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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

A) BEFOLKNINGS-STATISTIK Ny föijd I. 3. 

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 
FÖR ÅREN 

1 8 5 1 med 1 8 5 5 . 

TREDJE OCH SISTA AFDELNINGEN, 

INNEHÅLLANDE 

FOLKMÄNGDEN DEN 31 DECEMBER 1855 EFTER KÖN, ÅLDER, CIVILSTÅND, HUSHÅLL, STÅNDSKLASSER, 

LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR M. M, JEMTE DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELLER. 

STOCKHOLM, 1860. 
P. A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

KONGL. BOKTRYCKARK. 





Utdrag af t. f. Chefens för Statistiska Central-Byrån underdåniga skrifrelse 
den 29 Februari 1860. 

å jag nu har nåden till Eders Kongl. Maj:t öfverlemna 3:dje och sista afdelningen af den underdåniga berättelse, hvars hufvud-
föremål varit att redogöra dels för befolkningens årliga förändringar under åren 1851 med 1855, dels för folkmängden och dess för
delning vid sistnämnde års slut, har jag trott mig icke böra underlåta att i underdånighet upplysa om den plan, som legat till 
grund för denna berättelse och vållat, att densamma erhållit ett vida större omfång, än som för dylika berättelser framdeles kan 
ifrågakomma. Det nådiga uppdrag jag hade, att vid den 2:dra internationela statistiska kongressen, som hölls i Paris år 1855, vara 
Sveriges representant, beredde mig tillfälle att, så väl af öfrige officiela representanter, som af enskilde utmärkte vetenskapsmän, 
inhemta lifliga önskningar, att hufvudinnehållet af Sveriges sekelgamla befolkningsstatistik måtte med det första blifva offentliggjordt» 
Sådana önskningar borde ej lemnas utan afseende. 

Första afdelningen af berättelsen för åren 1851—1855, hvilken af mig såsom t. f. Sekreterare i f. d. Kommissionen öfver 
tabellverket utarbetades och den 15 Augusti 1857 afgafs, erhöll ock en uppställning och omfattning, som åsyftade att i någon mån 
kunna tillfredsställa dessa önskningar. Redan häraf borde blifva en följd, att berättelsens fortsättning erhölle samma uppställning 
och omfattning. Flera andra skäl härfor gjorde sig ock gällande. 

Såsom Sveriges representant jemväl vid den 3:dje internationela statistiska kongressen, som hölls i Wien 1857, emottog jag 
talrika bevis af de sakkunniges bifall till uppställningen af berättelsens nyssnämnda första afdelning. Den sedermera timade förän
dringen, att ett nytt Statistiskt embetsverk intagit rummet efter Kommissionen öfver tabellverket, och att detta nya embetsverk 
jemväl haft tillgång till en större arbetsstyrka, borde utgöra ett ytterligare skäl att snarare vidga än inskränka denna berättelses 
omfång. 

Redan under utarbetningen af denna berättelses törsta afdelning hade f. d. Kommissionen öfver tabellverket afgifvit under
dånigt förslag till en förändrad plan för insamlande af uppgifterna till rikets befolkningsstatistik. Denna plan är så väsentligt skilj
aktig från den hittills följda, att framtida redogörelser efter den nya planen otvifvelaktigt böra utgöra en afdelning för sig. Hoppet om 
framgång åt den nya planen, hvilket genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 äfven blifvit verklig-
gjordt, innebar alltså rättighet att betrakta och behandla tabellverkets data från och med 1749 till och med 1855, insamlade efter 
en method, som numera upphört att vara gällande, såsom ett afslutet helt. Denna 107-åriga series af iakttagelser, till hvilken 
intet annat land i verlden kan förete någon motsvarighet, och som derföre under alla förhållanden och i all framtid skall blifva för 
Sverige en heder och för den vetenskapliga forskningen en vigtig källa, måste naturligtvis, derest dessa ändamål skulle vinnas, göras 
för allmänheten tillgänglig i ett sammanhang och i en form, som möjliggjorde någon öfversigt öfver resultaterna. Ett sådant arbete 
måste ock företagas nu, så framt det ej för alltid skulle blifva ogjordt. Så vida nemligen ändamålet ej skulle förfelas, kunde en 
öfversigt af ifrågavarande beskaffenhet ingalunda inskränkas till blotta afskrifter af förut tryckta eller i arkivet befintliga otryckta 
uppgifter. Arbetet, på sådant sätt utfördt, skulle hafva blifvit i hög grad ofullständigt och missledande, och kommit att sakna 
nästan allt värde. För dess tillvägabringande har tvertom varit nödigt, att i en mängd delar göra nya omslut af de under hela 
århundradet samlade specialtabellerna, derur afskilja uppgifterna för Finland, underkasta hvarje uppgift en sträng granskning genom 
jemförelser så väl med de andra, som med qvarliggande manuskripter af Wargentin o. s. v. Det är lätt att inse, att all utsigt för 
möjligheten att genomföra ett så mödosamt och tidspillande företag måste försvinna från den stund Statistiska Central-Byrån vid
tagit arbetet med befolkningsstatistiken efter den fastställda nya planen och derjemte äfven skall egna sig åt andra grenar af den 
officiela statistiken. 

Under sådana förhållanden kan embetsverket ej annat än med stor glädje se sig hafva varit i tillfälle att, jemte redogörelsen 
för qvinqvennii-perioden 1851—1855, nu äfven fullända bokslutet öfver Svenska tabellverket alltifrån dess början. Jag kan ej heller 
hysa någon tvekan om Eders Kongl. Maj:ts nådiga gillande af dessa embetsverkets bemödanden att genom ifrågavarande bokslut 
eller öfversigt på en gång göra rättvisa åt de stora tankar och de utmärkte män, som grundat vårt tabellverk, och från Sverige 
lemna ett ytterligare bidrag till befolkningsstatistikens vetenskapliga bearbetning. 

I afseende på omfattningen af den nu lemnade öfversigten är jag ingalunda oförberedd på omdömen i alldeles motsatt syft
ning. Anmärkningar komma måhända att göras mot både för liten och för stor utförlighet. I förra hänseendet torde ej böra för
bises, att här ej kunnat lemnas mer, än hvad tabellverket innehållit, och att af tabellverkets innehåll blott sådane ämnen kunnat 
här göras till föremål för öfversigt, i hvilka uppgifternas beskaffenhet tillåtit deras användande till jemförelser. Beträffande den 



större utförlighet, som egnats åt andra ämnen, så liar denna haft sin grund deruti, att jag, vid ett arbete, som jag föreställt mig 
aldrig komma att omgöras, ansett mig böra upptaga alla de ämnen, i hvilka Svenska tabellverket kunde lemna någon upplysning, 
äfven om dessa ej alltid hörde till de vigtigaste inom befolkningsstatistikens område. 

De i denna berättelse intagna jemförelsema med förhållandet i åtskilliga andra länder äro alla grundade på de officiela be
rättelser, som från dessa länder i följd af internationelt utbyte erhållits. Oberäknadt den vigtiga upplysning, som dylika jemförelser 
ofta lemna, har jag med deras upptagande haft det dubbla syftet att ådagalägga den uppmärksamhet, som här egnats åt de utländska 
embetsverket redogörelser, och föranleda dessa embetsverk att på lika sätt behandla hvad dem från Sverige tillsändes. 

På sätt jag redan vid öfverlemnandet af denna underdåniga berättelses 2:dra afdelning, i underdånigt Memorial af den 17 

Febr. sistl. år, anfört, utgör det en mycket svår uppgift att i ett Statistiskt embetsverk ordna ansvaret för och kontrollerna öfver 
arbetet med nödig tidsbesparing. Hvarje uträkning, som ej omedelbart kontrollerats af utslaget, har alltid varit föremål för kontroll 
eller omräkning af annan person, och jag har med mina medarbetare delat både uträkningar och kontroller, så vidt tid och krafter 
medgifvit. Som redan i det föregående är antydt, har mycket arbete jemväl af oss måst nedläggas på granskning och nya omslut 
af äldre års tabelluppgifter, hvilket arbete ej omedelbart framträder synligt i den underdåniga berättelsen. 

Hvad angår de i berättelsen förekommande tabellerna, så äro utarbetade: 

af t. f. Sekreteraren Ljungberg: Tab. N:o 1. 1 (största delen), 1. c, 1. 13 (största delen), I. 17, N:o 5. 1, 3, 21, 24, 25, N:o 7, 
N:o 8 A, N:o 11 B, b, samt i texten Litt. C, D, H och T (större delar), N, U, V, X, Y (alla delvis) och Ö, jemte Bb (delvis); 

af t. f. Arkivarien Fåhraus: Tab. N:o 1. 3, 9, 15, 10, N:o 5. 8, 19, N:o 6, N:o 11 A, a (största delen), 11 A, c (en del), 11 
C, a, samt i texten Litt. K, O och P (största delen), och B, D, H, I, N, R, X, Y (delvis); 

af t. f. Revisorn K. Seth: Tab. N:o 11 D, a (en del), samt i texten Litt. W, Aa; 

af E. O. Amanuensen Molitor: Tab. N:o 1. 13 (en del), 1. 23, N:o 2, N:o 3, N:o 4. 13, 14, 28, N:o 5. 15, 26, N:o 9 (en del), 

N:o 11 A, a (en del), 11 A, b (en del), 11 A, c (större delen), 11 C, b, 11 E, a, N:o 12 A, c, 12 B, c, samt i texten 
Litt. C, N, R, U, V, Y, Z, Å, Å, Cc och Dd (alla delvis); 

af E. O. Amanuensen Westerling: Tab. N:o 1. 16, 24, 26, 27, 28, N:o 5. 5, 11, 20, N:o 8 C, N:o 11 A, b och D, a (delvis), 
11 B, a, 11 E,b,c, 12 A, b, 12 B, a, b, samt i texten Litt. G, A (största delen), R, U, V, Y, Å, Ä, Cc och Dd (alla delvis); 

af E. O. Amanuensen Grefve Mörner: Tab. N:o 1. 1 (en del), 1. 7, 1. II, N:o 4. I, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 26, N:o 5. 
6, 16, 18, 22, 23, N:o 10, samt i texten Litt. B (största delen) och F ; 

af E. O. Amanuensen Törling: Tab. N:o 1. 2, 8, 14, 20, 35, N:o 5. 2, 13, N:o 8 B, N:o 11 D, b, c (delvis), samt i texten Litt, 
E, Q, S och en del af R; 

af E. O. Amanuensen Björkman: Tab. N:o 1. 12, 22, N:o 4. 25, 27, N:o 11 D, c (delvis), samt i texten Litt. R, U, V (delvis); 
af E. O. Amanuensen O. Seth: Tab. N:o 1. 18, N:o 4. 3, 4, 7, 8, 15, 16, N:o 5. 7, 10, samt i texten Litt. R, U, V, Å och A 

(delvis); 
af E. O. Amanuensen Bränder: Tab. N:o 1. 4, 21, N:o 4. 21, 22, N:o o. 4, 17, N:o 11 C, c; 
af E. O. Amanuensen Ljungström: Tab. N:o 1. 5 (en del); 
af E. O. Amanuensen Frisch: Tab. N:o 1. 5 (större delen), 1. 10, N:o 4. 23,24, N:o 5. 9, 14, N:o 9 (största delen), N:o 12 A, a, 

samt i texten Litt. I (större delen), jemte delar af C, O, P, U, V, Cc och Dd; 
af E. O. Amanuensen Söderberg: Tab. N:o 4. 19, 20, N:o 5. 12, och i texten Litt. A (delvis); 
af E. O. Amanuensen Lundström: Litt. A och A samt Cc och Dd (alla delvis); 
af E. O. Amanuensen Edvall: Litt. Cc och Dd (delvis). 

E. O. Amanuensen Rosenkrants Balchen har utfört alla interpolationer och beräkningar för bestämmande af grundtalen (kol. B och 
C) i samtliga dödlighets- och lifslängdstabellerna, och haft närmaste ledningen och kontrollen vid räkneoperationerna för alla 
dessa tabellers utarbetande, äfvensom i afseende på tab. Litt. Cc och Dd, hvarjemte han deltagit i utarbetandet af Litt. C, 
R och U. 

Korrekturläsningen, hvilken i en berättelse af beskaffenhet som deuna är särdeles vigtig och mödosam, har delats mellan t. f. 
Sekreteraren Ljungberg, t. f. Arkivarien Fåhraus, t. f. Revisorn Seth och mig, samt flertalet af E. o. Amanuenser såsommotlä-
sare. 



INNEHÅLL. 

A ) U n d e r d å n i g b e r ä t t e l s e m e d t a b e l l e r Sid. 1—85. 

Inledning, källor och allmänt innehåll m. m Sid. 1. 

Tab. Litt. A. Proportionen emellan man- och qvinkön, 1751—1855, länsvis » 4. 

(Rapport des sexes, 1751—1855, par provinces.) 

» » B. Relativa åldersförhållandet inom Sveriges och åtskilliga andra länders befolkning. . . . . . . » 8. 

(Proportion des âges dans la Suède et dans quelques autres pays selon les recensements les plus récents.) 

» » C. Förhållandet emellan åldersklasserne inom Sveriges befolkning, 1751—1855 Sid. 10—15. 

(Proportion des âges en Suède, 1751—1855.) 

» » D. Förhållandet emellan åldersklasserne inom Stockholms och åtskilliga andra hufvudstäders befolkning Sid. 16. 

(Proportion des âges dans la population de Stockholm et de quelques autres capitales.) 

» » E. Förhållandet emellan åldersklasserna den 31 December 1855, länsvis Sid. 18—19. 

(Proportion des âges en 1855, par provinces.) 

» » F. Proportionen emellan könen inom vissa åldersklasser i Sverige och åtskilliga andra länder. . . . Sid. 20. 

(Proportion des sexes dans les classes d'âges de la Suède et de quelques autres pays—femmes sur 100 mâles.) 

» » G. Proportionen emellan könen inom vissa åldersklasser, länsvis » 22. 

(Proportion des sexes dans les classes d'âges, 1855, 1830, 1805, par provinces — femmes sur 100 mâles.) 

» » H. Proportionen emellan könen inom vissa åldersklasser i Stockholm och några andra hufvudstäder . » 23. 
(Proportion des sexes dans les classes dâges de Stockholm et de quelques autres capitales — femmes sur 

100 mâles.) 
» » I. Antalet af dem, som uppnått mer än 90 års ålder, 1805—1855, länsvis » 24. 

(Nombre des personnes, qui avaient passé 90 ans aux recensements de 1805—1855, par provinces.) 
» » K. Antalet af dem, som, vid vissa tidpunkter, i Sverige och åtskilliga andra länder uppnått mer än 

90 års ålder » 25. 

(Nombre des personnes qui avaient passé lâge de 90 ans en Suède, aux recensements de 1800—1751, ainsi 
que dans quelques autres pays.) 

» » L. Relativa Civilståndsförhållandet i Sverige och åtskilliga andra länder — på 100 innevånare af 

båda könen » 26. 

(Proportion de l'état civil dans la Suède et dans quelques autres pays — sur 100 habitants, les deux sexes 

réunis.) 

» » M. Relativa Civilståndsförhållandet i Sverige och åtskilliga andra länder — pä 100 innevånare af 

hvarje särskildt kön » 28. 

(Proportion de l'état civil dans la Suède et dans quelques autres pays —sur 100 habitants de chaque sexe.) 

» » N. Civilståndet i Sverige och åtskilliga andra länder, samt i Stockholm och åtskilliga andra hufvud

städer, i förhållande till folkmängden öfver 15 år » 31. 

(Proportion de l'état civil dans la Suède et dans quelques autres pays, dans Stockholm et dans quelques 

autres capitales — sur 100 habitants au dessus de 15 ans, les deux sexes réunis.) 

» » O. Hushållens relativa antal och storlek i Sverige, 1751—1855, länsvis, och i några andra länder . . » 34. 

(Nombre relatif des ménages et moyennes des personnes, qui les composent, dans la Suède 1751—1855 par 

provinces, et dans quelques autres pays.) 



