen svensk armé. Ni ha vaktparaden, 

Yttrande af en rysk militär.»

Ett dylikt sätt att föra agitationen har gjort omätlig skada, ja förorsakat 
en icke ringa del af den försvarsolnst och den försvarsnihilism, som ännu 
hemsöka vårt land. Nu för tiden är väl tonen åtskilligt annorlunda, men ut
tryck af den^ gamla jargonen träffas dock icke så sällan och verka alltjämt 
nedrifvande på hvad en ärligare och klokare taktik bygger upp. Här, såsom 
annars, är sanningen det bästa vapnet; hvarför icke peka på hvad som brister, 
men också erkänna det goda som numera är åstadkommet? IIvad skall den 
allmänna opinionen till sist tro, när man får höra, att vi, trots en årlig ut
gift af 80 à 90 millioner kronor, skulle vara så godt som försvarslösa?

Det säges, att ett beundransvärdt arbete under de senaste årtiondena är 
utfördt af våra officerskårer, både till lands och sjöss, för vårt krigsväsens re
formering, och detta.vilja vi gärna tro. Att tacksamheten härför är obetydlig, 
är väl delvis intet annat än hvad man i Sverige i regeln kan vänta, men 
delvis beror det nog också på våra försvarsvänner själfva, därför att de icke 
kunna afstå från gammalmodiga, okloka och opsykologiska metoder i agitationen.

I fråga om vårt krigsväsende må till slut sättas i fråga, om ej med för
del en skarpare gräns borde uppdragas mellan den civila och den militära 
förvaltningen. Till och med en utanförstående måste fråga sig, om t. ex. eu 
öfverste vid ett svenskt regemente i våra dagar verkligen är mera en militär 
tjänsteman eller mera en civil. Att detta skulle vara till fördel för den 
militära utbildningen, synes oss så godt som otänkbart.
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Frågan om den roll, som motviljan mot värnplikten spelar för 
emigrationen, är mycket svar att uppskatta till sin rätta omfattning. 
Allt efter sin olika syn på tingen gifva också våra meddelare syn
nerligen växlande uttalanden i detta ämne. Att det kan förhalla 
sig mycket olika i detta fall i olika delar af vårt land, är ganska 
sannolikt.

Såsom regel torde dock få sägas, att de äro rätt få, som utvandra 
endast och allenast för värnpliktens skull, och att detta egentligen 
inträffar i särskildt uppagiterade bygder. Huru mycket värnplikten 
betyder såsom en bidragande orsak till utvandringen, är däremot 
omöjligt att säga, men säkert är dess roll i detta fall icke ringa. 
En närmare belysning käraf meddelas i Tab. 232 och kommentaren 
därtill sid. 601. Af sagda och närmast föregående tabell framgår 
också försvarspliktens inverkan på den manliga emigrationens ålders
fördelning, i det att utvandringen allt mera koncentreras på det 
åldersår, som närmast föregår värnpliktens inträde.

Från denna sistnämnda synpunkt måste man hysa mycket stora 
betänkligheter mot det någon gång förebragta förslaget att fram
flytta inskrifningsåldern ett par eller tre lefnadsår tidigare än den 
nuvarande. För så vidt härmed skulle förenas de nuvarande in
skränkningarna i de värnpliktiges rätt till utvandring, skulle resul
tatet säkerligen blifva, att den stora emigrationsböljan flyttades från 
åldern 20 år till åldern 17 à 18 år, hvilket för landets näringslif 
skulle innebära en synnerligen olycklig förändring.

Utrikespolitiken.

Man skulle kanske vilja säga, att utrikespolitiken icke har något 
med utvandringsfrågan att skaffa, men detta är i själfva verket ett 
betydligt misstag. Utrikespolitiken står i ett ganska nära samband 
med nationalkänslans högre eller lägre grad af aktualitet, och med 
detta förhållande åter står emigrationen i samband, — om än icke 
fullt på det sätt som man kanske vanligen föreställer sig. En mans
ålders utrikespolitik af så godt som uteslutande motgångar — såsom 
en tid var fallet i vårt land — nedsätter i hög grad den nationella 
själfkänslan och bidrager i sin mån till den samhälleliga vantrefnad, 
som vi mött på så många områden af vårt folks nyare historia och 
lärt oss att betrakta äfven såsom en fruktbar jordmån för emigra
tionen. — I vidsträckt mening omfattar ju utrikespolitiken äfven vår 
diplomatiska och konsulära representation hos främmande makter, 
hvilken för vårt ekonomiska lif är af synnerligt stor betydelse.

Om vårt lands utrikespolitik under senaste mansåldrar uttalar 
sig prof. Fahlbeck, i en mycket känd broschyr, på följande sätt:
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»Svensk utrikespolitik — det ordet låter ovant och torde skorra i de 
flesta svenskars . öron. Inrikespolitik så mycket- som helst. Ju mer politisk 
upplysning och politiskt gräl dess bättre, tyckes allmänna meningen vara,, 
men blott inrikes. Utrikespolitik, på den tänker man ej ; och föres tanken 
någon gång ditåt, så heter det blott — tyst, tyst! Det är farligt att tala 
om slikt. Det kunde väcka grannarnes misshag. Och det skola vi akta oss 
för. Det kunde ock störa den nationella ro, vid hvilken do hundra fredsåren 
vant oss, och väcka onda drömmar under sömnen. Äfven det bör undvikas. 
Härigenom har det egendomliga förhållandet inträffat, — troligen enastående 
i denna värld af bistra verkligheter, — att utrikespolitiken för oss svenskar 
gäller som ett »tabu», ett farligt ting, som icke får vidröras och icke angår 
menige man.

Uti de stora ländernas press förekomma så godt som dagligen betraktel
ser öfver ett eventuellt krig med den eller den grannstaten, utan att detta i 
ringaste mån stör grannsämjan folken emellan eller betraktas som tecken till 
ovänskap. Man finner å ömse sidor en dylik diskussion helt naturlig och tar 
icke humör för det.