Tab. Litt. P . Medeltalet personer på hvarje hushåll å landsbygden och i städerna i Sverige och i åtskilliga andra 

länder och deras hufvudstäder Sid. 35. 

(Moyennes des personnes, qui composent les ménages, à la campagne, dans les villes et la capitale de la 
Suède, ainsi que dans quelques autres pays et capitales.) 

» » Q. Procentiska tillväxten af folkmängden och hushållen i hvarje län, qvinqvenniivis från år 1805 . . » 36. 

(L'accroissement de la population et des ménages depuis 1805, par provinces — sur 100 habitants et sur 
100 ménages.) 

» » R Hushållens relativa antal och storlek inom hvarje förmögenhetsklass, den 31 Dec. 1855, länsvis . » 38. 
(Nombre relatif des ménages avec les personnes qui les composent, de chaque classe — ménages riches, aisés, 

pauvres, indigents — sur 10,000 habitants) 

» » S. Proportionen emellan de olika slagen af hushåll i hela riket, åren 1855 och 1805 » 40. 

(Nombre relatif des quatre classes de ménages, 1855 et 1805.) 

» » T. Vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden åren 1855, 1830 och 1805, å landsbyg

den och i städerna » 44. 

(Nombre relatif de certaines professions, 1855, 1830, 1805, à la campagne, dans les villes — sur 1,000 
habitants.) 

» » U. Vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden å landsbygden, år 1855, länsvis . . . » 47. 

(Nombre relatif de certaines professions à la campagne, 1855, par provinces — sur 1,000 habitants.) 

» » V. Vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden i städerne, år 1855, länsvis . . . . » 48. 

(Nombre relatif de certaines professions dans les villes, 1855, par provinces — sur 1,000 habitants.) 

» » W. Antalet af de till folkundervisning hänförliga skolor vid slutet af år 1855, stiftsvis » 52. 

(Nombre des écoles primaires, 1855, par évêchés.) 

» » X. De Vansinnigas, Blindas och Döfstummas förhållande till folkmängden i Sverige och åtskilliga an

dra länder » 56. 

(Nombre relatif des aliénés, des aveugles et des sourd-muets dans la Suède et dans quelques autres pays — 
sur 10,000 habitants.) 

» » Y. De Vansinnigas, Blindas och Döfstummas förhållande till folkmängden 1855, 1850, 1845 och 1840, 

länsvis » 58. 

(Nombre relatif des aliénés, des aveugles et des sourd-muets, 1855—1840, par provinces — sur 10,000 
habitants.) 

» » Z. Antalet fattige i Sverige 1855—1805 och i åtskilliga andra länder » 61. 

(Nombre des indigents dans la Suède, 1855—1805, ainsi que dans quelques autres pays.) 

» » Å. Antalet fattige å landsbygden, 1855—1805, länsvis » 65. 

(Nombre relatif des indigents à la campagne, 1855—1805, par provinces — sur 1,000 habitants.) 

» » Ä. Antalet fattige i städerne, 1855—1805, länsvis . » 66. 

(Nombre relatif des indigents dans les villes, 1855—1805, par provinces — sur 1,000 habitants.) 

» » Ö. Antalet icke arbetsföre Backstugu- och Inhyseshjon den 31 December 1855, länsvis » 67. 

(Nombre de prolétaires — habitants de maisons à la campagne sans fonds de terre — jugés incapables de 

suffire à eux mêmes, en 1855, par provinces.) 

» » Aa. Uppgifne välgörenhetsinrättningar af åtskilliga slag å landsbygden, den 31 Dec. 1855, stiftsvis . . » 68. 
(Nombre de quelques établissements de bienfaisance à la campagne en 1855, par évêchés, — telles que ho

spices et hôpitaux, pharmacies, magasins de blé, caisses d'épargne et d´assistance, sociétés d'assurances 
mutuelles et bibliothèques etc.) 

» » Bb. I Sverige bosatte Utländningar och Mosaiske trosbekännare, efter civilstånd, 1855—1825 . . . . » 71. 
(Étrangers et Israëlites, habitants de la Suède, selon l´état civil, à la campagne, à Stockholm et dans les 

autres villes, 1855—1825.) 

» » Cc. Mortalitetskoëfficienterna för åtskilliga perioder från och med 1755 — mankön » 82. 
(Les coëfficients de mortalité depuis 1755 — sexe masculin.) 

» » Dd. Mortalitetskoëfficienterna för åtskilliga perioder från och med 1755 — qvinkön » 83. 

(Les coëfficients de mortalité depuis 1755 — sexe feminin.) 



B ) Tabellbilagor till den underdåniga berättelsen Sid. I. 

Tab. N:o 1. Folkmängden den 31 December 1855 efter kön och ålder, samt jemförelse med åren 1830 och 1805, 

länsvis, å landsbygden, i städerna och i hela riket Sid. I—XXIX. 

(Population par sexe et par âge, à la campagne et dans les villes de chaque province, 1855,1830, 1805.) 

1) Stockholms län sid. I, 2) Upsala län s. II, 3) Södermanlands län s. III, 4) Östergötlands 
län s. IV, 5) Jönköpings län s. v, 6) Kronobergs län s. VI, 7) Calmar län s. VII, 8) Got
lands län s. VIII, 9) Blekinge län s. IX, 10) Christianstads län s. X, 11) Malmöhus län s. 
XI, 12) Hallands län s. XII, 13) Göteborgs och Bohus län s. XIII, 14) Elfsborgs län s. XIV, 
15) Skaraborgs län s. x v , 16) Wermlands län s. XVI, 17) Örebro län s. XVII, 18) West-
manlands län s. XVIII, 19) Stora Kopparbergs län s. XIX, 20) Gefleborgs län s. x x , 21) 
Wester-Norrlands län s. XXI, 22) Jemtlands län s. XXII, 23) Westerbottens län s. XXIII, 
24) Norrbottens län s. XXIV, 25) Stockholms stad s. x x v , 26) Landsbygden s. XXVII, 27) 
Städerna s. XXVIII, 28) Hela riket s. XXIX. 

Tab. N:o 2. Folkmängden efter civilstånd den 31 December 1855, 1830 och 1805, på 100 innevånare af hvarje 

särskildt kön, länsvis Sid. XXX. 

(Proportion de l´état civil 1855, 1830, 1805, par provinces — sur 100 habitants de chaque sexe.) 

Tab. N:o 3. Hushåll eller matlag till antal, storlek och bergningsvilkor den 31 December 1855, länsvis, samt 

jemförelse med åren 1830 och 1805 » XXXI. 

(Familles ou ménages 1855; nombre des ménages et des personnes qui les composent dans chacune des 
catégories: riches, aisés, pauvres, indigents, par provinces.) 

Tab. N:o 4. Folkmängden den 31 December 1855, efter tabellverkets stånd och klasser, med civilstånd inom 

hvarje klass, samt jemförelse med åren 1830 och 1805, länsvis Sid. XXXII—XLI. 

(Population de 1855 par état social et civil — noblesse, clergé, personnes d´état, bourgeoisie, paysans, étran

gers et Israëlites, les autres, dans chaque province.) 

1) Stockholms, 2) Upsala och 3) Södermanlands län sid. XXXII, 4) Östergötlands, 5) Jön 
köpings och 6) Kronobergs län s. XXXIII, 7) Calmar, 8) Gotlands och 9) Blekinge län s. 
XXXIV, 10) Christianstads, 11) Malmöhus och 12) Hallands län s. XXXV, 13) Göteborgs 
och Bohus, 14) Elfsborgs och 15) Skaraborgs län s. XXXVI, 16) Wermlands, 17) Örebro 
och 18) Westmanlands län s. XXXVII, 19) Stora Kopparbergs, 20) Gefleborgs och 21) W e 
ster-Norrlands län s. X X X V I I I , 22) Jemtlands, 23) Westerbottens och 24) Norrbottens län 
s. XXXIX, 25) Stockholms stad, 26) Landsbygden och 27) Städerna s. X L , 28) Hela riket 
1855, 1830 och 1805 s. X L I . 

Tab. N:o 5. Folkmängden den 31 December 1855 efter lefnadsyrken och näringar, å landsbygden och i städerna, 

länsvis Sid. XLII—LXVII. 

(Population de 1855 selon les professions, à la campagne, dans les villes, par provinces.) 

1) Stockholms län sid. XLII, 2) Upsala län s. XLIII, 3) Södermanlands län s. XLIV, 4) Öster
götlands län s. X L V , 5) Jönköpings län s. XLVI, 6) Kronohergs län s. X L V I I , 7) Calmar län 
s. XLVIII, 8) Gotlands län s. X L I X , 9) Blekinge län s. L , 10) Christianstads län s. L I , 11) 
Malmöhus län s. LII, 12) Hallands län s. LIII, 13) Göteborgs och Bohus län s. LIV, 14) Elfs
borgs län s. LV, 15) Skaraborgs län s. LVI , 16) Wermlands län s. LVI I , 17) Örebro län s. 
LVIII , 18) Westmanlands län s. L I X , 19) Stora Kopparbergs län s. L X , 20) Gefleborgs län 
s. L X I , 21) Wester-Norrlands län s. L X I I , 22) Jemtlands län s. L X I I I , 23) Westerbottens 
län s. L X I V , 24) Norrbottens län s. L X V , 25) Stockholms stad s. L X V I , 26) Hela riket 
s. LXVII . 

Tab. N:o 6. Antalet ungdom och barn, som uppgifvits njuta undervisning i läroverk och skolor vid 1855 års 

slut, läns- och stiftsvis Sid. LXVIII. 

(Nombre des étudiants dans les académies et des élèves dans les écoles élémentaires, secondaires et primaires, 

à la fin de 1855, par provinces et par évêchés.) 

Tab. N:o 7. Antalet vansinniga, blinda och döfstumma den 31 December 1855 efter kön och ålder, å landsbyg

den, i städerna, länsvis Sid. LXIX. 

(Nombre des aliénés, des aveugles et des sourd-muets, 1855, selon le sexe et les âges, à la campagne, dans 
les villes, par provinces.) 

Tab. N:o 8. Antalet fattige, efter klasser, kön, ålder och civilstånd den 31 December 1855, å landsbygden, i 

städerna, länsvis Sid. LXX—LXXII. 

(Nombre des indigents, 1855, selon classes, sexes, âges et état civil, à la campagne, dans les villes, par provinces.) 



Tab. N:o 9. Antalet Lappar i Sverige, åren 1855—1805, efter kön, ålder och civilstånd, länsvis. . Sid. LXXIII—LXXIV. 

(Nombre des Lapons, habitants de la Suède, 1855—1805, selon sexes, âges et état civil, par provinces.) 

Tab. N:o 10. Antalet i riket bosatte Utländningar och Mosaiske trosbekännare, den 31 December 1855, efter yr

ken, kön och civilstånd, å landsbygden, i städerna, länsvis Sid. LXXV. 
(Nombre des étrangers et Israëlites, habitants de la Suéde, le 31 Decembre 1855, selon professions, sexes et 

état civil, à la campagne, dans les villes, par provinces.) 

Tab. N:o 11. Dödlighets- och lifslängdstabell för Sverige, beräknad för 10,000 nyfödda Sid. LXXVI—XC. 

för åren 1816—1840, mankön sid. LXXVI, qvinkön s. LXXVII, båda könen s. LXXVIII, 
1841—1845, mankön s. LXXIX, qvinkön s. LXXX, båda könen s. LXXXI, 1846—1850, man
kön s. LXXXII, qvinkön s. LXXXIII, båda könen s. LXXXIV, 1851—1855, mankön s. LXXXV, 

qvinkön s. LXXXVI, båda könen s. LXXXVII, 1841—1855, mankön s. LXXXVIII, qvinkön 
s. LXXXIX, båda könen s. xc . 
Förklaring öfver tabellen (Explication du tableau) Sid. XCL 

(Table de mortalité et de survie pour la Suède, calculée sur 10,000 enfants nouveau-nés.) 

Tab. N:o 12. Dödlighets- och lifslängdstabell för Sverige, beräknad för 10,000 mellan 0—1 å r . . . . . . Sid. XCII. 

för åren 1816—1840, mankön sid. XCII, qvinkön s. XCIII, båda könen s. XCIV, 1841—1855, 
mankön s. XCV, qvinkön s. XCVI, båda könen sid. XCVII. 
Förklaring öfver tabellen (Explication du tableau) » XCVIII. 

(Table de mortalité et de survie pour la Suède, calculée sur 10,000 enfants de ĺ âge 0—1.) 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Såsom fortsättning af den underdåniga berättelse rörande dels befolkningens årliga förändringar under åren inledning. 

1851 med 1855, dels folkmängden vid sistnämnde års slut, hvars första afdelning afgafs den 15 Augusti 1857, 

och den andra den 17 Febr. .1859, har jag nu nåden öfverlemna den tredje och sista afdelningen. 

Denna afdelning omfattar hufvudsakligen redogörelsen för rikets folkmängd den 31 Dec. 1855,"fördelad 

efter kön, ålder, civilstånd, hushåll, ståndsklasser, lefnadsyrken och -vilkor m. m. 
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Källor. Källorna till denna afdelning utgöras af de s. k. femårs- eller folkmängdstabellerna, utarbetade af Pre

sterskapet med hufvudsaklig ledning af husförhörslängderna, enligt förhållandet den 31 December 1855. En

dast för städerna Stockholm och Norrköping afgifvas femårstabeller af vederbörande Magistrater på grund af 

mantalslängdernas innehåll. Under tacksamt erkännande af det stora värde, som femårstabellernas folkmängds

uppgifter i flera hänseenden ega, har jag dock redan i andra afdelningen af min underdåniga berättelse bland 

annat nödgats fästa Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet på den störande inflytelse, som folkmängds

beräkningen efter nu brukliga förfarande lider af de talrika oregelbundenheterna i rikets administrativa indel

ning. Föremålen för denna afdelning komma att gifva flera anledningar att beklaga ofullständigheten och 

otillförlitligheten af de tillgängliga källorna för folkmängdens fördelning, särdeles efter ståndsklasser, lefnads

yrken och vilkor. Ju mer bristerna i det närvarande sättet för primäruppgifternas insamlande sålunda komina 

att framträda, desto större framgång torde ock kunna motses för den nya plan till befolkningsstatistikens 

bearbetning, hvilken afser att afhjelpa dessa brister. 

Allmänna Tabellerna till denna underdåniga berättelse sönderfalla i följande afdelningar, nemligen: 

tabellerna l:o) tabellserien N:o 1, i 28 särskilda tabeller redogörande, dels länsvis, dels i sammandrag, omfattande 

N:o 1-11. landsbygd, städer och hela riket, för folkmängden efter kön och ålder den 31 December år 1855, jemte jem

förelser med förhållandet vid slutet af några förutgångna qvinqvenniiår ända till och med 1805; 

2:o) tabellen N:o 2, omfattande folkmängden fördelad efter civilstånd, vid slutet af åren 1855, 1830 

och 1805, länsvis och blott i procentförhållande; 

3:o) tabellen N:o 3, hushåll eller matlag till antal, storlek och bergningsvilkor vid slutet af året 1855, 

länsvis, samt jemförelse med åren 1830 och 1805; 

4:o) tabellserien N:o 4, redogörande i 28 särskilda tabeller för folkmängden vid slutet af året 1855, 

fördelad efter de stånd och klasser, som tabellverket upptager, samt jemförelse med åren 1830 och 1805, länsvis; 

5:o) tabellserien N:o 5, redogörande i 26 särskilda tabeller för folkmängden den 31 December 1855, 

efter lefnadsyrken och näringar, länsvis; 

6:o) tabellen N:o 6, innehållande de meddelade uppgifterna om det antal ungdom och barn, som i sär

skilda läroverk och skolor njöt undervisning vid slutet af året 1855, läns- och stiftsvis; 

7:o) tabellen N:o 7, innehållande de meddelade uppgifterna om antalet vansinniga, blinda och döf

stumma den 31 December 1855, länsvis; 

8:o) tabellserien N:o 8, i 3 särskilda tabeller redogörande för antalet fattige i vissa klasser den 31 

December 1855, länsvis; 

9:o) tabellen N:o 9, redogörande för antalet Lappar, sådant det uppgifvits vid slutet af hvarje qvin-

qvennii-år från och med 1805, länsvis; 

10) tabellen N:o 10, utvisande antalet af den 31 December 1855 i riket bosatta Utländningar och Mo

saiske trosbekännare, efter kön och yrken, länsvis; 

11) tabellserien N:o 11, med 15 lifslängds- och dödlighetstabeller för Sverige, beräknade för större och 

mindre afdelningar af tiderymden från med 1816 till och med 1855. 