Det är därför en fullständig missuppfattning, att man i Sverige icke skulle 
våga tala om grannarna och de utrikespolitiska faror, som från dem kunna 
hota, utan att detta skulle väcka ond blod och skada landet. Tvärtom lär 
just på det håll, hvarifrån sådan fara kan hota, strutsens bekanta sätt att 
slippa se den, och tystnaden, väcka ringaktning. Och först, i ringaktningens 
spår följer den verkliga faran, medan däremot ett öppet tal om de möjlig
heter, som föreligga, inger respekt. Ty det visar mod att se faran i ögonen 
och beslutsamhet att möta den.

Vårt lands läge medför icke en aktiv utrikespolitik, och så har en så
dan kommit att betraktas som för landet så godt som obehöflig, och i alla 
händelser menige man ovidkommande. Vi ha ju en utrikesminister, som får 
sörja för de nödiga höflighetsrelationerna till främmande makter. Därmed 
punkt.»

Såsom bekant, uttalar sig prof. Fahlbeck i den citerade broschy
ren för, att Sverige bör bryta sin hittillsvarande passivitet genom 
att ansluta sig till en allians med Tyska riket. Här är ju icke 
rätta platsen att ingå i någon detaljdiskussion om detta förslag. Yi 
vilja endast erinra om, att, i våra dagar, statssuveräniteten i teorien 
fattas på ett mera abstrakt och mera absolut sätt än någonsin förr 
i historien. Teoretiskt taget är jordklotet deladt i några tiotal 
»stäter», som egentligen skulle vara så oberoende af hvarandra, som 
om en hvar af dem utgjorde en egen planet. I praktiken är detta 
naturligtvis omöjligt att uppehålla, och tendensen går tvärtom af- 
gjordt i riktning af större sammanslutning, till en början på det 
ekonomiska området, — genom handelstraktater och otaliga öfverens- 
kommelser af andra slag, — efterhand nog också på det politiska 
området, fastän det i detta afseende ännu är omöjligt att ens gissa 
sig till konturerna af de former, som de nya förbindelserna komma 
att taga. Detta är nu visserligen framtidsuppgifter, som ännu icke 
för oss ha praktisk betydelse. Så mycket hör dock fast hal las, att vi 
måste gifva akt på sammanslutningstendensen och icke låta öfverraska
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oss af livad den till sist kan komina att föra med sig. Hela vårt upp
trädande måste gå ut pa, att i de nya världskonstellationerna skaffa 
vårt svenska folk en så gynnsam ställning som möjligt Men detta 
kan ske endast om vår utrikespolitik redan nu för sig uppställer 
positiva mål.

Om alltså den nuvarande tiden kanske icke är den råtta för af- 
slutandet af storpolitiska allianser, så torde dock en statsman alltid 
böra hafva en sådan framtida niöjligbet för ögonen, studera de om
ständigheter, som därvid kunna vara af betydelse, och omsorgsfullt 
förbereda de steg, som kanske en gång blifva nödvändiga.

Att låta utrikespolitiken uteslutande bestå i ett oupphörligt till- 
kännagifvande att vi ämna halla oss neutrala, detta innebär endast 
ett ständigt proklamerande af vår vanmakt; härigenom minskas ju. 
aktningen för vårt folk och försvagas våra försvarsmöjligheter. Och 
säkerligen medför detta också ett nedsättande af vår egen själfkänsla,. 
hvilken icke tål mycket försvagande ändå.

Om det gjordes klart för vårt folk, att våra statsmän hafva 
till mål, att när en gång stridens dag kommer, vi icke skola stå 
ensamma, utan i förbund med vänner och allierade, — så skulle 
också en icke ringa del af den militära hopplösheten hos vårt folk 
försvinna. Men däremot måste denna hopplöshet just ökas, om hvar 
man tror, att våra statsmäns enda mål är neutraliteten. Ty att denna 
kan bli satt i fara när som helst, är ju hvad man stundligen — och 
med rätta — hos oss inskärper. Och har intet förberedd* för ett 
dylikt ögonblick, är det ju en ren slump om vi då skola stå allena, 
eller om vi hafva något stöd att vänta från mäktigare häll.

Förslaget om en allianspolitik har icke mötts med större sympatier i 
vårt land. Egendomligt nog finnes dock ännu på många håll sympati lör 
något slags allians med våra grannfolk norrmän och danskar, trots att vi hiir 
tydligen skulle ikläda oss stora risker utan utsikt till någon pä minsta sätt 
motsvarande vinst. Hvad danskarne angår, är nog att anföra ett yttrande af 
en känd militärskriftställare i tidskriften Ugens Tilskuer, i maj 1912. Yttrandet, 
som tillkommit med anledning af prof. Fahlbecks broschyr och efter all sanno
likhet uttrycker den allmänna meningen i Danmark, lyder sålunda:

»Danmark kan for sin egen Skyld g aa sarnmen med lyskland eller lade \ære, 
alt efter som dets egne Intéresser mènes at være, men i at medvirke til at afværge 
nogen Fare, der kan siges at true den skandinaviske Halve fra Rusland, er Danmark 
i end nu langt mindre Grad interesseret, end Sverige for noget over en Menneskealder
siden var i at tilbagevise Tyskhedens Fremstod mod Norden.------------Og hvilket
Standpunkt Danmark end tager ved det vigtigste, ja, for denne Stat ene vigtige 
Valg, Valget mellem England og Tyskland, saa b0r det aldrig indtage en Stilling, 
hvorved det g0r fjendtlig Front mod den Stormagt [Rysslaud], som er dets na
turlige Forbundsf selle fra gammel Tid, og overfor hvilken det tillige har paadraget 
sig endnu aldrig indloste Forpligtelser.»

I fråga om Norge torde vara allmänt erkändt, att dess krigsfara är snarast 
större än vår, och genom att pa nagot sätt göra oss solidariska med non-
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männen skulle vi alltså betydligt öka vår egen krigsfara. Att Norge skulle 
■vara i tillfälle att erbjuda oss någon denna ökade risk motsvarande militär 
hjälp, lärer väl icke den mest sangviniske vilja påstå.

Dessa då och då framkastade idéer om ett försvarförbund med norrmän 
och danskar är väl endast en kvarlefva från den tid, då det ansågs själf- 
skrifvet att Sverige skulle uppoffra sig för dessa folk. Det är ett besynner
ligt förhallande med denna i Sverige alltid med ren fanatism drifna sats: 
/>vi mäste sta i ett godt törhallande till våra båda smärre grannfolk.» Öfver- 
flytta vi detta till det enskilda lifvet, framträder ohållbarheten genast. En 
man kan dock icke ha till första grundsats för sitt lif, att han skall lefva 
i fred med sina grannar. Han måste väl tänka på att lefva hederligt själf 
och sköta om sitt; om detta leder till ett godt förhållande till grannarna eller 
icke, beror ju ej blott på honom utan ftfven på dem; och i alla händelser 
kan ju detta icke för honom vara den högsta synpunkten. En person med 
antydda osjälfständiga uppfattning brukar i det enskilda lifvet betecknas med 
en mycket obehaglig benämning. — Lyckligtvis tillhör allt detta den generation, 
som nu håller på att gå bort. Den generation, som växer upp, har nog i detta 
fall en sundare syn på tingen.

I motion n:r 256 i Andra kammaren vid 1912 års riksdag yttrar hr 
Lindhagen: »Sedan Sverige uppsagt det ekonomiska föreningsbaudet med 
Norge, den s. k. mellanrikslagen, — en typisk svensk dvärg agärning på 
senare tider,1 blef det så mycket ohållbarare för svenskarne att kunna 
upprätthålla ett politiskt föreningsband, hvilket blifvit Norge påtvunget genom 
vapenmakt och beredt det olikställighet i unionen.»

Eu hvar vet, att mellanrikslagen uppsades därför, att svenskarna antagit 
ett nytt tullsystem, med högre tullar än förr, och att norrmännen hårdnackadt 
■vägrade att inga pa de modifikationer i aftalet, som häraf nödvändiggjordes, 
— för så vidt man ej skulle låta Norge öppet éludera de svenska tullarna 
och bereda sig en oberäknelig vinst på vår bekostnad.

Detta kallas nu »en typisk dvärgagärning» från vår sida. Meningen är 
uppenbarligen, att vid aftal med vara grannländer skall icke spörjas om hvad 
Sveriges intresse kräfver, och icke latsas om att våra motparter komma med 
lent oantagliga fordringar, det enda vi skola se på, är, att en öfverenskom- 
melse bringas till stånd. Det är ett dylikt betraktelsesätt å svensk sida, som 
har gjort skandinavismen omöjlig i vårt land.

Vår representation i utlandet är, såsom bekant, dels diplomatisk, 
dels konsulär. Man vill i våra dagar ofta gdömma, att dessa båda ha 
hvar sin särskilda uppgift, kräfvande olika förutsättningar. Att af 
våra diplomater fordra äfven någon kommersiell insikt kan naturligt
vis vara lämpligt, men kåren bör dock rekryteras ur samma sam
hällskretsar som hittills. Sverige äger ju en historiskt berömd adel, 
med framstående duglighet för diplomatiens representativa uppgifter; 
detta är, i våra dagar lika mycket som i äldre tider, en förmån, 
som det är oklokt att icke begagna sig af. Att Amerika och Norge 
söka att sammansmälta sin diplomatiska kår med den konsulära, 
beror på, att bägge dessa länder äro i afsaknad af ett historiskt 
adelstånd; de utgöra alltså i detta hänseende intet exempel för oss.

1 Kursiveradt här.
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»Reformen» af vår utrikesrepresentation år 1906 är lyckligtvis 
redan till mycket stora delar omgjord, men ännu är denna vår re
presentation mångenstädes alldeles otillräcklig, efter såväl våra affärs
mäns uppfattning som enligt samstämmig åsikt af våra landsmän i 
utlandet. Yi kunna ju icke kär ingå i detaljer, blott för vår del 
betona, att kostnaderna för en god utrikesrepresentation äro för en 
nation lika väl använda penningar som motsvarande kostnader för 
en affärsfirma. Allt kar ju i våra dagar en ekonomisk sida, — jämte 
andra, — men detta kar vårt svenska folk alltid så svårt att inse 
ock erkänna. När men någon gång kos oss vill vara sparsam, känder 
mycket ofta, att det blir på orätt ställe.

Öfver våra diplomaters sätt under unionstidens senaste mansålder 
att tillvarataga svenska intressen i utlandet, — såväl svenska statens 
som enskilda svenska medborgares, — skulle nog mången kelst vilja 
draga en slöja. Vi nämna kär blott ett exempel: den Smitkska sprit
affären i Spanien. När dess historia en gång blir ordentligt fram
lagd, kafva 1880-talets käfder i vårt land fått ännu ett mörkt 
blad till de många andra.

Förhållandena äro sannolikt vida bättre nu mera, om än nog 
fortfarande den gamla skyggheten emellanåt gifver sig tillkänna, 
— såväl kos våra diplomater i utlandet som hos regeringsmyndighe- 
terna här hemma. Särskildt torde knappast vära fiskares intressen 
ännu af våra svenska myndigheter tillvaratagas med samma energi 
som förhållandet är i våra grannländer. Dylikt kar i våra dagar 
en anmärkningsvärd förmåga att nedsätta en nations anseende, ock där
med också dess försvarskraft.