1) Rikets folkmängtl den 31 December 1855 efter kön och de ålderaklasser, 
som tabellverket uuptager, samt jemförelse med åren 1830 och 1805, 
länsvis (Tabellserien 1:1—24), jemte utförligare redogörelse för Stockholms 

stad (Tab. 1: 25) och Generalsammandrag för landsbygden (Tab. 1: 26), 
städerna (Tab. 1: 27) och hela riket (Tab. 1: 28). 

Den uti andra afdelningen af denna underdåniga berättelse, Tabb. 1, 2 och 4, lemnade redogörelse an
gifver folkmängden för hvarje kön blott summariskt inom några få stora åldersklasser, nemligen mellan 15 

Innehåll i 
allmänhet af 
Tab. N:o 1. 



Proportionen 
mellan könen, 
i hela riket 
och länsvis, 
Tab. N:o 1 
och Litt. A. 
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och 60 år, samt under och öfver 15:de och 60:de lefnadsåren. Svenska tabellverket har hittills aldrig varit 

afsedt att omedelbart bereda den ofta behöfliga utförliga kunskapen om folkmängden i hvaije särskildt lef

nadsår, utan blott redogjort för antalet lefvande inom en viss grupp af år, för det mesta omfattande fem 

lefnadsår. Oaktadt denna ringare utförlighet hafva dock vårt tabellverks upplysningar om folkmängdens ål

dersklasser ett vida större värde, än åtskilliga andra dess uppgifter, t. ex. om folkmängdens fördelning efter 

stånd och yrken m. fl. Aldersuppgifterna vid en s. k. census eller allmän folkräkning på en dag, sådan 

denna flerstädes utrikes eger rum, utgöras nemligen af de anteckningar, som af hvarje person eller husfader 

blifvit gjorda å de utdelade listorna, eller mantalssedlarne, och dessa okontrollerade uppgifter, fastän ofta nog 

ofrivilligt eller af uppsåt felaktigt meddelade, måste dock, i brist af bättre, för goda antagas. Svenska tabell

verkets åldersuppgifter, såsom grundade på innehållet af officiela längder, böra utan tvifvel kunna göra vida 

större anspråk på tillförlitlighet. Af sådan anledning har jag trott mig i denna berättelse med större utför

lighet böra behandla åldersförhållandena, såsom ett af hufvudföremålen för dess tredje afdelning, och alltså 

deråt egnat tabellserieu N:o 1, hvilken länsvis för hvarje af de åldersklasser, som tabellformulären specificera, 

upptager så väl absoluta talen vid 1855 års slut, som ock procentiska förhållandet både då och vid slutet af 

åren 1830 och 1805. 

A denna tabellserie är jemväl för hvarje län meddelad en beräkning af proportionen mellan könen på 

1,000 innevånare vid slutet af hvarje der upptaget år. I berättelsens första afdelning, sidan 9, tab. Litt. D, 

har äfven detta ämne varit föremål för en hela riket omfattande undersökning, som lemnat bekräftelse på den 

allmänna regeln, att liktalighet mellan mankön och qvinkön synes vara det förhållande, till hvilket hvarje 

lands befolkning sträfvar att mer eller mindre närma sig, under förutsättning af en genom yttre tillfälligheter 

orubbad tillväxt. En annan allmän regel, hvilken jemväl af berättelsens första afdelning bekräftas, den nem

ligen, att bland födda barn mankönet är till antalet ej obetydligt öfvervågande qvinkönet, synes väl böra leda 

till ett motsatt förhållande eller en ständig öfvertalighet af mankönet utöfver qvinkönet. Det visar sig ock, 

att, oaktadt en större dödlighet inom mankönet i den tidigare barnaåldren, detta kön vanligen under hela 

denna ålder bibehåller sin öfvertalighet. Men redan tidigt nog under ynglingaåldern, eller sednast vid manna

årens början, är förhållandet vanligen omvändt, så att en öfvertalighet af qvinkönet då börjar göra sig gäl

lande, hvilken sedermera allt intill och med de högsta åldrarne ökas. Att den egentliga förklaringsgrunden 

till detta förhållande ingalunda får sökas, hvarken uti den större lätthet, som fullväxte män framför qvin-

norna möjligen skulle kunna hafva att undandraga sig anteckning i husförhörslängderna, eller vid folkräk

ningar, ej heller uti den större andel, som mankönet vanligen tager uti emigrationen, är på många sätt obe

stridligen ådagalagdt. Orsaken ligger deremot hufvudsakligen i de för mannens helsa och lif mera skadliga 

inflytelserna af hans lefnadssätt och yrken, och närmandet till liktalighet könen emellan kan alltså vara ett 

uttryck af sådana skadliga inflytelsers fortgående minskning. Bland dessa intager den af krig vållade man

spillan otvifvelaktigt det vigtigaste rummet. På ofvan anförda ställe af berättelsen är ock redan visadt, hvil

ken stor inverkan krigen haft att framkalla öfvertalighet af qvinnornas proportion inom Svenska befolkningen, 

och huru långsamt äfven under en 40-årig fred mankönets proportion höjt sig. I följd häraf är det ett ännu 

fortfarande utmärkande drag för Svenska befolkningen i dess helhet, att qvinkönets öfvertalighet inom den

samma är större än i de allra flesta Europeiska Stater, så att vid 1855 års slut på 1,000 män här i riket 

funnos ej mindre än 1,063 qvinnor, eller att af 1,000 innevånare 485 voro af manligt och 515 af qvin

ligt kön. 

Med hänsigt till det intresse, som detta ämne eger, tillåter jag mig att derpå ytterligare fästa Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet genom å följ. sida stående mera detaljerade öfversigt (Litt. A), för hvarje 

län ända från och med året 1751. Då uti första afdelningen af berättelsen, tab. Litt. D, beräkningen för hela 

riket blifvit utförd så, att den an fver det antal qvinnor, som motsvarat 1,000 innevånare af mankön, vid 

slutet af det år, för hvilket folkmängdstabeller ingått, så har jag nu här valt ett annat beräkningssätt att, 
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bland 1,000 innevånare af båda könen gemensamt, uppgifva antalet af hvarje särskildt kön vid ofvannämde 

tidpunkter. 

Litt. A . Öfversigt öfver proportionen mellan man- och qvinkön inom folkmängden vid slutet af hvarje nedan
stående år, länsvis. 
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Om nu uppmärksamheten fästes först vid förhållandet i hela riket, så befinnes detta i afseende på man

könets talrikhet, på sätt redan ådagalagdt är (1. 1. tab. Litt. D), vara fördelaktigast vid periodens slut eller 

1855 med 485 mankön på 1,000 innevånare, och ofördelaktigast vid dess början eller 1751 med blott 471 

mankön på 1,000 innevånare. Derjemte framträder tydligt icke blott det fortgående sträfvandet efter likta-

lighet könen emellan, utan ock den långsamhet, hvarmed proportionen förändrar sig. Denna förändring visar 

sig jemväl under det oafbrutna fredslugnet från och med 1815 oafbrutet fortgående och ej märkbart störd 

af de farsoter, som under denna tiderymd varit gängse. Före 1815 inträffa deremot stillaståenden och åter

gångar, hvilka uti krigen finna en tillfredsställande förklaring. Dessa växlingar hafva emedlertid ej kunnat 

rätt åskådliggöras i öfversigten Litt. A. Från 1772 till 1795 afgåfvos nemligen till d. v. Tabellkommissionen 

endast stiftssammandrag af tabellerna, hvilka sammandrag ej tillåta, att för nämnde tid utföra något slag af 

beräkningar efter länsfördelningen. Då nu denna sednare ligger till grund för ifrågavarande öfversigt, företer 

denna alltså en lucka mellan nämnde år, hvilken blott för hela riket gemensamt numera kan utfyllas. Jag 

utbeder mig i följd häraf att särskildt här få tillägga, att i promille-förhållande för hela riket utgjorde: 

Om dessa tal jemföras med de i öfversigten förekommande, så framträder omisskännelig krigens verkan. 

Hvad beträffar städerna ensamt för sig, så visar sig i dem tydligt det undantagsförhållande, uti hvilket 

de stå, till en del troligen i följd af den större dödlighet, för hvilken deras ̂ manliga befolkning är utsatt, men 

hufvudsakligen i följd af de talrika in- och utflyttningarna. I stället för att ådagalägga en i viss rigtning 

fortgående förändring af den ifrågavarande proportionen könen emellan, berättiga talen snarare till antagandet 

af ett stadgadt förhållande af i medeltal 462 mankön mot 538 qvinkön på hvarje l,000:detal af stadsbefolk

ningen, eller en skilnad af 7,6 % under de 50 år, som uppgifterna omfatta. 

Stockholms stad ensamt för sig betraktad under en motsvarande tiderymd står ännu ofördelaktigare, då 

det jemväl der stadgade förhållandet uppgår till ett medeltal af blott 459 mankön mot 541 qvinkön på 

1,000 innevånare, eller en skilnad af icke mindre än 8,2%. Äfven uppgifterna före 1805 gifva för Stockholms 

stad ett nära lika medeltal, eller 456 mankön mot 544 qvinkön, och synas ytterligare bekräfta, att förhållan

det under mer än ett sekel föga förändrats. Dervid får dock ej förbises, att åtminstone för året 1751 Stock

holms garnison ej är upptagen å den ännu förvarade originaltabellen. Då naturligtvis i samtliga städernas 

summa Stockholms stad ej obetydligt nedsätter relativa antalet af mankönet, så blir ock förhållandet i stä

derna utom Stockholm något fördelaktigare, än det bär ofvan angifna. Uti förhållandet året 1810 framträder 

äfven för städerna ensamt omisskännelig verkan af det förutgångna kriget. 

Summorna för landsbygden ensamt för sig, hvilka alla utvisa den manliga befolkningen relativt vida 

talrikare än i städerna, uttrycka ännu bestämdare, än de för hela riket gemensamma, både lagen för mankö

nets tillväxande proportion och krigens störande inflytelse, samt angifva dessutom källan, från hvilken städerna 

hemta friska arbetskrafter. 

Om uppmärksamheten egnas åt proportionen mellan könen inom de särskilda länen, torde det nyss an

förda undantagsförhållandet för städerna ej böra förbises. Dess följd kan nemligen lätt blifva, att, ju större 

andel stadsbefolkningen intager i länets hela folkmängd, desto lättare kan den manliga öfvertaligheten i lands

bygdens folkmängd deraf hindras att framträda märkbar i den för både städer och landsbygd gemensamma 

proportionen. En större garnison i en eller flera städer kan dock utöfva inflytelse i motsatt rigtning, hvil

ket torde vara förhållandet t. ex. med Blekinge län, der stadsbefolkning ingår till större belopp, än i något 

annat län. 

I afseende på mankönets relativa talrikhet intager f. n. Malmöhus län främsta rummet med 497 promille, 

hvarefter i ordningen följa Jemtlands, Calmar, Christianstads, Wermlands och Westerbottens, Hallands, Göte

borgs och Bohus och Skaraborgs, Norrbottens samt Blekinge län (486 promille), alla öfver medeltalet för hela 
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riket. A motsatta sidan står i främsta rummet Upsala län med blott 472 promille, hvarefter i oi-dningen 

följa Westrnanlands, Kopparbergs, Gefleborgs, Gotlands, Östergötlands, Jönköpings, Stockholms och Wester-

Norrlands, samt Kronobergs län (484 promille), alla under medeltalet för riket. I Malmöhus län visar sig ock 

alltifrån slutet af förra århundradet den numeriska jemvigten mellan könen vara i det närmaste stadgad, lika

gom å motsatta sidan Westrnanlands län för hela den tiderymd, som öfversigten Litt. A. omfattar, framstår 

såsom det län, i hvilket könens närmande till liktalighet måste hafva mött största hindren. Till ett med 

Westrnanlands län likartadt förhållande närma sig mer och mindre Upsala, Kopparbergs och Gefleborgs län. 

Den ofvan vidrörda regeln, att flera barn af manligt än af qvinligt kön födas, är, enligt hvad i denna 

berättelses förra afdelningar blifvit ådagalagdt, af den allmängiltighet, att den äfven inom de relativt små 

summorna för hvarje särskildt län gör sig gällande, så att antalet lefvande födde gossebarn äfven länsvis be

räknadt öfverstiger det af flickebarn, stundom ända till 7 à 8 på 100:det. I följd häraf är ock att motse det 

förhållande, att inom hvarje särskildt läns folkmängd, beräknad vid en viss tidpunkt, skall framträda en öf

vertalighet af mankön utöfver qvinkön under någon del af barnaåldren. Då inom hvarje läns befolkning i sin 

helhet qvinkönets öfvertalighet likväl gör sig gällande, måste en vändpunkt finnas vid en viss ålder, efter 

hvilken detta kön förblifver det till antalet rådande. Denna vändpunkt inträffade i 1855 års folkmängd, en

ligt tab. 1. 28, för hela riket inom åldersklassen 16—18 år, enligt tab. 1. 26, för landsbygden inom samma ål

dersklass, men, enligt tab. 1. 27, för städerna först inom åldersklassen 21 — 25 år, så att mankönet, som, an

tingen i alla eller blott en del af de yngre åldersklasserna, varit talrikare än qvinkönet, från och med de 

uppräknade åldersåren och i alla de efterföljande visar sig fåtaligare och oftast desto mer, ju mera ålders

klassen stiger. Vore nu denna vändpunkt, sådan den för hela riket utvisas af en folkräknings resultat, ensamt 

beroende af en större dödlighet hos mankönet, så skulle man väl kunna vänta, att denna dödlighet inom sär

skilda delar af riket, t. ex. städer och län, ej borde förete så särdeles stora skiljaktigheter, och att den ål

dersperiod, då, inom hvarje särskildt län, qvinkönets öfvertalighet gör sig gällande, ej borde vara så särdeles 

aflägsnad från den för hela riket funna. Emellertid inträder här Yerkan af en faktor, nemligen in- och ut

flyttningar, så väl länen emellan, som mellan landsbygd och städer, hvilken ej blott försvårar bedömandet 

af den andel, som olika dödlighet kan hafva uti det ifrågavarande förhållandet, utan ock för många län fram

kallar högst betydliga afvikelser från det för hela riket gemensamma resultatet. In- och utflyttningar äro ock 

antagligen en hufvudsaklig anledning till den oregelbundenhet, som man stundom ser framträda, att nemli

gen i åldersklasser, som följa omedelbart efter hvarandra, öfvertaligheten växlar än för det ena, än för det 

andra könet. 

Om man nu genomgår länstabellerna i serien N:o 1, för att efterse inom hvilken af de uppgifna ålders

klasserna qvinkönets öfvertalighet blir för alla de efterföljande åren utan undantag rådande, och härvid 

skiljer hvarje läns landsbygd från dess städer, så finner nian å ena sidan för landsbygden: i Malmöhus län 

åldersperioden 61—65 år, i Westerbottens län 46 — 50 år, i Stockholms och Calmar län 41—45 år, i Jemt

lands län 36—40 år, i Gotlands och Norrbottens län 31—35 år, i Hallands, Göteborgs och Bohus, Werm

lands och Örebro län 26—30 år, i Skaraborgs och Gefleborgs län 21—25 år, i Jönköpings län 19—20 år, 

och således i alla dessa en högre åldersperiod än den för hela rikets landsbygd gemensamma; å andra sidan 

i Upsala och Kopparbergs län 8—10 år, och i Elfsborgs län 11—15 år, eller en lägre åldersperiod än den 

för rikets hela landsbygd, hvaremot samma ålder som för hela riket eller 16—18 år finnes i Södermanlands, 

Östergötlands, Kronobergs, Blekinge, Christianstads, Westrnanlands och Wester-Norrlands län. Tidpunkten 

för qvinkönets ständiga öfvertalighet var i städerna ensamt för sig inom Malmöhus och Hallands län 46—50 

år, inom Stockholms, Blekinge, Christianstads, Wester-Norrlands och Westerbottens län 36—40 år, inom Sö

dermanlands län och i Stockholms stad 31 - 35, inom Calmar, Gotlands, Elfsborgs, Skaraborgs, Örebro, West

rnanlands, Kopparbergs, Gefleborgs och Norrbottens län 21—25 ar, inom Upsala, Östergötlands, Wermlands 

och Jemtlands län 19—20 år, inom Jönköpings samt Göteborgs och Bohus 16—18 år, och i Wexiö stad 4—7 
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år. Vi finna alltså betydliga skilnader så väl mellan städerna och landsbygden, som mellan länen sinsemel

lan och städerna sinsemellan. 