En äldre f. d. diplomat yttrade en gång: »Säg ej att de små 
folken äro rättslösa i våra dagar; detta är långt ifrån alltid fallet, 
om det än någon gång i undantagsfall kan bli så. Nyckfullhet kan 
endast ‘en stormakt tillåta sig, men att lugnt och allvarligt fasthålla 
vid sin rätt kan äfven ett litet folk i regeln med framgång göra.» 
Det vore önskligt att denna uppfattning kunde blifva fullt rotfast, 
ej blott hos vår utrikesrepresentation utan äfven kos vårt svenska 
folk i dess kelhet.

i.-

56—112201. Emigrationsuiredningen. Betänkande.
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Svenskarne i utlandet.
»Att söka efter orsakerna till emigrationen är efter mitt begrepp 

alldeles öfverflödigt. Ingenting kan väl ligga mera i öppen dag. 
Det är den mänskliga ambitionen att försöka förbättra sin ställning. 
Och den man eller kvinna, som icke söker förbättra sin ställning, 
om den behöfver förbättras och tillfälle därtill finnes för handen, är 
väl icke mycket värd, äfven om han stannar hemma.»1

Dessa ord af en gammal svensk-amerikan kunna, inom ramen 
för hans uppfattning, icke bestridas. Det är ju en ofta hörd åsikt, 
att redan patriotismen såsom sådan borde hindra vårt folk från att 
utvandra. Att detta är en skef föreställning framgår exempelvis af 
det faktum, att utvandringen sedan flere årtionden tillbaka är be
tydligt högre i Norge än i vårt land. I Norge är dock patriotismen 
rotfast på ett sätt, som vi endast kunna betrakta med afund.

För dem, som tala om fosterlandskänslan såsom ett hinder mot 
utvandring, vilja vi också till begrundande framhålla följande små 
bilder ur lifvet, meddelade från Jösse härad i Värmland:2

»Jag har arbetat i mitt yrke», säger en fattig skomakare, »i trettio år, 
och jag kan säga att jag icke ännu kunnat förtjäna mer än högst en krona 
per dag i medeltal under året. Att få upp priserna på vårt arbete synes 
också vara omöjligt, ty många laga sina skor själfva, och många äro de gamla, 
nästan orkeslösa, som hålla på med skomakcri och hålla priserna nere. (För 
ett par sulade och klackade mansskor, pliggade, få vi 1 ‘75, och för sydda 2-25, 
för frunsskor få vi resp. 1'50 och 2mo. Då lädret är så dyrt som det är, 
så blir det inte många ören öfver för vårt arbete). Jag har i regel arbetat 
17—18 timmar om dygnet men aldrig kunnat få ihop så mycket att jag fått 
mig en egen stuga. Ett litet potatisland har jag hyrt i backen intill där jag 
bor. Sju barn har jag fostrat upp ändå, och nu har det börjat te sig i ljus 
äfven för mig, ty nu har jag begynt uppföra min egen stuga, icke af egna 
pengar som jag förtjänat, utan af de pengar min äldsta flicka, hon är nu 
aderton år, sändt hem till oss från Amerika. När hon var fjorton år reste 
hon, och började redan första året sända hem pengar till oss. Sedan hon 
fyllt sjutton år har hon regelbundet sändt oss 10 dollar i månaden och dess
utom litet extra, så att vi nu på fyra år fått tillsammans 1,500 kr. från 
henne. Det är på de pengarna vi nu skola bygga vår egen stuga. Men nog 
är det egendomligt, att man skall arbeta träget ett helt lif här i Sverige och 
inte kunna åstadkomma så mycket som en ung flicka hinner spara på endast 
några få år i Amerika. Jag kan då aldrig tala illa om Amerika eller emi
grationen, ty jag vet inte hur det skulle gått med oss om inte vi fått flickan 
dit öfver.»

1 Bilaga VII, sid. 143. Bilaga VIII, Jösse härad, sid. 77.
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En annan skomakare liado nio barn, däraf tre flickor och tre gossar i 
Amerika. »Jag hade aldrig kunnat föda dem i alla fall. En tick resa på 
försök, och när det gick bra för honom, så kommo de öfriga i tur och ord
ning efter.»

Hur det kan te sig för en fattig torpare och hur för honom räddningen 
kommer genom barnens utvandring, det visar följande utdrag ur anteckning
arna från undersökningen i en af de mindre socknarna. Det gäller en torpare 
med tolf barn, däraf de två flickorna och tre af de tio pojkarna äro i Ame
rika. De öfriga äro hemma.

»De ha rest, säger fadern, för att hjälpa oss här hemma, och det ha de också 
gjort. Vi fingo detta torp här för sexton år sedan, ute i skogen och i värsta 
träde alltsammans. Ingen kalk fingo vi till jorden, fastän vi borde haft kalk öfver 
hvarje bit, och 160 dagsverken skulle vi göra åt herrgården. Men hur göra 
160 dagsverken där, när jorden här var sådan, att den med arbete både dag 
och natt ändå inte kunde komma i ordning på flera år? Och inte nog med 
de 160, gården skulle också ha öfverdagsverken (för 67 öre), och var det 
någon dag vi inte kommo dit, så fingo vi allt veta utaf det. Vi hade fem
barn när vi kommo hit, och så småningom växte de upp, så att äldsta pojken
fick gå fram till gården och göra dagsverken. Dessförinnan hade mor länge 
gjort dagsverken, ty far måste hålla på hemma för att få något af torpet, eller 
för att med snickeriarbete tjäna en slant extra någon gång.

Så höll då äldsta sonen på i många år och slet från kl. 5 på morgonen
till kl. 8 på kvällen och fick maten till sig hemifrån. Men aldrig att han 
kunde förtjäna sig en krona extra eller få någon uppmuntran på gården, 
aldrig. När han blef tjugufem år gammal, ledsnade han på det och lånade 
sig pengar till en amerikabiljett. Inpå andra året kunde han betala både 
respengarna och lånet med 450 kr. samt dessutom skänka far och mor 150 kr.

Det var vår räddning att han reste. Annars hade vi gått under».
Sedan reste de undan för undan, så att på sju år fem af syskonen rest 

sin väg till Amerika. De ha hjälpt föräldrarna mycket. De ha sändt pengar, 
så att föräldrarna kunnat för 1,600 kr. köpa sig ett eget ställe, dit de snart 
skola flytta. De lämna da torpet. Torpet är nu arrendetorp och befriadt 
från dagsverksskyldighet. Arrendesumman är 110 kr. om året.