En sådan skiljaktighet i qvinkönets öfvertalighet, som öfversigten Li t t A. utvisar, i förening med den 

nu vidrörda i afseende på den ålder, från hvilken denna öfvertalighet blir rådande, måste nödvändigt utöfva 

en mångsidig inflytelse, hvars närmare beskaffenhet och orsaker utan tvifvel vore ett vigtigt föremål för en 

jemförande forskning, som dock svårligen torde kunna utföras annorlunda än inom de särskilda länen. En 

högst olika verksamhet måste kunna utvecklas å ena sidan der, hvarest, såsom i Malmöhus län, qvinkön för

håller sig till mankön som 503 till 497, och der den ringa öfvertaligheten af qvinkönet först gör sig gällande 

efter 61:sta lefnadsåret, då mannen redan offrat sin mesta och bästa arbetskraft åt det samhälle han tillhört 

och åt detta återgäldat sin skuld för erhållen uppfostran, — och å andra sidan der, hvarest, såsom i Upsala 

län, qvinkön förhåller sig till mankön som 528 till 472, och der qvinkönets öfvertalighet redan gör sig gäl

lande inom 8:de— 10:de lefnadsåren. 

Vid dessa jemförelser far dock ej förbises, att Svenska tabellverket redogör endast för den kyrkoskrifna, 

den till orten hörande, befolkningen, men ej för den, som blott tillfälligtvis, under kortare tider, def vistas, 

eller, om ock längre qvarblifvande^ ej förändrat kyrkoskrifningsorten. Större eller mindre manlig arbetskraft 

kan alltså dragas från andra håll till ett län, eller en stad, för att fylla dess behof under kortare tider, utan 

att sådant i tabellverket blifver synligt. Men hvarje ort, som har ett ständigt behof af ökad manlig arbets

kraft, och åt sådan bereder tryggad bergning, måste ock antagas utöfva den inflytelse, att den vid sig genom 

inflyttning och Vederbörlig kyfkoskrifning fäster ett större eller mindre antal män inom den arbetsföra 

åldren, hvilka då jemväl framträda i tabellverket såsom orten tillhörige. Till hvilket betydligt belopp sådant 

eger rum så väl i vissa län, som i synnerhet i flertalet städer, är bland annat ådagalagdt af denna underdå

niga berättelses 2:dra afdelning tabb. Litt. A, B, C, D och F. 

När man alltså, åtminstone hvad landsbygden beträffar, under en längre följd af år i ett län finner en 

särdeles stark öfvertalighet af qvinkönet, och allra helst när denna öfvertalighet redan i en tidigare lefnads-

ålder gör sig gällande, så eger man grundad anledning att sluta till en derstädes mindre utvecklad och mindre 

lönad verksamhet för dess innevånare. Den relativt större tillgången på qvinlig arbetskraft, äfven om denna 

till högsta grad anlitas, torde dock i de allra flesta fall blifva en otillräcklig ersättning för bristen på manlig. 

I sammanhang med det anförda torde här ej böra förbigås några uppgifter om den åldersperiod, från 

hvilken qvinkönets öfvertalighet i några andra länder gjorde sig oafbrutet gällande vid sednaste, med Sve

riges ungefär liktidigt utförda, och nu bekanta folkräkningar. Denna åldersperiod utgjorde i Norge (1855) 

21:sta—25:te åren, i Danmark (1855) 41:sta—45:te, i Nederländerna (1849) 19:de—20:de, i Belgien (1846) 

51:sta— 52:dra, i England och Wales (1851) 21:sta—25:te, och i Skottland 16:de—20:de, hvadan alltså bland 

dessa länder det sistnämnda står Sverige närmast. 

I afseende på frågan, huruvida den åldersperiod, från hvilken qvinkönets öfvertalighet inom Svenska be

folkningen gjort sig gällande, varit några förändringar underkastad, så befinnes densamma, som enligt hvad anförts, 

vid 1855 års slut inföll i 16:de—18:de året, år 1850hafvainträffat i 21:sta—25:te, år 1845 i 16:de—18:de, år 

1840 i ll:te—15:de, år 1835 i 16:de—18:de, år 1830 i ll:te—15:de, år 1825 i 11:te—15:de, år 1820 i 4:de och 

5:te, 1815 i 2:dra och 3:dje, 1810 i ll:te—15:de, men deremot 1805 i 16:de—20:de åren. I detta förhållande 

kan hvarken misskännas krigens verkan, eller fredens inflytelse att till en högre ålder framflytta vändnings

punkten, ej heller den rubbning, som i detta hänseende utöfvats af emigrationen, hvilken under åren 1851 

med 1855 var vida starkare än förr. 

Det torde ej böra lemnas oanmärkt, huruledes å öfversigten Litt. A. nästan för hvartenda län jemväl 

kan spåras samma inflytelse af krigen, till hvilken, i afseende på den ifrågavarande proportionen mellan könen, 

för hela riket, hänvisning redan ofvan blifvit lemnad. Endast för 2:ne län, nemligen Gotlands år 1757 och 

Kopparbergs år 1772, förekomma större språng, som möjligen torde hafva sin förklaring i sjelfva original-

http://10.de
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tabellernas felaktighet, hvarvid numera intet kan åtgöras. I öfrigt visar tabellen Litt. A. en inre öfverens

stämmelse, som åt densamma ger ett ökadt värde, såsom uttryck af den olika verksamheten inom olika län. 

och såsom hänvisning till närmare undersökningar öfver orsakerna till skiljaktigheten. 

Likasom den olika proportionen mellan mankön och qvinkön utgör ett egendomligt grunddrag i olika 

i länders och orters befolkning, så är jemväl skiljaktighet i proportionen mellan befolkningens åldersklasser ett 

annat karakteristiskt förhållande, som förtjenar icke mindre uppmärksamhet. 

I detta hänseende har jag först velat lemna nedanstående öfversigt, Litt. B, för att dels underlätta upp

fattningen af tab. N:o 1. 28, dels bereda tillfälle till jemförelse mellan förhållandet vid en viss tidpunkt i 

Sverige och i sådana främmande stater, öfver hvilkas sednast afslutade folkräkning de officiela redogörelserna 

varit mig tillgängliga, och för hvilka de specificerade åldersklasserna kunnat för ändamålet användas, hvilket 

sednare är händelsen blott med ett mindre antal, emedan de andra innehålla dels allt för få åldersklasser, 

dels så fördelade, att de ined Svenska tabellverkets åldersklasser ej kunnat jemföras. Sålunda begränsad inom 

Litt. B. Öfversigt öfver relativa åldersförhållandet inom Sveriges och åtskilliga andra länders befolkning 
enligt sednast offentliggjorda folkräkningar. 
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ett litet antal särskilda stater har jag uti öfversigter! upptagit äfven några delar af andra stater. Dessas be

folkning är naturligtvis, i följd af de omflyttningar, som vanligen ega rum emellan helstaten och dess delar, 

ej i samma grad som helstatens att betrakta såsom ett slutet helt, och jag har alltså ej bordt underlåta att 

derpå fästa uppmärksamhet. 

Vid granskning af öfversigten Litt. B. befinnes bland de 10 anförda länderna Sveriges folkmängd den 

31 December 1855 af båda könen sammanräknade: 

inom åldersklassen 0 — 10 år intaga 7:de ordningsrummet mellan Norges i första och Belgiens i det 10:de; 

inom åldersklassen 11—20 år likaledes 7:de ordningsrummet mellan Skottland i l:sta och Norge i 10:de; 

inom åldersklassen 21—30 år 5:te ordningsrummet mellan Skottland i l:sta och Holstein i 10:de; 

inom åldersklassen 31—40 år första rummet, hvaremot Norge här intager det 6:te och Skottland 

det 10:de; 

inom åldersklassen 41—50 år 6:te rummet mellan Belgien i l:sta och Norge i det 10:de; 

inom åldersklassen 51 — (JO år likaledes 6:te rummet mellan Slesvig i l:sta och England med Wales 

i 10:de; 

inom åldersklassen 61—70 år 4:de rummet mellan Norge i l:sta och Skottland i 10:de; och 

inom samtlige åldersår öfver fyllda 70 år 8:de ordningsrummet mellan Belgien i l:sta och Oldenburg 

i det 10:de. 

Om de nu anförda åldersklasserna sammanföras till blott följande 3, så befinnes Sveriges folkmängd af 

båda könen sammanräknade vid ifrågavarande tidpunkt: 

inom åldersklassen 0—20 år intaga 8:de ordningsrummet mellan Skottlands i l:sta och Belgiens i 

det 10:de; 

inom åldersklassen 21—50 år 2:dra rummet mellan Belgiens i l:sta, Norges i 9:de och Skottlands i 

10:de, samt 

inom samtlige åldrar öfver fyllda 50 år 5:te rummet emellan Slesvigs i l:sta och Englands i det 10:de. 

Det för Sverige fördelaktiga förhållandet, att bland de anförda länderna stå i främsta rummet i af

seende på relativa talrikheten af dess befolkning i åldersklassen 31 — 40 år, och intaga 2:dra rummet jemväl 

uti den omfattande åldersklassen 21 — 50 år, är naturligtvis beroende af en mångfald af orsaker. Bland dessa, 

i hvad beträffar ensamt Sverige, torde väl ej böra förbigås den relativt ringa utsträckningen af utvandringar till 

andra länder, men jag utbeder mig att förnämligast få fästa uppmärksamheten på en, nemligen nativitetsför

hållandet under de år, som motsvara den vid 1855 års slut uppnådda åldersklassen 31—40 år. Af denna un

derdåniga berättelses första afdelning är ådagalagdt, att från och med 1815 till och med 1826, och i synner

het under qvinqvenniet 1821 — 1825, så väl den absoluta, som företrädesvis den relativa nativiteten var sär

deles stor. Ensamt för sig innebär visserligen ej den stora nativiteten följden af en motsvarig och varaktig 

folkmängdstillväxt, enär den allt för ofta är beledsagad af en stegrad dödlighet i de yngre åren. Men då nu 

Sverige bland sin medelåldriga befolkning räknar ytterst få inflyttade från andra länder, särdeles i förhållande 

till de utflyttade, så lider det intet tvifvel, att det just är de ofvannämnda årens betydliga nativitets-öfver-

skott, som blifvit bevaradt och som beredt åt vårt land den relativa talrikheten af innevånare inom den 

kraftigaste och för samhället verksammaste åldersperioden. 

öfversigten Litt, B. medgifver jemväl anställandet för hvarje kun af en jemförelse sådan, som den här 

förutgående. Jag anser mig dock ej böra dermed upptaga utrymme, utan blott i korthet tillägga, att inom 

åldersklassen 31—40 år, der Sveriges befolkning af båda könen tillsammans, på sätt anfördt är, intager den 

fördelaktigaste proportionen, detta förhållande äfven gäller hvarje kön särskildt för sig. Inom hela ålders

klassen 21—50 år intager likaledes hvarje kön för sig andra ordningsrummet, men i Norge deremot det 9:de. 

Aninärkningsvärdt är ock, huruledes i de högre åldersklasserna öfver 50 år proportionen hvad beträffar Sverige 

2 
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och Norge sträfvar att blifva omvänd. Emellan 51—60 år stå dessa båda länder för hvarje särskildt kön i 

6:te och 7:de ordningsrummen; emellan 61—70 år intager Norge för hvart och ett af könen l:sta rummet, 

Sverige deremot för qvinkönet 3:dje och för mankönet 5:te, och för åldern öfver 70 fyllda år bibehåller sig i 

Norge qvinkönet ännu i l:sta rummet, mankönet i det 2:dra, under det i Sverige qvinkönet sjunkit till det 

6:te och mankönet till det 10:de eller lägsta. I samtliga åldrar öfver fyllda 50 år står ock Norges befolk

ning af hvart och ett kön i 2:dra ordningsrummet, under det i Sverige qvinkönet intager det 4:de och man

könet det 8:de. 

Då så väl absoluta som relativa folkmängdsbeloppet inom särskilda åldersklasser vid olika tidpunkter 

måste vara beroende, dels af växlingar i nativitet och mortalitet, dels af förhållandet mellan in- och utflytt

ningar, och detta ämne erbjuder desto större intresse ju längre den tidrymd är, som kan öfverskådas, så har 

) jag trott mig ej böra här lemna obegagnade de upplysningar, som i detta hänseende af vårt tabellverk kunna 

lemnas. I tabellserien N:o 1 af denna afdelning är alltså redan utförd en jemförelse mellan åren 1855, 1830 

och 1805 för hela folkmängden i hvarje län, efter Sveriges nuvarande område. Då jag nu önskade sträcka 

denna jemförelse ännu längre tillbaka, måste ock det hinder undanrödjas, som ligger deruti, att, i alla befint-

Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet af hvarje 
nedanstående år. 
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liga sammandrag öfver folkmängdens fördelning efter åldersklasser vid de före 1805 verkställda folkräknin

garna, Finland jemväl är inberäknadt. Dessutom förekomma, enligt hvad i första afdelningen af denna under

dåniga berättelse vid tab. N:o 47 redan blifvit upplyst, för de flesta äldre år större eller mindre ofullständig

heter i sjelfva originaltabellerna för Sverige, hvilka man i afseende på hela folkmängdsbeloppet väl kunnat 

genom approximativa beräkningar till det mesta afhjelpa, men som i fråga om åldersklasserna qvarstå. I öf

verensstämmelse med den plan, som i denna underdåniga berättelse blifvit följd, att, så vidt sig göra låter, 

lemna en öfversigt öfver vårt tabellverks uppgifter äfven för äldre tider, hafva nu, med uteslutande af Fin

land, samtliga läns-, stifts- och kontraktstabellerna för hvarje år, som folkräkning egt rum, f. o. in. 1751, 

undergått ny granskning och omslutning i artikeln om folkmängdens fördelning efter ålder. Att genom ap

proximativa beräkningar utfylla åldersklassernas antal der, vid denna omslutning, originaltabellerna för hela 

län eller länsdelar helt och hållet saknats, eller företett uppenbara brister, har jag dock ej ansett ändamåls

enligt, utan föredragit beräkningarnas grundande blott på de tillgängliga uppgifterna, hvilka torde befinnas 

lemna tillräckligt stora summor, för att i en blott procentberäkning uttrycka det sanna förhållandet- Uti ne

danstående öfversigt Litt- C äro ock för hvarje år, till närmare upplysning, utförda de absoluta summor, som 

Fortsättn. af Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet 
af hvarje nedanstående år. 
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för beräkningen legat till grund, så ofta dessa varit afvikande från det summariska folkmängdsbelopp, som 

förut blifvit såsom det rätta antaget. (I. 1. tab. N:o 47.) 

Om man nu, enligt denna öfversigt, anställer en jemförelse mellan den relativa talrikheten af t. ex. hvarje 

10-årig åldersklass vid hvar och en af de 25 folkräkningar, hvilkas uppgifter här äro redovisade,- så utvisar 

denna bland annat följande förhållanden. 