»Inför sådana skildringar som dessa», — säger Gerhard Mag
nusson, från hvars framställning det öfvanstående är hämtadt, — 
»kan man aldrig beklaga, att ventilen till Amerika stått öppen för 
ungdomen.» Och hvem är nog oförnuftig att ej instämma härutinnan?

Att det i regeln gått våra landsmän väl i händer därute i Ame
rika, är ju allmänt kändt. Att många lämna öfverdrifna skildringar 
i bref till hemmet och till släkt och vänner, är ju lika väl bekant, 
men detta förhindrar icke att slutsatsen här ofvan står fast ändå. 
Ehuru man knappast behöfver några bevis i detta fall, hänvisa vi 
till P. G. Norbergs och G. H. von Kochs skildringar i Bilaga XX.

Det säges så ofta, att man aldrig får höra af personer, som miss
lyckats och gått under där borta. Men von Kochs utredning visar, 
att antalet sådana fäll icke är så betydande som man i allmänhet tror. 
Och för öfrigt: skulle ej många af dessa hafva gått under äfven om 
de stannat hemma? Och huru många af dem som lyckats i Amerika, 
skulle ej gått under om de stannat kvar i Sverige?
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Man säger icke så sällan: om emigranten arbetat lika flitigt och 
energiskt hemma som i Amerika, skulle han blifvit förmögen äfven 
här. Detta är, om det är tänkt såsom allmän regel, helt enkelt osant; 
och den som talar så, vet att det är osant, om han blott vill sätta 
sig fullt in i saken. Att en eller annan hemkommen svensk-ameri
kan säger detsamma, bevisar heller intet, ty mot hvar och en som 
talar så, finnas tiotusen som med öfvertygelse säga motsatsen.

Och man behöfver endast tänka sig in uti, hvilka möjligheterna 
äro här i Sverige och hvilka de äro i Amerika, för att få klart för 
sig hvem som har rätt.

Dragningskraften på de hemmavarande från svenskarne i Amerika 
är omätligt stor, och troligen för närvarande den kraftigaste orsaken 
bland alla till emigrationens fortgång. Yi göra oss icke någon riktig 
föreställning om, huru noga man i våra bondgårdar och torparestugor 
känner konjunkturer och öfriga förhållanden i Amerika, och huru 
okunnig man är om allt som rör Sverige. Amerika är nästan det 
rätta hemlandet, Sverige främlingslandet. Efter pastorsämbetet i en 
af Hallands församlingar återgifva vi följande, ur dess skrifvelse till 
Emigrationsutredningen den 28 juli 1908:1

»Jag vill anföra ett exempel på, huru nära man numera tycker att 
Amerika är. En från en församling i Västergötland, där jag tjänstgjort, ut
flyttad dog i Amerika. Fadern eller modern kom och anmälde dödsfallet, 
som om den aflidne hört till församlingen, och begärde att tacksägelse skulle 
läsas och själaringning ske, såsom det brukades där. Jag svarade att, enär 
den aflidne icke hörde till församlingen, detta icke kunde ske, och för att 
göra saken tydlig tilläde jag: »om han flyttat till Göteborg och dött där, icke 
hade ni då ansett, att här skulle gjorts tacksägelse och ringts?» »Nej», svarades 
det, »det är en annan sak, så långt borta som i Göteborg!»

Mycket utförligt ha dessa förhållanden belysts af Gerhard Mag
nusson, i hans undersökningar från Jösse härad i Värmland,2 och 
vi återgifva här denna hans skildring i dess helhet:

»Går man in i en stuga för att få se hur bonden har det och för att få 
höra hans mening om emigrätionsspörsmålet, så bör man icke vara öfverraskad 
af att höra att han har några eller alla sina barn i Amerika. Tvärtom finner 
man snart att det knappt lönar mödan att söka upp någon gård där ingen 
af de närmaste anhöriga är i Amerika. På byråarna finner man de ameri
kanska porträtten af dem som reste sist, på väggarna hänga amerikanska 
gruppfotografier af kanske 15-—20 släktingar, som alla äro i U. S. A. Man 
kan gå från stuga till - stuga och ständigt hitta dessa amerikanska porträtter 
och en mängd amerikanskt kram. Här finner man en lampskärm med någon 
engelsk sentens; där hänger i gungstolen en matta med månadernas namn på 
engelska och en svensk-engelsk tillägnan från dottern eller sonhustrun; där 
på skänken stå kulörta glas med guldkanter och »Fortune favors the brave» 
i snirklade bokstäfver; i stereoskopet på fönsterbordet finnes bland 42 bilder 
endast 2 från Sverige, Jönköpings gamla tändsticksfabrik och Göta kanal,

1 Bilaga XVII, sid. 160. Bilaga VIII, Jösse härad, sid. 82.
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men alla de öfriga från U. S. A. Där kunde man få se hur gentilt man bor 
i New York, hur man gifter sig i glänsande salonger med festklädda bröllops
gäster, hur man äter läckra rätter vid bord som digna under gnistrande 
champagneglas och fruktskålar, hur man spatserar i bedårande parker med 
porlande vattenkonster och jämnklippta gräsmattor, hur man åker i väldiga 
spårvagnar eller på luftbanor, hur man roar sig ombord på de ståtliga atlanter- 
ångarna o. s. v.

Den lilla gossen och flickan växa upp i denna amerikanska miljö. Det 
enda vackra de få se och taga del af är amerikanskt kram och amerikanska 
bilder, de enda nyheter de få höra utifrån världen komma till dem genom 
de bref som far eller mor läser upp när posten kommit från de äldre syskonen 
i Illinois eller Massachusetts. Det är engelska vändningar i språket och ett 
medlidsamt skämt med förhållandena hemma i Sweden, allt sådant som im
ponerar på de små och stegrar deras redan väckta längtan efter att »gå öfver* 
till det märkvärdiga landet. Aldrig blir det så grant och gentilt i Jösse 
som det är i Chicago eller Idaho, aldrig får man höra så mycket märkvär
digt från Sverige som från U. S. A. Och kommer det någon på besök någon 
gång, så är det en elegant dam eller en lika elegant herre från Amerika, 
som förut gingo på åkern här hemma och hette några vanliga namn, men nu 
lefva på pengar och heta något mycket vackrare och bättre. Så ter det sig 
för barnen i hemmen. De växa upp och fostras till att emigrera.

Det vackraste porträttet hemma på väggen är kanske Grover Cleveland, 
William Mc Kinley eller Theodore Roosevelt, och därnäst tyska kejsarfämiljen. 
Böckerna som finnas äro vyalbum från U. S. A. eller svensk-engelska ord
böcker och »statistisk kalender» öfver Amerika. Det enda svenska man finner 
är några grant textade bibelspråk i glas och ram på väggarna.

När man sedan en gång får tillfälle höra bondgubbarna i en läsestuga 
eller kafé i Arvika konversera på engelska, så förstår man, hur det hänger 
ihop och blir knappast förvånad öfver det. Många ha varit i Amerika och 
vändt åter — det märker man, när man färdas fram på vägarna, redan på 
kläderna och på panamahattarna hos en del män som gå omkring på sina 
fält som om de gingo på farmen i Minnesota. Många, både unga och gamla, 
gå och lära sig engelska för att bättre komma sig fram när de en vacker 
dag »gå öfver» till Amerika. Allt verkar som en förberedelse till emigration. 
Uppfostran går ut därpå, och det är mycket lättare att få låna en penning
summa till en amerika-biljett än till en biljett för resa till exempel till Stock
holm. Då därtill kommer att hela släkten redan förut är i Amerika, så anser 
man sig mycket tryggare kunna resa dit än till Stockholm eller Göteborg, 
där man kanske alls inte har några anhöriga. Och så kommer då och då 
någon svensk-amerikan på besök. Han behöfver sällan fara ensam tillbaka 
till sitt nya hemland, i regel torde han i stället ha med sig en hel koloni 
från sin hemtrakt.

Några agenter i verklig mening finnas icke uppenbarade i detta härad, 
men nog har en och annan svensk-amerikan, som varit hemma i Sverige på 
besök, visat synnerligen lifligt intresse för att vid återresan få med sig så 
många som möjligt, och då ined den båt eller linje som han särskiklt beröm
mer som den främsta. I södra Brunskog hade man för ett par år sedan 
särskildt uppmärksammat en sådan maskerad agentur, men i allmänhet torde 
utvandringen från dessa trakter icke alls vara beroende af agenter eller dylik 
verksamhet. De som nu draga öfver ungdomen till Amerika äro släktingar, 
som äro där förut. Det är amerikabrefven, amerikapengarna, liela den ameri
kanska miljö, i hvilken barnen växa upp.»
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I Bilaga XX äro några data meddelade om svenskarnas antal i 
olika främmande länder samt om deras föreningsverksamhet; i en del 
fall lämnas äfven kortare meddelanden om de särskilda svenska koloni- 
érnas historia; i fråga om Amerika ha vi de båda fornt omnämnda 
artiklarna af Gr. H. von Koch och P. G. Norberg. I samma bilaga 
behandlas också en del frågor om lättnader inom aktenskapslagstift- 
ning m. m., hvarigenom hindren och svårigheterna för étt återvän
dande till fäderneslandet skulle förminskas. I sammanhang härmed 
må erinras om yrkandena från våra landsmän i utlandet om ändringar 
i 1894 års lag om svensk medborgarerätts förverkande, — i syfte 
att den nuvarande bestämmelsen om medborgarerättens upphörande 
i vissa fall efter tio år skulle utgå. Dessa yrkanden äro ju förklarliga. 
Dock erinra vi om, att vi härigenom säkerligen skulle få några tio
tusental nya »svenska medborgare» i Amerika, hvilka vårt land alltså 
skulle ikläda sig vissa förpliktelser emot, som kanske skulle blifva 
rätt svåra att uppfylla, — och allt detta utan något gagn för oss.

I Bilaga XVI göras några betraktelser om våra utvandrares 
förhållande i allmänhet till det gamla hemlandet. För att ett 
bättre samförstånd skall uppstå mellan svenskarne i utlandet och 
svenskarne hemma, fordras först och främst, att man gör klart för 
sig, hvad rättvisan kräfver i fråga om uppfattningen af de båda 
folkhälfternas historiska ställning till hvarandra. Vi uppställa då 
den frågan: hvad hafva svensk-amerikanarne Sverige att tacka för? 
Och svaret härpå måste blifva följande:

Det är Sveriges klimat, som genom årtusenden förlänat vårt folk 
den friska styrka, som nu skänker den svenske emigranten en beaktans- 
värd fördel i Amerikas stränga kamp för tillvaron. Det är vårt 
folks historiska utveckling, som gifvit honom den personliga själf- 
känsla, den håg att komma sig upp i världen, som skapat det mesta 
af hans framgångar i Amerika. Det är vårt svenska samhälles 
nästån enastående, flerehundraåriga folkupplysning som gifver sven
sken i Amerika en utgångsställning vida utöfver sydeuropéers och 
slavers. Allt detta har svensk-amerikanaren Sverige att tacka för.

Tänker man sig nu en svensk yngling, som utvandrat i tjugu- 
årsåldern, och spörjer sig: huru mycket har han hunnit afbetala till 
Sverige af denna skuld? — så måste väl svaret blifva: så godt som intet.

För vår del erkänna vi tacksamt det ofta rikliga understöd som 
från svensk-amerikanarn es sida kommer deras kvarlämnade anhöriga 
till del, — och likaså de bevis på sympati och deltagande, som en 
eller annan gång visats vårt land i dess helhet.