För båda könen gemensamt var åldersklassen: 0—10 ar relativt starkast: 25,13% år 1830, svagast: 

21,89% år 1810; åldersklassen: 11—20 starkast: 21,11% år 1840, svagast: 17,79% år 1785; åldersklassen: 

21—30 starkast: 17,70% år 1850, svagast: 15,04% år 1830; åldersklassen 31—40 starkast: 14,67% år 1855, 

svagast: 12,50% år 1840; åldersklassen 41—50 starkast: 11,90% år 1800, svagast: 9,89% år 1751; åldersklas

sen 51—60 starkast: 9,26% år 1810, svagast: 7,67% år 1754; åldersklassen 61—70 starkast: 6,31% år 1751, 

svagast: 4,92% år 1835; och åldersklassen öfver fyllda 70 år starkast: 3,56% år 1754, svagast: 2,64% år 1845. 

Samma förhållande framträder äfven vid jemförelser för hvarje särskildt kön, med några få mindre un

dantag, särdeles i de högsta åldersklasserna. Skilnaderna mellan de här anförda talen äro väl icke stora för 

Fortsättn. af Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet 
af hvarje nedanstående år. 
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någon åldersklass, och aftaga alltjemt från de yngre mot de högre åldersklasserna, men på en folkmängd af 

några millioner hafva de dock ej obetydlig inverkan. 

Då i flera fall orsakerna till dessa skiljaktigheter tydligen återfinnas i vissa förutgångna kända förhål

landen, tillåter jag mig att här jemväl vidröra dessa, och väljer härvid den kronologiska ordningen. 

Åldersklasserna 41—50 och 51—60 år voro året 1751 svagare, un under något af de följande folkräk

ningsåren. De personer, som 1751 tillhörde nämnde åldersklasser, voro födde mellan åren 1692 och 1711, 

eller under en tiderymd, utmärkt af hungersnöd, pest och nästan oafbrutna krig. Det är alltså allt skäl att 

antaga, att icke blott nativiteten varit ringare, utan ock dödligheten jemväl i yngre åren mycket större än 

vanligt, och att i följd deraf behållningen till framtiden måst blifva mindre. Åldersklassen 61—70 år, hvilken 

år 1751 var starkare, än den sedan förekommit, utgjorde deremot dåvarande behållningen af de födda under 

åren 1683—1692, eller en tiderymd af lugn och förkofran inom landet. Det kan alltså väl förutsättas, att 

både nativiteten varit stor och dödligheten ringare under en dylik tiderymd, och att de nästföljande 2:ne de

cenniernas decimerande härjningar alltså måste hafva träffat denna åldersklass så talrik, att dess återstod 1751 

Fortsättn. af Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet 
af hvarje nedanstående år. 
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ännu kunde vara betydlig nog. Åldersklassen öfver 70 år, hvilken år 1754 var starkast, härledde sig ock 

från nativitetsbeloppet före 1684, eller en fredlig tid. Åldersklassen 11—20 år, hvilken år 1785 var svagast, 

omfattar de födda under åren 1766—1775, hvilka år voro utmärkta dels af en plötslig förändring i det hit

tills följda systemet inom den inre hushållningen, med deraf hämmad rörelse och vållad allmän nöd, dels af 

den förfärligaste missväxt och dess följder, härjande farsoter. Vårt tabellverk utvisar ock för denna tiderymd 

så väl en ringa nativitet, som en särdeles stor dödlighet. Följderna af de missöden, som drabbade Svenska 

folket under åren 1760 med 1773 visa sig ock fortfarande deruti, att åldersklassen 61—70 år är den svagaste 
o 

år 1835, och åldersklassen öfver 70 år den svagaste år 1845. Åldersklassen 41—50 år, hvilken år 1800 

var starkast, härrörde från de födda under åren 1751—1760, då. oaktadt ett par års klena skördar och det 

Pommerska kriget, nativiteten, enligt tabellverket, var stor och dödligheten ej särdeles betydlig, och då fol

ket utan tvifvel hade skördat frukterna af nästförutgångna decenniers förbättringar i rikets inre hushåll

ning. Vi återfinna ock 1810 barnen af 1751 - 1760, bildande åldersklassen 51—60 år, starkare än under 

något annat af de i öfversigten upptagna folkräkningsåren. Deremot visar sig under samma år 1810 ålders

klassen 0—10 år svagast, såsom en följd af de olyckliga krigen under första 10-talet af detta århundrade, då 

Fortsättn. af Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet 
af hvarje nedanstående år. 
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under åren 1806—1810 nativiteten var relativt lägre, och dödligheten relativt större än under någon femårs

period sedan vårt tabellverks början. Verkan af denna olycksdigra tid röjer sig ock deruti, att åldersklassen 

21—30 år är den svagaste år 1830, och åldersklassen 31—40 likaledes den svagaste år 1840. 

Med motsatt inflytelse framträder deremot det förhållande, på hvilket jag redan i det föregående fästat 

uppmärksamhet, nemligen den starka nativitet, som utmärkte det första årtiondet af vårt sednaste oafbrutet 

njutna fredslugn, och i synnerhet åren 1821—1826. A r 1830 är nemligen åldersklassen 0—10 år starkast, 

år 1840 åldersklassen 11—20 år, år 1850 åldersklassen 21—30, och år 1855 åldersklassen 31—40 år. 

öfversigten Litt. G erbjuder tillfälle att utsträcka dessa jemförelser äfven till de mindre åldersklasserna 

af 5, 2 à 1 år, men det skulle blifva allt för vidlyftigt, att här upptaga sådana. 

öfversigten Litt. B har ådagalagt, att, vid jemförelse med flera andra länder, Sveriges befolkning år 

1855, i afseende på relativa talrikheten af åldersklassen 31—40 år, stod i främsta rummet, och i samma hän

seende, hvad beträffar hela åldersklassen 21—50 år, intog 2:dra rummet, och att vi sålunda egde den relativt 

talrikaste befolkningen inom de företrädesvis kraftfulla och verksamma lefnadsåren. En jemförelse i detta hän

seende emellan åren 1751 och 1855, enligt öfversigten Litt. C, utvisar ock för det sistnämnda årets befolk-

Fortsättn. af Litt. C. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning vid slutet 
af hvarje nedanstående år. 
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ning i hvar och en af de 10-åriga åldersklasserna från och med inträdet i l l : t e lefnadsåret till och med det 

60:de ett fördelaktigare förhållande än för det förstnämnda. Hvad särskildt beträffar de 3 tioåriga åldersklas

serna mellan 21 och 50 år sammanräknade, så utgjorde de år 1751 blott 39,44%, år 1855 deremot 41,54%. I 

afseende på befolkningens relativa talrikhet mellan 21 och 50 år visa dock 6 af de i öfversigten anförde åren 

ett fördelaktigare förhållande än 1855, så att den största relativa talrikheten af ifrågavarande åldersklass, nem

ligen år 1805, utgjorde 42,42%. 

Ehuru det alltid är med större svårigheter förknippad t att i stora städer noggrannt bestämma folk

mängden och dess fördelning bland annat i åldersklasser, och, hvad särskildt Stockholm beträffar, jag vid flora 

tillfällen, och jemväl i det föregående af denna underdåniga berättelse, haft nåden fästa Eders Kongl. Majrts 

uppmärksamhet på otillförlitligheten af dess folkmängds-uppgifter, så har jag dock i sammanhang med det 

föregående trott mig böra begagna tillgängliga officiela källor till utarbetande af nedanstående jemförande öf

versigt, Litt. D, öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Stockholms och åtskilliga andra hufvudstäders 

befolkning. 

Litt. D. Öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Stockholms och åtskilliga andra 

hufvudstäders befolkning. 

Enligt denna öfversigt intager Stockholm, i afseende på talrikheten af hvarje nedanstående åldersklass, 

bland de. 14 städer, för hvilka officiela uppgifter i nödig fullständighet varit tillgängliga: 



Förändring i 
åldersklasser
nas relativa 
talrikhet i 
Stockholm. 
Tab. I. 25. 

Åldersklasser
nas relativa 

talrikhet 
läusvis. 

Tab. N:o 1 
och Litt. E. 

Jag vågar dock pä dessa förhållanden ej grunda några slutsatser, då jag bland annat, som härmed eger 

sammanhang, icke har mig tillräckligt bekant, i hvilka och huru många af de anförda städerna garnisonen är 

medräknad, men säkert känner, at t den i Stockholm 5r i folkmängden intagen, i Wien deremot ej inberäknad. 

I frågan huruvida proportionen mellan åldersklasserna inom Stockholms befolkning varit olika vid olika 

tider lemnar tab. N:o 1. 25 upplysning för det sistförflutna halfva seklet. Af denna tabells granskning följer, 

att åldersklassen: 0—10 år under tiden ej visat något regelbundet fallande eller stigande, och att för man

könet maximum: 17,68% inföll år 1825, minimum: 15,51 % år 1850, för qvinkönet maximum: 15,74% år 1805, 

minimum: 13,20% år 1850; att åldersklassen: 11—20 år för mankönet företer ett oregelbundet stigande från 

14,87%, år 1805, till 19,01%, år 1835, men derifrån visar sig fallande; för qvinkönet åter väl har sitt maxi

mum: 15,23% likaledes året 1835, men sitt minimum 12,65% år 1820, och ej kan sägas fortgående stiga eller 

falla; att åldersklassen: 21—30 år för mankönet jemnt stiger från minimum: 18,38%, år 1810, till maximum: 

28,16%, år 1845, men sedan jemnt faller, hvaremot för qvinkönet minimum: 19,21% och maximum: 21,74%, åren 

1840 och 1830, ligga hvarandra nära; att åldersklassen: 31—40 år både för man- och qvinkön företer ett 

temligen jemnt stigande under hela tiden med minimum för det förstnämnda könet: 18%, år 1805, och maxi

mum: 22,02%, år 1855, samt för sistnämnda könet minimum: 16,72% år 1810, och maximum: 20,56% år 1855; 

att i hvar och en af de 10-åriga åldersklasserna öfver 40 år maximum för mankönet infaller under året 1805, 

för 4 1 - 50 år med 14,92%, för 51—60 år med 9,28%, för 61—70 år med 4,77%, och för åldern öfver 70 år 

med 2,10%, hvarefter minimum finnes för den förstnämnda af dessa åldersklasser med 9,75% år 1835, för den 

andra med 4,58% år 1840, för den 3:dje med 2,07% år 1855, och för den 4:de med 0,76% likaledes år 1855; 

att maximum för qvinkönet mellan 41—70 år infaller år 1810, med 14,63% för 41—50 år, med 10,00% för 

51—60 år och med 7,22% för 61—70 år, samt att maximum för qvinkön öfver 70 år går tillbaka till året 

1805 med 3,77%. Qvinkönets minimum visar sig för den första åldersklassen år 1830 med 13,54%, för den 

andra år 1835 med 9,03%, för den 3:dje år 1840 med 5,38% och för den 4:de år 1855 med 2,69%. 

Det anförda ådagalägger, att hufvudstadens befolkning under de 50 år, hvarom här varit fråga, haft en 

bestämd riktning till öfvervågande tillväxt i åldersklasserna mellan 21—40 år och till aftagande talrikhet re

dan från och med åldersklassen 41—50 år. Detta sammanstämmer ock med det kända förhållandet, att Stock

holm har en betydlig dödlighet, och att dess folkmängd underhålles och tillväxer genom inflyttningar företrä

desvis af personer tillhörande den tidigaste medelåldern. 

Till en lättare uppfattning af innehållet i vissa delar af tabellserien N:o 1 är å följ. sida stående öfver

sigt, Litt. E, utarbetad öfver åldersklassernas relativa styrka vid 1855 års slut inom hvarje län för sig, så väl 

som för städer och landsbygd i hela riket särskilde. 

Denna öfversigt utvisar, hvad beträffar de 2:ne första 10-åriga åldersklasserna, den största relativa tal

rikheten å landsbygden, men för de 3:ne följande, från och med 21:sta till och med 50:de året, ett omvänd! 

förhållande, eller största relativa talrikheten i städerna, för åldersklassen 51—60 år, i afseende på båda könen 

förenade, ett alldeles lika procentförhållande å landsbygden och i städerna, hvarefter för de två högsta ålders

klasserna landsbygden återtager en oljetydlig öfverlägsenhet. 

Från det medeltal, som uttryckes af förhållandet i hela riket, aflägsnar sig å ena sidan och mindre be

tydligt landsbygden, å andra sidan och ganska betydligt Stockholms stad. De öfriga städerna sluta sig mer 

och mindre nära till förhållandet i hufvudstaden, så att de i åldershänseendet, karakteristiska drag, som åt-

3 
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skilja landsbygds- och stadsbefolkning, här tydligt framträda. Exempelvis finnes sålunda relativa talrikheten 

af Stockholms befolkning i åldersklasserna 21—30 och 31—40 år ungefärligen lika stor med den af lands

bygdens befolkning i 0—10 år, men deremot barn under 10 år i Stockholm ej talrikare än åldersklassen 

31—40 år å landsbygden. 

De å öfversigten utförda maxima och minima visa, att skilnaderna för samma åldersklass ofta uppgå 

ända till 10 à 12 p roc , när Stockholms stad medräknas i jemförelsen länen emellan. Uteslutes åter Stock

holm vid en sådan jemförelse, så äro skilnaderna länen emellan ej särdeles stora, och detta synes så mycket 

mera aninärkningsvärdt, som stadsbefolkning ingår i så olika proportion i olika län. Bland skiljaktigheterna 

länen emellan torde följande företrädesvis vara anmärkningsvärda. 1 Westerbottens och Norrbottens län har 

åldersklassen 0—10 år en särdeles talrikhet, hvilket utan tvifvel sammanhänger dermed, att det relativa na

tivitetsbeloppet under åren 1846—1855 i dessa båda län var störst. Det motsatta förhållandet, eller en sär-

Litt. E. Summarisk öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning den 31 
December 1855, länsvis. 
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deles fåtalighet af denna åldersklass, i Gotlands och Jemtlands lan, står äter i samband med det särdeles laga 

nativitetsbeloppet i dessa län under samma tiderymd (jfr. I. 1. tab. Litt. A). Till Calmar läns öfverlägsenhet 

i åldersklassen 11—20 år lemnar ock tabellverket en förklaring i en större nativitet under åren 1836 — 1845. 

På likartadt sätt förklaras minimum i Kronobergs län inom åldersklassen 21—30 år af den låga nativiteten 

derstädes under åren 1826 med 1835, minimum i Westerbottens län inom åldersklassen 31—40 år af den 

låga nativiteten under åren 1816 med 1825, samt det låga antalet i både Westerbottens och Norrbottens län 

inom åldersklassen 41—50 år af den relativa nativitetens ringa belopp under åren 1806—1815. Uppmärk

samheten torde ock särskildt böra fästas på Jemtlands öfverlägsenhet i alla åldersklasserna öfver 50 år, hvil

ken till en del sammanhänger med den relativa fåtaligheten i de yngsta åldersklasserna. För hela riket och 

båda könen sammanräknade befunno sig vid 1855 års slut 41,54% emellan 21:sta och 50:de lefnadsåren. 

Stockholms stad, med icke mindre än 56,85% innevånare emellan nämnda lefnadsår, öfverskrider alltså betydligt 

Fortsättn. af Litt. E. Summarisk öfversigt öfver förhållandet mellan åldersklasserna inom Sveriges befolkning 
den 31 December 1855, länsvis. 
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medeltalet för riket. Deremot, afvika de särskilda länen föga från detta medeltal, nemligen med ett maximum 

af 42,80% för Stockholms lan och ett minimum af 37,83% för Westerbottens län. 

Uti det föregående af denna underdåniga berättelse har öfversigt lemnats öfver proportionen ej blott 

mellan man- och qvinkön i allmänhet inom Sveriges och åtskilliga andra Staters befolkning i sin helhet (I. 1. 

tab. Litt. D), utan ock för hvarje särskildt län ända från början af vårt tabellverk (I. 3. tab. Litt. A här of

van). Jag har jemväl i denna afdelning, sid. 6, fästat uppmärksamheten på den åldersperiod, från hvilken, 

enligt de absoluta talen i tabellserien N:o 1, q vinkönets öfvertalighet visat sig blifva oafbrutet rådande genom 

alla efterföljande åldersklasser, särskildt å landsbygden och särskildt i städerna. Ofta inträffar dock redan i 

en och annan tidigare åldersperiod, att en sådan öfvertalighet framträder, för att i någon af de närmast efter

följande lemna rum för motsatsen. En dylik omväxling intill en viss ålder måste ock vara en följd bland 

annat af befolkningens omflyttningar orterna emellan. 