Men vi kunna ej komina ifrån det slutresultatet, att svensk- 
amerikanarne stå i en långt större tacksamhetsskuld till Sverige, än 
m till dem.
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Om våra landsmän där borta vilja erkänna denna utgångspunkt, 
så kunna vi förhandla med hvarandra. Hvarom icke, saknas alla 
förutsättningar för ett samförstånd.

För öfrigt är det visst icke omöjligt, att tredje och följande 
generationer af svenskar i Amerika skola komma att intaga en vän
ligare håilning mot »det gamla landet», än hvad fallet varit med 
de ursprungliga emigranterna och deras närmaste afkomlingar.

Äfven om så blir fallet, torde vi dock icke böra göra oss några 
illusioner, att det svenska språket skall komma att lefva så synnerligen 
många generationer i Amerika. Ej ens tyskarna vänta sig något 
dylikt i fråga om sina landsmän därute; så mycket mindre skäl 
därtill ha väl då vi svenskar.

I en framtid skola vi alltså troligen i Amerika hafva en ganska 
talrik befolkning af ursprungligen svensk härkomst, som visserligen 
ej längre talar sina fäders språk men som dock kanske skall känna 
en viss historisk stolthet öfver sin härstamning. Det blir då för 
oss af ett mångsidigt intresse att så långt som möjligt uppehålla 
sambandet med denna på visst sätt svenska folkstam. Om blott den 
ömsesidiga sympatien förefinnes, skola nog medlen och utvägarna 
härför blifva ganska många.

Ett af de för oss viktigaste intressena härvid blir, att så långt 
som möjligt uppehålla kunskapen om vårt land hos dessa våra anför
vanter. Ett betydelsefullt medel härtill vore, om i Amerika funnes 
en så fullständig samling som möjligt af den svenska litteraturen.

Åtminstone hvad angår den hädanefter utkommande litteraturen, 
torde detta önskemål jämförelsevis lätt kunna förverkligas. Såsom 
bekant äro våra boktryckare skyldiga att af hvarje utgifvet verk 
aflämna exemplar till vissa svenska bibliotek. Yi tro icke, att detta 
onus skulle väsentligen ökas, om ett exemplar reserverades äfven 
för ett svenskt centralbibliotek i Amerika. (Det är till och med möj
ligt, att detta skulle blifva mera en värdefull reklam, än en skatte- 
tunga). Naturligtvis finge i fråga om det amerikanska biblioteket 
en del inskränkningar göras beträffande tillfällighetstryck m. m.

Ett villkor härför skulle naturligtvis vara, att någon institution 
i Amerika åtoge sig att ansvara för detta biblioteks vård och under
håll. Det är ju möjligt att någon svensk-amerikansk institution 
vore villig härtill, men i annat fall skulle till och med en rent 
amerikansk sådan kunna accepteras. Det är af intresse för oss att 
ha vår litteratur tillgänglig äfven för den amerikanska vetenskapliga 
forskningen.
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Slutord.
Om den svenska utvandringens framtid vill man ju gärna söka 

göra sig en viss föreställning, om än, helt naturligt, alla förutsätt
ningar saknas för uppgörande af några säkrare slutsatser härutinnan.

Slutsatserna, sådana de nu kunna blifva, måste naturligtvis byggas 
på ett studium af förhållandena dels i nuvarande eller eventuellt 
blifvande utvandringsländer, dels i Sverige själft.

Såsom ett eventuellt utvandringsland af första ordningen för 
Nordeuropas folk vill ju i våra dagar Canada uppträda. Yi ka i 
Bilaga XX sökt med några ord ådagalägga, att Canadas förutsätt
ningar härutinnan torde vara mycket öfverskattade; en mera ingående 
behandling af detta ämne lärer väl icke ligga inom vår uppgift.

Andra länder, till hvilka en större svensk utvandring skulle 
komma att dirigeras, synas näppeligen, åtminstone för närvarande, 
kunna uppgifvas.

Yår utvandrings framtid blir väl, hädanefter som hittills, i första 
rummet beroende af förhållandena i Förenta Staterna.

Om man närmare eftersinnar, hvilka de män äro, som skapat 
Nordamerikas storhet i våra dagar, så finner man strax, att det i 
främsta rummet är invandrade anglosachser, germaner, skandinaver 
och holländare samt dessas afkomlingar i andra och ännu några få 
led. I de följande leden är det nog mera sällsynt att i Amerika 
finna personer af den fenomenala energi och duglighet, som utmärka 
de nutida egentliga föregångsmännen. Men livad detta innebär, — 
när den omnämnda invandringen i våra dagar alltmera förminskas, 
—• säger sig själft.

Af betydelse här är också den oerkördt ringa födelsefrekvensen 
bland de anglosachsiska elementen i Amerika i våra dagar, — redan 
åtskilligt lägre än i Frankrike och stadd i fortsatt tillbakagång. 
Werner Sombart har (i skriften Die Juden und das Wirtschaftsleben, 
sid. 41) gifvit en drastisk bild liäraf, då han säger:

»Wenn sich die Yerhältnisse in Amerika so weiter entwickeln, wie im 
letzten Menschenalter, wenn die Zuwanderungsziffern und die Zuwachsraten der 
verschiedenen Nationalitäten dieselben bleiben, so erscheinen die Vereinigte 
Staaten nach 50 oder 100 Jahren in unserer Phantasie ganz deutlich als ein 
Land, das nur von Slaven, Negern und Juden bewohnt wird.»
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Äfven om detta väl är en retorisk öfverdrift, så synes dock oemot
sägligt, att Nordamerikas befolkning redan är inne i en försämring 
af sin genomsnittskvalitet; ock efter all sannolikhet kommer denna 
försämring att fortgå i accelererad skala.

Om sålunda människomaterialet i Amerika ingifver bekymmer 
för framtiden, så är detta i viss mån redan fallet också i fråga om 
naturprodukterna. Den tid är förbi, då man betraktade Amerikas 
naturrikedomar såsom outtömliga och omätliga; man börjar förnimma 
allt flere röster, som mana till omtanke och sparsamhet i detta fall, 
alldeles såsom i Europa. Det uteslutande extensiva jordbrukets saga 
är snart all; man t/vingas efter hand att börja tänka på öfvergång 
till en mera intensiv brukning. Skogarna finner man, till sin för
skräckelse, redan vara till stor del förstörda ; mineralieskatterna visa 
sig kunna tömmas, äfven de.