Jag har nu trott mig böra närmare åskådliggöra proportionen mellan man- och qvinkön i särskilda 

åldersklasser, genom angifvande af det antal qvinkön, som motsvarade 100 mankön. Det har härvid synts mig 

ändamålsenligast, att sammanföra åldersklasserna, icke till jemna tioårsperioder, såsom i några af föregående 

öfversigter, utan till sådana grupper, som lämpa sig till jemförelse med de åldersklasser, för hvilka uppgif

terna om ingångne äktenskap m. in. hittills af Presterskapet meddelats. (Jfr. I. 1. tabb. 5, 6, 11, O, P, Q, R.) 

Jag tillåter mig först, att i nedanstående öfversigt, Litt. F, lemna en jemförelse med åtskilliga andra 

länder, för hvilka nödiga upplysningar varit tillgängliga. 

Såsom de båda ytterligheterna framträda i denna öfversigt å ena sidan Island och â den andra Kyrko

staten. Denna sednare stat med en år 1853 beräknad folkmängd af 3,124,178, inom hvilken i sin helhet på 

1,000 innevånare funnos 512 af manligt och 488 af qvinligt kön, företer, i följd af en sådan ovanlig mankö

nets öfvertalighet, blott inom åldersklassen 51—60 år en jstörre proportion af qvinnor än af män. I alla de 

yngre åldersklasserna är deremot qvinkönets antal i förhållande till mankönets lägre, än i de öfriga länder, 

som här utgöra föremål för jemförelse. 

ö n Island, hvars hela folkmängd den 1 Oktober 1855 utgjorde 64,603, inom hvilken i sin helhet på 

1,000 personer funnos 478 af manligt och 522 af qvinligt kön, visar ock i hvarje särskild åldersklass en öf

vertalighet af detta sednare kön, hvilken med åren nästan oafbrutet tillväxer, och redan från 40:de året öf

verstiger förhållandet i de andra länderna, samt efter 60:de året är särdeles stor. 

Litt. F. Öfversigt öfver proportionen mellan könen inom vissa åldersklasser i Sverige och åtskilliga andra länder. 
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Intet af öfriga uppräknade länder närmar sig Island sä mycket som Sverige, vare sig i afseende på det 

för hvarje åldersklass temligen regelbundna stigandet af qvinkönets öfvertalighet, eller i afseende på det be

tydliga beloppet af denna öfvertalighet i de högre åldersklasserna. 

I det ena eller andra af dessa afseenden står ock befolkningen i Nederländerna och Skottland närmare 

till förhållandet i Sverige, än den i våra grannstater, Norge och Danmark. Närmast förhållandet uti ifråga

varande hänseende inom Kyrkostaten stå å andra sidan Belgien och Frankrike. 

Enligt den allmänna regeln att de födde af mankön äro talrikare än de af qvinligt kön, och då inom 

åldersklassen 0—15 år in- och utflyttningar icke kunna utöfva särdeles stor inflytelse, är det redan anmärk-

ningsvärdt, då i denna åldersklass mankönet ej förmår bibehålla en ansenligare öfvertalighet, än den i Sverige 

och England, och detta förhållande häntyder med största sannolikhet på en öfvervågande dödlighet bland 

barn af manligt kön, hvilken på Island, der likasom annorstädes födde gossebarn äro talrikare än flickebarn, 

är ännu större, då qvinkönet redan uti ifrågavarande åldersklass derstädes är öfvertaligt. 

Proportionen mellan könen vid öfvergången till nästa åldersklass, eller 16:de året, måste naturligtvis 

redan för sig inverka på alla de efterföljande åldersklasserna, men i dessa inträder snart, och fortverkar åt-

minstone till en viss högre ålder, inflytelsen af in- och utflyttniugar. Åtminstone från 21:sta till 40:de à 

50:de åren blir det i följd häraf icke tillåtligt, att söka orsaken till mankönets relativt större minskning en

samt eller företrädesvis uti en relativt större dödlighet inom detta kön, med mindre man eger tillförlitlig kun

skap om antalet in- och utflyttade af hvarje kön. Utan allt tvifvel hafva ock de växlingar emellan ålders

klasserna, hvilka, enligt öfversigten, förekomma i flera länder, och bland dem Norge, till en betydlig del sin 

förklaring i större ut- och inflyttningar. Imellertid är det i föregående afdelningar af denna underdåniga 

berättelse redan ådagalagdt, att dödligheten bland mankönet inom medelåldern i Sverige är betydlig, och att 

skäliga anledningar dertill jemväl förefinnas om ej i klimatet, åtminstone i flera af detta köns lefnadsyrken, så 

väl som i ett ohelsosamt lefnadssätt bland allt för många. Man kan alltså väl inrymma någon inflytelse åt 

de under åren 1851 med 1855 från Sverige skedde utflyttningarne af mankön, och måhända företrädesvis så

som bidrag till förklaring af den lilla oregelbundenhet, som å öfversigten visar sig mellan 26:te och 40:de 

lefnadsåren, utan att derigenom behöfva förringa den andra anledningen till qvinkönets växande öfvertalig

het, eller mankönets större dödlighet. Den proportion mellan könen, som visar sig i flera andra länder, 

hvilka idka sjöfart och bergsbruk, under förhållanden mer eller mindre likartade med Sveriges, gifver äfven 

stöd åt detta antagande. 

Då jag ej eger tillgång till de nödiga materialierna att för de här anförda länderna anställa en jem

förande undersökning, om och i hvad mån nu framställde förhållande med könens relativa talrikhet inom olika 

åldersklasser skulle kunna förmärkas utöfva inflytelse på kontrahenternas ålder vid äktenskaps ingående, kan 

jag här blott såsom en sannolikhet antyda, att äktenskap, i hvilka qvinnan är betydligt yngre än mannen, 

företrädesvis torde kunna sökas bland de folk, der qvinkönets relativa talrikhet i de yngre åldersklasserna 

är störst. 

I den å följ. sida stående öfversigt, Litt. G, är proportionen mellan könen inom 5 större åldersklasser 

utförd icke blott länsvis, utan jemväl sådan den förefunnits vid 3 särskilda lika långt från hvarandra aflägsna 

tidpunkter under ett hälft sekel. 

Om uppmärksamhet skänkes först åt förhållandet i hela riket vid slutet af hvartdera af åren 1855, 1830 

och 1805, hvilket förhållande skulle kunna betraktas som ett medeltal, så befinnes vid hvar och en af de 3 

tidpunkterna inom första åldersklassen en i det närmaste lika stor öfvertalighet af mankönet, hvilken redan i 

2:dra åldersklassen lemnar rum för det motsatta förhållandet eller qvinkönets relativa öfvertalighet, och denna 

tillväxer sedan för hvarje högre åldersklass. Störst visar den sig hafva varit i högsta åldersklassen år 1830. 

Förhållandet vid slutet af året 1855, jemfördt med det under de två andra åren, ådagalägger ock i det hela, 

hvad redan förut i denna underdåniga berättelse är upplyst, a t t qvinkönets öfvertalighet är i långsamt fort-
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gående aftagande. Landsbygden, som hufvudsakligen bestämmer förhållandet i hela riket, står också detta helt 

nära i de flesta åldersklasserna. Städerna afvika åter derifrån ej obetydligt, men denna afvikelse framträder 

mindre i de tvä första åldersklasserna, växer deremot nästan jemnt ined hvar och en af de tre sista. Vid 

jemförelse mellan de 3:ne tidpunkterna befinnes ock det relativa antalet qvinnor i båda de sista åldersklas

serna, eller från och med det 36:te lefnadsåret, inom städerna vara i ett starkt tilltagande. Jemte den anled

ning till detta förhållande, som skäligen kan sökas uti en större dödlighet i städerna bland medelåldrigt man

kön, ligger väl förnämsta orsaken uti en betydlig inflyttning af qvinnor. I följd af den här antydda olikheten 

mellan landsbygden och städerna återfinnes ock för det mesta endera af de båda yttersta gränserna, som a 

öfversigten äro särskildt utförda, i hufvudstadens befolknings-förhållande och detta förnämligast inom de högre 

åldersklasserna. Betraktas hvarje län för sig, så äro undantagen få från den allmänna regeln, att qvinkönets 

öfvertalighet jemnt växer med hvarje högre åldersklass. Dessa undantag torde till stor del kunna förklaras 

af ut- och inflyttningar, då de företrädesvis förekomma i de län, der sådana i högre grad ega rum. I öfver

ensstämmelse med hvad redan genom tab. Litt. A här ofvan blifvit ådagalagdt, är Malmöhus län det, uti hvilket 

Litt. G. Summarisk öfversigt öfver proportionen mellan könen inom vissa åldersklasser, länsvis. 
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könen jemväl i de högre åldersklasserna minst skilja sig från hvarandra i antal, och detta förhållande visar 

sig oförändradt under halfva seklet. Närmaste rummet derefter synes för samma tidslängd intagas af Chri

stianstads län. Aninärkningsvärdt är ock, att, oaktadt den inflytelse i motsatt riktning, som man skulle kunna 

vänta af Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län likväl alltjemnt visar en relativt ringa öfvertalighet af 

qvinkönet i de högre åldersklasserna. 

A motsatta sidan med en starkt tillväxande öfvertalighet af qvinkönet i de högsta åldersklasserna stå 

Kopparbergs, Westmanlands och Upsala län i främsta rummet vid slutet af 1855 och de båda förstnämnda 

jemväl vid slutet af 1830. 

I öfrigt tillåter jag mig, ined anledning af tab. Litt. G, blott fästa särskild uppmärksamhet vid Stock

holms stads befolkning öfver 50 år, som år 1855 var mer än 2i gång starkare af qvinkön än af mankön. 

Denna ytterlighet, som i nära lika grad återfinnes år 1830, har gifvit mig anledning att anställa en jemförelse 

med förhållandet uti några andra hufvudstäder, för hvilka nödiga upplysningar varit tillgängliga. Denna jem

förelse finnes uti nedanstående tab. Litt. H, och utvisar att Stockholms stad står af alla de öfriga ouppnådd 

i qvinkönets öfvertalighet inom åldersklassen öfver 50 år. 

Utgjorde nu de till denna åldersklass hörande innevånare blott ett ringare antal, så hade detta för

hållande en obetydlig inflytelse, men icke mindre än 13,314 personer eller mer än \ af stadens hela folk

mängd höra hit. Lägges härtill, att äfven i åldersklassen 36—50 år qvinkönets öfvertalighet här är större, än 

i någon af de andra städerna, så blir den ifrågavarande egendomligheten hos Stockholms befolkning så mycket 

anmärkningsvärdare. Hvad dess orsaker beträffar, så hänvisar tabellverket å ena sidan på stor dödlighet bland 

mankönet inom medelåldren och å den andra på jemnt fortgående stor inflyttning af båda könen, men upp

gifter saknas rörande de åldersklasser, inom hvilka inflyttningar företrädesvis ega rum, och häraf vållas omöj

lighet att bestämdt afväga den andel, som bör tillerkännas hvarje orsak för sig. 

Det är lätt att inse, huru vilseledande det kan blifva, derest man, i frågor om den verksamhet, som i 

en eller annan rigtning kan åstadkommas af en stads innevånare, om beloppet och tyngden af dessas beskatt

ning, om relativa antalet födde och döde o. s. v., endast med hvarandra ville jemföra de absoluta folkmängds

talen i olika städer, med förbiseende af den proportion, i hvilken hvarje kön, så väl i allmänhet, som inom 

särskilda åldersklasser i hvarje stads folkmängd ingår. Från dylik synpunkt torde det nu vidrörda förhållan-

Litt. H. Summarisk öfversigt öfver proportionen mellan könen inom vissa åldersklasser i Stockholm och några 
andra hufvudstäder. 
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det innebära en vägledning att förklara icke blott många af Stockholms egendomligheter i jemförelse med 

andra Sveriges städer, utan ock samtliga Svenska städernas i förhållande till andra länder, hvilket dock ej 

tillhör denna underdåniga berättelse. 

I sammanhang med den nu lemnade redogörelsen för Svenska befolkningens åldersförhållanden har jag 

ansett mig böra något utförligare än i tabellserien N:o 1 behandla frågan om antalet af dem, som länge öfver-

lefvat den vanliga gränsen för menskliga lifvet. För sådant ändamål är i nedanstående öfversigt, Litt. I, 

absoluta antalet lefvande personer öfver fyllda 90 år, inom hvarje kön, länsvis redovisadt för hvarje folkräk

ningsår under ett hälft sekel från och med 1805. Dels olikheter i länsindelningen, dels ofullständigheter i de 

äldre tabellerna hafva utgjort hinder att fullfölja denna redogörelse längre tillbaka, och redan för året 1805 

är nödigt, att fästa uppmärksamhet vid den anmärkning, som finnes här nedan efter tabellen. 

Litt. I. Öfversigt öfver antalet af dem, som uppnått mer än 90 års ålder vid nedanstående års slut, länsvis. 

Anm. Uppgiften om 58 mankön öfver 90 års ålder i Christianstads lan år 1805 Sr uppenbart felaktig, och härrör af origtighet uti tabellerna för Albo, Jerrestads 

och Ingelstads prosterier. Felet, som numera ej kunnat rättas, inverkar pä summorna för hela riket och för landsbygden. Antagligen är uppgiften inemot 

50 personer för hög. Verkan af detta fe], som i originaltabellerna sträcker sig ända till 7C:tc lefnadsåret, röjer sig jemväl tydligt i tabellserien N:o 1. 10, 

och får ej heller förbises i tabb. 26 och 28, samt Litt. C. år 1805. 
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Äfven om man, med anledning af denna anmärkning, vid jemförelse, förbigår året 1805, är dock omiss

känneligt, att, hvad mankönet beträffar, antalet öfver 90-åriga personer, i hela riket, så väl som å landsbygden, 

från och med 1810 befinner sig i ett långsamt aftagande, hvaremot, i fråga om qvinkönet, under de 50 åren 

från och med 1805 sådant ej förmärkes. 

Af förhållandet i städerna låter sig svårligen någon slutsats dragas, dels emedan hela befolkningens ab

soluta antal är relativt ringa, dels emedan åtskilliga i en och annan af dem belägna välgörenhetsanstalter ofta 

tillfälligtvis innesluta många ålderstigna personer från andra orter o. s. v. 

Fastän öfversigten Litt. I endast för mankönet ådagalägger ett relativt aftagande antal högt ålderstigne 

personer inom Sveriges befolkning, visar sig dock af nedanstående öfversigt, Litt. K., att ett sådant aftagande 

för båda könen egt rum, och det uti en icke ringa grad, när man öfverskådar hela den tiderymd, som vårt 

tabellverk omfattar. 

Sveriges folkmängd, på grund af uppgifterna för året 1751, innehöll enligt denna öfversigt på 10,000 inne

vånare af mankön 6,c, och på 10,000 innevånare af qvinkön 10,4 personer af högre ålder än fyllda 90 år. Då 

de, som vid slutet af året 1751 uppnått mer än 90 års ålder, voro födde före 1661, och då 1571 års kyrko

ordning icke innehåller något stadgande, som häntyder på ett redan då förhandvarande bruk att föra födelse-

och dopböcker, men dessa med öfriga kyrkoböckers förande allmänt anbefalldes först i 1686 års kyrkolag, så 

skulle väl kunna göras någon invändning mot tillförlitligheten af ifrågavarande åldersuppgifter i tabellverket, 

så väl för 1751, som närmast derefter följande år. Emellertid är dock kändt, att kyrkoböckers förande redan 

före medlet af 1600-talet var föreskrifvet af flera stiftsstyrelser, och torde väl kunna antagas, att ett sådant 

bruk varit allmänt, innan det af lag bestämdes. Det för närvarande i Norge befintliga stora antalet ålder

stigna synes mig ock gifva ökad trovärdighet åt de äldsta Svenska uppgifterna. 

Under sådant förhållande kan det alltså genom uppgifterna i tabb. Litt. 1 och K antagas såsom tillför-

litligen styrkt, att åldersklassen öfver 90 år inom Svenska befolkningen icke blott sedan ett sekel aftagit i 

Litt. K. Öfversigt öfver antalet af dem, som vid nedanstående tidpunkter funnits uppgifne såsom hafvande uppnått 
mer än 90 års ålder i Sverige och åtskilliga andra länder. 
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styrka, och att detta aftagande, som för qvinkönet numera synes hafva uppnått sin lägsta gräns, för mankönet 

deremot ännu är i fortgående, utan ock att denna åldersklass i vårt land är fåtaligare, än i flera andra Euro

peiska länder. 

Derest, med ledning af tab. Litt. I, förhållandet länen emellan jemföres, så befinnes år 1855 Westerbot

tens län, i afseende på antalet öfver 90-åriga män, stå i främsta rummet med 4,83 på 10,000 och närmast ef

terföljas af Jemtlands, Göteborgs och Bohus, Jönköpings och Södermanlands län (1,83). A motsatta sidan står 

ytterst Upsala län, der vid samma tid ingen man öfverlefvat det 90:de året, hvarefter, med undantag för Stock-

Litt. L. Öfversigt öfver civilståndet i Sverige och åtskilliga andra länder. 
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holms stad, närmast följa Skaraborgs, Gotlands, Malmöhus, Örebro, Blekinge län (0,74) o. s. v. Hvad beträffar 

qvinkön öfver 90 år vid slutet af 1855, så befinnas de hafva varit talrikast i Jemtlands lan (11,29 på 10,000), 

hvarefter i ordningen följa Norrbottens, Westerbottens, Gefleborgs, Södermanlands och Wester-Norrlands län 

(5,03). Lägsta antalet qvinnor af ifrågavarande höga ålder finnes åter, med undantag likaledes af Stockholms 

stad, i Malmöhus län (1,54), hvarefter i ordning följa Gotlands, Skaraborgs och Stockholms län (l,8l). Fäster 

man sig icke vid förhållandet blott under ett enda år, utan jemför flera år, så visar sig, att i Westerbottens 

län relativt flera mankön, i Jemtlands län flera qvinkön öfverlefva 90 år, än i något af rikets öfriga län, och 

att i allmänhet i rikets nordligaste län antalet af dem, som uppnå de högsta åldersklasserna, är relativt störst. 

Folkmäng
den efter 
civilstånd. 

Tab. N:o 2. 

Jemförelse 
med civil

ståndet i an
dra länder, 

för hela folk
mängden. 
Litt. L. 

Jemförelse 
med civil

ståndet i an
dra länder 
för folk

mängden af 
hvarje kön. 

Litt. M. 

2) Rikets folkmängd den 31 December åren 1855, 1830 och 1805, 
fördelad efter civilstånd, länsvis (Tab. N:o 2). 

Folkmängdens fördelning efter civilstånd, eller uppgifterna om antalet af dem, som sammanlefva i äkten

skaplig förening, och af dem som lefva ogifte och till en del såsom enklingar, enkor och frånskiljde, utgör ett 

af de vigtigaste föremålen för en folkräkning. Man betraktar ock med skäl dessa uppgifter såsom relativt 

lätta att erhålla, och i följd deraf tillförlitliga, ehvad folkräkningen blifvit utförd efter den ena eller andra 

methoden. Den fullständighet, som några länders folkräkningar förete i det hänseende, att åldersuppgifter 

jemväl förefinnas för hvarje särskild civilståndsklass, saknas i Svenska tabellverket. Detta redogör ej heller 

särskildt för frånskiljda makars antal, utan hänför dessa under enklingar och enkor. 

Uti denna underdåniga berättelses 2:dra afdelning, tabb. N:is 1, 2, 4 och 5, är absoluta antalet gifta, 

enklingar och enkor vid 1855 års slut uppgifvet för hvarje kyrkosocken, stadsförsamling, län och stift m. m. 

Jag har alltså uti denna afdelning, tab. N:o 2, redogjort för civilståndet endast länsvis och uti relativa tal, 

eller procentförhållandet för hvarje kön, men derjemte med en återblick på proportionerna vid slutet af åren 

1830 och 1805. 

Den öfversigt öfver förhållandet, så väl i hela riket, som i vissa delar deraf, hvilken af ifrågavarande 

tabell, N:o 2, lemnas, torde blifva än mer upplysande genom jemförelser med åtskilliga andra länder. Jag 

utbeder mig alltså, att i motstående öfversigt, Litt. L, få lemna en sådan jemförelse, uti hvilken förhållandet 

vid sednast bekantgjorda folkräkningar är kalkuleradt efter hela innevånareantalet, och, såvidt officiela uppgifter 

varit tillgängliga, särskildt för landsbygd och städer. 

Då proportionen mellan könen inom olika länders befolkning är olika, så måste jemförelser i afseende 

på civilståndet jemväl hänföra sig till folkmängden af hvmje kön särskildt för sig. Af sådan anledning bifogas 

här ock å följ. sida stående öfversigt, Litt. M, der proportionerna äro beräknade på antalet innevånare af 

hvarje särskildt kön, med specifikation af enklingar och enkor. 

Innan jag öfvergår till framställningen af några bland de slutsatser, som af dessa tabeller kunna dragas, 

torde, till undvikande af missförstånd, ytterligare böra anmärkas, att benämningen gift här skall uppfattas så

som likbetydande med lefvande i äktenskaplig förening, och sålunda äfven dess motsats ogift såsom icke i 

äktenskaplig förening lefvande. Denna sednare benämning innesluter alltså ej blott dem, som aldrig ingått 

äktenskap, utan jemväl enklingar och enkor, der dessa ej äro särskildt anförda. Att frånskiljda i Svenska 

tabellverket räknas såsom enklingar eller enkor är redan anfördt, och af sådan anledning äro de jemväl bland 

dessa inräknade i jemförelserna med andra länder. 

Bland de 18 länder, som å öfversigten Litt. L äro uppförda, befinnes i Frankrike relativa antalet gifta 

personer, af båda könen sammanräknade, vara störst, eller 38,9% af landets hela folkmängd, hvarefter andra 

rummet intages af Kyrkostaten, det tredje af Sachsen o. s. v., så att Sverige, med 32,59% gifta, innehar 10:de 

rummet. I sista rummet står Irland med blott 25,9% och närmast före detta Skottland och ön Island. När-
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mast före Sverige stå Holstein och Hannover med 32,8%, och närmast efter vårt land Norge med 32,2,% gifta 

personer. Jemförd med Frankrikes befolkning i sin helhet innehåller alltså den Svenska 6J% flera ogifta personer. 

För de länder, uti hvilka antalet innevånare af hvarje kön är nära lika stort, verkar beräkningen af 

civilståndets proportioner, utförd för hvarje köns särskilda folkmängd, såsom å öfversigten Litt. M, ingen för

ändring i den nyss vidrörda ordningsföljden. Der åter qvinkönets öfvertalighet, såsom t. ex. i Sverige, är 

betydlig, förändras den något, så att, enligt sistnämnda öfversigt, vårt lands gifta männer i förhållande till hela 

dess manliga befolkning intaga 6:te rummet med 33,58%, hvaremot dess gifta qvinnor i förhållande till hela 

dess qvinliga befolkning intaga 9:de rummet med 31,66%, vid jemförelse med de 16 länder, som å öfversigten 

Litt. M äro anförde. 

Den ställning Sverige, i afseende på relativa antalet gifta personer, intager i förhållande till andra län

der, enligt beräkningen i tabb. Litt. L och M, ligger alltså ungefärligen midt emellan de båda ytterligheterna, 

så väl den fördelaktigaste, som den ofördelaktigaste, när riket i sin helhet tages i betraktande. 

Om åter uppmärksamhet egnas särskildt åt landsbygd och städer, så befinnas vårt lands städer stå vid 

den ofördelaktigaste ytterligheten. Enligt tab. Litt. L hafva Nederländerna och Belgien i sina städer relativt 

Litt. M. Öfversigt öfver civilståndet i Sverige och åtskilliga andra länder. 
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större antal gifta än å landsbygden. De öfriga länder, för hvilka uppgifter särskildt för landsbygd och städer 

varit tillgängliga, visa, enligt samma tabell, visserligen en relativt större talrikhet af gifta personer å lands

bygden än i städerna, men landsbygdens öfverskott, der det, Sverige oberäknadt, är störst, nemligen i konunga

riket Danmark, utgör dock icke mer än 5.33 %. I Sveriges städer äro deremot af samtlige innevånare endast 

25,35 % gifta, under det de gifta å landsbygden uppgå till 33,43 % af samtlige innevånarne. Städerna hafva 

alltså här ända till 8,08 £ färre gifta än landsbygden. 

Beräkningen, enligt tab. Litt. M, efter folkmängden af hvarje särskildt kön visar för Nederländerna och 

Belgien i afseende på mankönet samma förhållande, som det nyss anförda, nemligen en relativt större talrikhet 

gifta män i städerna än å landsbygden, och för konungariket Danmark likaledes största skilnaden, eller 5,1 % 

mindre gifta män i städerna än å landsbygden. I Sveriges städer understiger deremot relativa antalet gifta 

män, 27,39 %, det å landsbygden, 34,25 %, med icke mindre än 6;86 %. Af 1,000 innevånare af manligt kön i 

Sveriges samtliga städer äro alltså blott 274 gifta och icke mindre än 726 ogifta, under det å landsbygden af 

samma manliga innevånareantal 343 äro gifta och 657 ogifta. 

Antalet gifta qvinnor är i alla de länder, som förekomma å tabb. Litt. L och M, relativt större å lands

bygden än i städerna, och för Sverige, der skilnaden är störst, uppgår den till icke mindre än 9,04$. Af 

1,000 innevånare af qvinligt kön i Sveriges samtliga städer äro alltså blott 236 gifta, och ej mindre än 764 

ogifta, hvaremot å Sveriges landsbygd af 1,000 qvinliga innevånare 326 äro gifta och blott 674 ogifta. 

Med ledning af tab. N:o 2 kan jemförelse anställas med Stockholms stad ensamt för sig och med samt

liga öfriga städerna i riket. Af en dylik jemförelse visar sig, att de Svenska städerna, äfven om hufvudstaden 

afräknas, dock intaga det ofördelaktigaste rummet bland de länder, som å tab. Litt. M äro upptagne, och för 

hvilka respektive hufvudstäder jemväl äro medräknade. I Sveriges städer utom hufvudstaden äro, bland 1.000 

innevånare af manligt kön, blott 286 gifta och 714 ogifta, bland 1,000 innevånare af qvinligt kön, blott 245 

gifta och 755 ogifta. I Stockholms stad ensamt för sig är ytterligheten ännu större, då bland 1,000 innevå

nare af manligt kön blott 238 äro gifta och 762 ogifta, och bland 1,000 innevånare af qvinligt kön knappt 

210 äro gifta och alltså mer än 790 ogifta. Till jemförelse anser jag mig böra meddela förhållandet uti ifrå

gavarande hänseende inom några andra hufvudstäder. Sålunda voro: 



Civilståndet 
relativt till 
åldersklasser. 
Tab. Litt. N. 

Ingen enda af de här uppräknade städerna företer alltså en så ringa proportion af gifta personer, vare 

sig män eller qvinnor, som Sveriges hufvudstad, och detta förhållande innebär utan tvifvel en vigtig förkla

ringsgrund till många af de egendomligheter, som ofördelaktigt utmärka Stockholms samhälle. 

I det föregående är visadt, huru det relativa antalet gifta personer i olika länder utfaller något olika, 

allteftersom beräkningen hänför sig till hela antalet innevånare af båda könen tillsammans, eller till antalet af 

'hvarje särskildt kön. Detta är en följd af den olika proportionen könen emellan i olika länders befolkning. 

Det är ock lätt att inse, att den olika proportion, med hvilken vissa åldersklasser ingå i befolkningen inom 

olika orter ej bör förbises vid en fullständig redogörelse för civilståndet. Samma relativa talrikhet af de 

stående äktenskapen inom en befolkning, som har ett särdeles öfvervågande antal barn och högt ålderstigna 

personer, och inom en befolkning, der tvertom antalet medelåldriga är betydligt öfvervågande, har i flera hän

seenden en mycket olika betydelse. Af sådan anledning är ock brukligt att jemföra de stående äktenskapens 

antal med folkmängdsbeloppet ensamt inom vissa åldersklasser. En sådan jemförelse meddelas i den å följ. 

sida stående öfversigt Litt. N. 

För året 1855 visar denna öfversigt, att, då Sverige jemföres med Norge och Danmark, antalet stående 

äktenskap i hela riket, i förhållande till folkmängden öfver 15 år, hos oss är något ringare än i båda grann

rikena, hvaremot detsamma för landsbygden ensamt väl står efter Danmark, men före Norge. Bland de andra 

såsom exempel anförda staterna bibehåller Frankrike sitt företräde framför alla i afseende på talrikheten af 

de stående äktenskapen i hela riket jemväl inom befolkningen af nu ifrågavarande ålder. Deremot framträ

der, ännu tydligare än i tabb. Litt. L och M, för Belgien och Nederländerna ett ofördelaktigare förhållande 

än i Sverige. 

Sveriges städer, jemförda med städerna i Norge och Danmark vid 1855 års slut, visa sig, likasom enligt 

tabb. Litt. L och M, intaga det lägsta rummet i afseende på relativa antalet stående äktenskap. Såsom tillägg 

till den jemförelse, hvilken i detta hänseende redan blifvit meddelad här ofvan, hafva i öfversigten Litt. N 

intagits beräkningar för åtskilliga hufvudstäder öfver antalet gifta i förhållande till folkmängden öfver 15 år. 

Vanligen är det relativa antalet stående äktenskap i hufvudstäderna lägre än i landsortsstäderna. Om man 

nu jemför förhållandet i Sveriges samtliga städer år 1855 — utgörande enligt tab. Litt. N gifta män: 38,25%, 

gifta qvinnor: 31,24% och summa gifta: 34.38% i förhållande till folkmängden öfver 15 år — med hvar och 

en särskild af de anförda 9 hufvudstäderna i andra länder, så finnes uti ingen bland dessa ett så ringa antal 

gifta personer, som i de Svenska städerna. Dessa närmast står Wien. Fästes nu särskild uppmärksamhet vid 

Stockholms stad, så står den med blott 31,01 % gifta män, 26,07 % gifta qvinnor, och tillsammans 28,27 % gifta 

personer, omkring 8 % lägre än Wien. Bland 1,000 innevånare af manligt kön öfver 15 års ålder äro alltså 

i Stockholm blott 310 gifta och 690 ogifta, bland lika stort antal af qvinligt kön öfver 15 år äro blott 261 

gifta och 739 ogifta. Särskildt bör ock anmärkas, att just de 2 största städerna, Paris och London, utmärka 

sig för en relativ talrikhet af de stående äktenskapen, hvilken är ungefärligen lika stor med den å landsbyg

den i Sverige, så att i Paris bland 1,000 innevånare af manligt kön öfver 15 år icke mindre än 496 äro <nfta 

och blott 504 ogifta, och bland lika stort antal qvinnor öfver 15 år icke mindre än 518 äro gifta och blott 

482 ogifta. 

Antingen man afser hela innevånareantalet eller blott den del deraf, som befinner sig öfver 15 års ål

der, framstår alltså det förhållandet obestridligt, att Sveriges städer och företrädesvis hufvudstaden hafva ett 
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särdeles lågt antal gifta personer. Detta förhållande får en ökad vigt, då man med ledning af dels tab. N:o 
2 dels öfversigten Litt. N finner en fortgående minskning af de stående äktenskapens relativa antal från 1805. 
Väl upplysa samma tabeller, att en relativ minskning i de giftas antal under det sistförflutna halfva seklet 
egt rum så väl i hela riket, som å landsbygden ensamt för sig, men denna minskning uppgår ej till 4 %. 
Deremot utgör den för städerna utom Stockholm omkring 6 %, och för Stockholms stad, om man afser be
folkningen öfver 15 år, omkring 9 %. 