Det stundar uppenbarligen till nya tider i Förenta Staternas 
ekonomiska lif; sid. 202 här ofvan ha vi redan tillåtit oss beteckna 
1907 års kris såsom den sannolika vändpunkten. Under de senaste 
åren hafva framstegen alls icke varit lavinartade, såsom förr. Has- 
tighetsgraden visar mer och mer en tendens att blifva jämförlig 
t. ex. med Tysklands, hvilket ju är mycket vackert i och för sig men 
dock icke svarar mot hvad man i Amerika förut vant sig vid såsom 
det normala.

Det nu sagda visar, att Förenta Staternas lockelser såsom in- 
vandringsland måste efter hand blifva allt mindre förledande för de 
mera fordrande folken i Europa. För södra och östra Europas folk 
kan ju Amerika ännu länge utgöra paradiset, men just tillströmningen 
från dessa länder, genom hvilken lönenivåerna sänkas, göra Amerika 
ännu mindre frestande för de germanska folken.

Hvad Sverige angår, skulle redan genom dessa förhållanden ut
vandringen säkert ha sjunkit långt mer än som hittills skett, om vi 
ej hade lockelserna från släkt och vänner i Amerika. Detta är i 
själfva verket den största förklaringen till, att utvandringen från 
vårt land ännu fortgår i jämförelsevis stor skala. Genom att den 
svenske emigranten kan uppsöka anförvanter i Amerika, — från 
hvilka till och med ofta resebiljetten tillhandahålles gratis eller för
skotteras j — har risken af utvandringen blifvit högst väsentligt 
förminskad. Någon snar ändring i detta förhållande torde icke vara 
att vänta; men efter hand måste dock äfven här den gradvisa för
sämringen af Amerikas ekonomiska tillstånd göra sig märkbar.

Hvad så angår Sveriges egen ekonomiska utveckling, ha vi här 
intet att tillägga till de vidlyftiga uttalandena i det föregående. 
Att vårt land har många förutsättningar för en vacker industriell 
framtid, er kännes ju allmänt; och äfven i fråga om jordbruket kan

57—112201. Emigrationsutredningen. Betänkande.
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man ju hoppas, att den nuvarande stagnationen till sist skall gifva 
vika. Huru alla dessa möjligheter komma att begagnas, är ju få
fängt att här försöka uttala någon spådom om.

* #
*

När Emigrationsutredningen började sitt arbete, var det nog 
ganska många, som ansågo dess uppgift vara att »hitta på» något 
medel, hvarigenom vi kunde blifva utvandringen kvitt i vårt land. 
Personer med en dylik uppfattning komma nog att känna sig mycket 
besvjkna, när arbetet nu är slutfördt. Det gifves med säkerhet ingen 
kungsväg till emigrationens undertryckande, — inga underkurer och 
inga universalmedel. Icke ens Egnahemsrörelsen räcker på långt 
när till, om den skall verka ensam. Hvad som behöfves är en allmän 
ekonomisk uppryckning hos vårt folk.

Skulle vi söka att i få ord gifva ett par indicier på vår egen upp
fattning om orsakerna till den stora emigrationen, så skulle vi säga, 
att vi i Sverige dröjde tjugu år för länge med järnvägarna, och trettio 
år för länge med den allmänna rösträtten.

Och det viktigaste botemedlet mot emigrationen är alltså, att vi 
för framtiden ich\e blifva efter, hvarken i fråga om ekonomisk före
tagsamhet eller i fråga om samhälleliga reformer.

Men »att blifva efter», det ligger så djupt i vår tröga svenska 
natur, att den faran alltid står for oss att öfvervinna.





Rättelser.
Sid. 50, rad 7 nedifrån. Anmärkas må, att de .första spåren till brändförsäkringsverk- 

samhct i vårt land gå tillbaka till 1600-talet.

Sid. 56, rad 23 nedifrån. Siffrorna för år 1751 afse endast hemmausägareklassen, ej 
ståndspersoner.

Sid. 87, Tal). 19. Förbrukningen af socker åren 1901/10 var 24-61 kg. per år och inb., 
icke 23'04 kg.

Sid. 232, rad 2 nedifrån (i noten), står: Tab. 225; läs: Tab. 227.

Sid. 2o3, rad 13 nedifrån, står: måst beräknas; läs: måst för de nyskapade städerna be
räknas.

Sid. 390. Att utflyttningen till inländska orter utanför länet varit så stor i Skaraborgs 
län beror sannolikt till stor del därpå, att länet själft har så få industriplat
ser af någon betydenhet.

Sid. 414. Den starka folkökningen i Örebro län på 1820-talet träffade ieke endast braks
trakterna, utan äfven Närke.

Sid. 439, rad 16 ofvanifrån, står: Svärdsjö Vika; läs: Svärdsjö, Vika.

Sid. 511, Tab. 201. Folkmängden i Edefors år 1900 var 2,415; i tabellen har en af 
siffrorna fallit ut.

Sid. 535, rad 6 nedifrån, står: 1751—1900; läs: 1751—1800.

Sid. 542, sista raden, står: 1,800; läs: 1,700.

Sid. 620, rad 5 uppifrån. Enligt från Socialstyrelsen lämnadt meddelande ökades under 
1913 års lopp emigrantagenternas antal med ännu en, eller till 10.

Sid. 771, rad 2 uppifrån, står: 1898; läs: 1899.

Af delning V var från början afsedd att blifva något utförligare. I Afd. IV hänvisas 
några gånger till citat, ämnade att upptagas i Afd. V från Bilaga XVII, 
hvilka emellertid senare uteslutits. De återfinnas i sistnämnda bilaga.