Litt. N. Öfversigt öfver civilståndet i Sverige och åtskilliga andra länder i förhållande till folkmängden öfver 15 år. 
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Man är utan tvifvel berättigad att, såsom stående i nära samband härmed, erinra sig det tillväxande 

och betänkligt stora antalet oäkta barn i vårt lands städer och särdeles Stockholm (I. 1. tabb. Litt. D* och 

N:o 16 samt sid. 45), den tilltagande och betänkligt stora öfvervigten af döde utöfver födde särdeles i Stock

holm (I. 1. tab. Litt. N ) , samt den häraf beroende stora folkminskningen i hufvudstaden, hvars folkmängd 

underhålles och tillväxer endast genom inflyttningar (I. 2. tabb. Litt. A—D). Att i afseende på orsakerna 

till minskningen af de stående äktenskapens antal allt för uteslutande fästa sig vid den sedliga förslappnin

gen vore utan tvifvel ett fel, som skulle leda till stor orättvisa. Den äktenskapliga föreningen kan och bör 

icke knytas med förbiseende af möjligheten att underhålla familjen eller hushållet. Denna möjlighet är åter 

beroende icke blott af egen håg, utan af en mängd yttre förhållanden. Bland dessa sednare intager landets 

naturbeskaffenhet och klimat ett vigtigt rum. Jag kan ej tveka att häruti söka en förklaring till den skilj

aktighet, som tabb. Litt. L och M utvisa mellan, å ena sidan, Island, Norge, Sverige, Skottland m. fl. nordliga 

eller fattiga länder och, å den andra, Italien, Frankrike m. fl. sydliga eller rikare länder. Hvad städerna be

träffar, så måste möjligheten att der ingå äktenskap vara väsentligt beroende af de utvägar till familjens berg-

ning, som stadsmannanäringarna kunna bereda. Att dessa i Sveriges städer ej intaga någon hög ståndpunkt 

kan ej motsägas, och den relativa fåtaligheten af gifta personer kan häruti finna en förklaring. Fäster man 

sig ensamt vid förhållandet ett visst år, t. ex. 1855, så skulle man alltså kunna på räkningen af yttre ogyn-

samma förhållanden skrifva de hos oss ofördelaktiga civilståndsförhållandena. Men den jemförelse med åren 

1830 och 1805, hvartill tabb. N:o 2 och Litt. N bereda tillfälle, tillåter icke att förbise den sedliga inflytelsen 

på det ifrågavarande förhållandet. Att antaga en under de sistförflutna 50 åren jemnt ökad svårighet för 

tillfredsställandet af familjens lägsta anspråk på medel till lifsbergning och bestånd, vore uppenbart sannings-

vidrigt. Det lider intet tvifvel, att dessa anspråk under tiden stegrats, så att den ställning, som för 50 år 

sedan ansågs innebära tillräcklig trygghet för bosättning, numera icke så anses. En sådan förändring är en 

nödvändig följd af den moderna civilisationens spridning och innebär jemväl för samhället fördelen att ej blifva 

allt för kännbart lidande genom frukterna af talrika, obetänksamt knutna, äkta föreningar. Men den grad, till 

hvilken anspråken på komfort eller blott tryggad bergning kunna stegras, är produkten icke blott af de yttre 

sociala förhållandena, utan ock af individens egen moraliska kraft. Den förra faktorn, eller de sociala för

hållandenas påtryckning, omgifningens inverkan, bör antagligen vara vida större i de länder och hufvudstäder, 

som äro medelpunkter för den industriela verksamhet, genom hvilken de högre samhällsklassernas starkast 

växande anspråk på komfort och lyx skola tillfredsställas. Emellertid visa tabb. Litt. L, M och N, att äkten

skapens talrikhet i dessa länder och städer är relativt stor, och man berättigas deraf till den slutsats, att in

dividernas egen kraft icke så lätt der dukar under för betänkligheten att ej kunna börja bosättningen under 

nog gynsamma yttre förhållanden. Den menliga större inflytelsen af denna betänklighet kan deremot svår

ligen förbises i våra städer och särdeles i hufvudstaden, der de nödvändigaste vilkoren för tarflig utkomst 

nu ingalunda kunna vara sämre än 1805, men deremot anspråken på komfort och lyx otvifvelaktigt i hö" 

grad stegrats. 

Hvad beträffar de stående äktenskapens relativa talrikhet inom de särskilda länen, hvarom tab. N:o 2 

lemnar upplysning, så finnas skilnader dem emellan af ända till omkring 8 %. I många fall bero dessa skil

nader af den större eller mindre andel, hvarmed stadsinnevånare ingå uti länets hela folkmängd. De län, som 

företrädesvis utmärka sig för talrikhet af gifta män utöfver medeltalet för hela riket, äro: Gefleborgs, Jemt

lands, Gotlands, Kopparbergs, Wester-Norrlands och Westmanlands ; i afseende på talrikheten af gifta qvinnor 

utöfver medeltalet för riket: Jemtlands, Gotlands, Gefleborgs och Wester-Norrlands. 

Relativa antalet enklingar, i regien något större i städerna än å landsbygden, är dock år 1855 undan

tagsvis mindre i Stockholm (2,48 %) än i något af rikets län. Afvikelserna från medeltalet för riket äro i all

mänhet ej betydliga i något län, under sistnämnde år mest öfverstigande detta medeltal i Göteborgs och Bohus 

samt Stockholms län. 



Relativa antalet enkor, alltid mycket större i städerna än å landsbygden, och störst i Stockholms stad, 

är inom olika län betydligt mera afvikande från medeltalet för riket. Största antalet enkor förekommer, un

der den tid, som tab. N:o 2 omfattar, i Upsala, Westmanlands, Stockholms, Kopparbergs och Gotlands län, 

och sålunda ej till större mängd i de sjöfart idkande kustlänen. 
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3) Rikels folkmängd den 31 December 1855, fördelad efter hushåll eller 
matlag, länsvis, samt jemförelse med åren 1830 och 1805 (Tab. N:o 3). 

Tab. N:o 3 redogör länsvis för Presterskapets uppgifter rörande hushållen eller matlagen med hänsigt till 

antal, storlek och 4 klasser af bergningsvilkor. Det lider intet tvifvel, att till och med sjelfva benämningen 

hushåll eller matlag kunnat, vid redogörelsen, af tabellförfattarne olika uppfattas. Vid bestämmandet af hus

hållens storlek måste ock möta svårigheter, hvilka blifva ännu större vid fördelningen i de 4 klasserna efter 

förmögenhetsomständigheter. Häraf skulle kunna dragas den slutsats, att de meddelade uppgifterna möjligen 

torde hafva blott underordnadt värde såsom absoluta tal. Men äfven om man skulle vilja antaga detta, får 

dock ej förbises, att de ofvannämnda svårigheterna varit hufvudsakligen desamma vid hvar och en af de sär

skilda folkräkningarna, och att de af olika uppfattning vållade olikheterna i uppgifter för en mängd smärre 

områden till stor del måste utjemna hvarandra för det större området. I följd häraf kunna de ifrågavarande 

talen, äfven om de ej skulle vara absolut rigtiga, dock bibehålla sitt värde såsom medel för jemförelser mellan 

olika tider och olika län. 

Det bör härvid ej lemnas oanmärkt, att de äldsta tabellformulären från och med 1749 och intill 1802 

blott innehålla rubriken: »hushåll, matlag eller röktal i städerna och å landsbygden, dock undantagne de ge

mene af krigsfolket, alla utfattige och eländige»; att det år 1802 fastställda tabellformuläret först upptager 

hushåll, i afseende på medlemmarnes antal fördelade i ännu gällande 5 klasser, och i afseende på bergning i 

klasserne: förmögne, behållne, fattige och utfattige; att dessa 4 sistnämnda klasserna för åren 1825, 1830 och 

1835 voro sammanslagne till blott 3, men att från och med 1840 fördelningen i 4 klasser åter infördes, samt 

att först i sammanhang med folkmängds-tabellformuläret för år 1855, af förekommen anledning och till vin

nande af likformighet, den föreskrift meddelats, »att till särskilde hushåll eller matlag böra räknas alla de, 

som med minst 2 personer hafva eget, från husbondens afskiljdt, hushåll, och sålunda ej kunna sägas äta vid 

hans bord, om än deras hushåll till större eller mindre del underhålles genom stataflöning, hvaremot till hus

bondens hushåll böra räknas de, som gå till hans bord och äro i hans bröd, samt såsom egentligt gårdsfolk 

blifvit mantalsskrifne». 

I Norska tabellverket begagnas uttrycket »hushåll», i det Danska åter »familj», men med förklaring att 

dermed förstås hushåll. Det Belgiska har benämningen »familjer eller hushåll», och i öfriga länders redogö

relser synas dessa benämningar jemväl betraktade såsom likbetydande. 

Jag tillåter mig nu att i den å följ. sida meddelade tabell Litt. O lemna en öfversigt öfver så väl antalet 

hushåll på 100 innevånare, som medeltalet personer på hvarje hushåll i Sverige och åtskilliga andra länder. 

Denna öfversigt är särdeles egnad att, hvad vårt land beträffar, undanrödja de betänkligheter i afseende 

på uppgifternas värde, hvilka kunnat uppstå af den här förut antydda svårigheten att alltid rätt uppfatta hvad 

till hushåll bör hänföras. Om man först egnar uppmärksamhet åt relativa antalet hushåll i Sverige allt ifrån 

1751, så visar det sig under första halfva seklet, intill och med 1800, växla mellan 14,70 % och 15,26 % af hela 

folkmängdsbeloppet, och alltså ej förete större skilnad än \%. Från och med 1805 till och med 1855 växlar 

antalet mellan 18,46 % och 19,oi % af folkmängden med samma ringa skilnad af blott \ %. Under hvardera 

af dessa hälfter af ett sekel träffas sålunda en förvånande öfverensstämmelse mellan de särskilda folkräknings-
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åren, och den skilnad, som eger rum mellan seklets första och sista hälft, är fullt tillfredsställande förklarad 

af den här ofvan åberopade föreskriften om den personal, hvars hushåll ej skulle bland de öfrige upptagas 

intill och med folkräkningen år 1800. 

Granskas derefter hushållens relativa antal länsvis vid slutet af året 1855, så utgör högsta antalet 19,90 % 

i Stockholms och Westmanlands län, det lägsta 16,48 % i Westerbottens län. Skilnaden af 3,42 % låter fullt 

tillfredsställande förklara sig. 

Jernföres nu hushållens relativa antal i Sverige med deras antal i de uppräknade andra länderna, så 

intager Sverige just det rum mellan ytterligheterna, som af dess klimat och naturliga beskaffenhet samt sociala 

förhållanden anvisas. I de aflägsna tider och bland de folk, der en patriarkalisk författning ger samhället sin 

prägel, träffa vi i regeln familjen eller hushållet bestående af många medlemmar. Antalet särskilda familjer 

eller hushåll blir då ock ringare i förhållande till hela folkmängden. I samma rigtning måste ock verka en 

sådan landets naturbeskaffenhet, som är mindre gynsam för den enskilde att sätta eget hushåll, och naturligt

vis äfven sådana sociala förhållanden, som omedelbart eller medelbart försvåra eget hushålls bildande. Mot

satsen af alla dessa omständigheter måste ock hafva en motsatt verkan. Med detta antagande synes i det 

hela vara öfverensstämmande, att hushållens antal på Island uppgår till blott 14,39 %, i Frankrike åter till 

25,22 %. I afseende på dessa och öfriga länder får ej heller förbises, att i dem alla större eller mindre svå

righeter för ett följdrigtigt bestämmande af hushållens antal måste förefinnas, och att i följd häraf sinsemellan 

skiljaktiga grunder kunna hafva blifvit följda vid folkräkningarna. 

Litt. O. Öfversigt öfver hushållens relativa antal och storlek i Sverige och några andra länder. 
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Medeltalet personer pä hvarje hushåll måste i regeln stå i ett omvändt förhållande till hushållens relativa 

antal. Ju mindre det antal hushåll är, i hvilket befolkningen fördelat sig, desto flera personer måste inrym

mas i hvarje hushåll. Samma regelbundenhet inom hvarje hälft af det sekel, för hvilket Svenska tabellverket 

redovisar, återfinnes i öfversigten Litt. O i afseende på medeltalet personer inom hvarje hushåll, som i afse

ende på antalet hushåll. Samma skilnad mellan den första och andra hälften af seklet i afseende på hushål

lens styrka förklaras ock af samma redan anförda förändring i föreskrifterna mellan åren 1800 och 1805. 

Länsvis betraktadt vid slutet af året 1855 är, i följd af det anförda, medeltalet personer pä hvarje hushåll 

lägst i Stockholms och Westmanlands län: 5,03 personer, störst i Westerbottens län: 6,07 personer. Bland de 

för jemförelse anförda andra länderna är ock medeltalet personer på hvarje hushåll lägst i Frankrike: 3,97 

och högst på Island: 6,95. 

Beträffande olikheten i hushållens styrka å landsbygden och i städerna, så har jag ansett mig deröfver 

böra lemna nedanstående särskilda öfversigt, Litt. P. Under åren 1805 till och med 1825 visar sig Svenska 

hushållens styrka hafva varit större å landsbygden än i städerna. Från och med året 1830 är deremot för

hållandet oafbrutet omvändt. Anda från och med året 1815 är hushållens styrka störst i Stockholm, före 

denna tid åter mindre än på landsbygden. I de länder, med hvilka å tab. Litt. P jemförelse kan anställas, 

synas än landsbygden, än städerna hafva den största styrkan af hushållen. Vid jemförelse hufvudstäderna 

emellan visa sig en del likasom Stockholm hafva ett större medeltal personer å hvarje hushåll än landsbyg

den, andra åter ett mindre. Många förhållanden inom städernas sociala lif kunna härtill bidraga, och oregel

bundenheter i städerna uti det ifrågavarande hänseendet förekomma i följd deraf ganska ofta. 

En fråga, som jag ansett mig icke här böra förbigå, emedan statsekonomen utan tvifvel, så vidt ske 

kan, önskar den besvarad, är den: i hvad förhållande folkmängdens och hushållens tillväxt stå till hvarandra. 

Till upplysning i detta hänseende är i den å följ. sida stående öfversigt Litt. Q Procentiska tillväxten af folk

mängden ställd vid sidan af Procentiska tillväxten af hushållen inom hvarje särskildt län och för hvarje sär

skildt qvinqvennium från år 1805. 

Egnas först uppmärksamhet åt förhållandet i hela riket, så visar sig Procentiska tillväxten af hushållen 

under lika många qvinqvennier hafva öfver- som understigit Procentiska folkmängdstillväxten. A landsbygden 

deremot har hushållstillväxten under 6 qvinqvennier öfverstigit och blott under 4 sådana tiderymder under-

Litt. P. Öfversigt öfver medeltalet personer på hvarje bushåll å landsbygden och i städerna i Sverige och 
åtskilliga andra länder. 
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stigit folkmängdstillväxten. I städerna är förhållandet omvändt, så att hushållstillväxten blott under 3 qvin-

qvennier öfverstigit, men under 7 dylika tiderymder understigit folkmängdstillväxten. Denna skilnad mellan 

städer och landsbygd står i full öfverensstämmelse med allt hvad i det föregående af denna underdåniga be

rättelse blifvit framlagdt rörande olikheterna mellan landsbygdens och städernas befolkningsförhållanden. Egen

domliga för städerna äro ock de starka växlingarna, så väl i folkmängds- som hushållstillväxten, häntydande 

på en relativt större mottaglighet i städerna för inflytelsen af timade förändringar, vare sig olyckliga såsom 

krig och farsoter (1806—1810), eller gynnsamma såsom t. ex. den vidgade näringsfriheten (1846—1850). 

Det skulle leda till allt för mycken vidlyftighet att femårs- och länsvis genomgå öfversigten Litt. Q för 

att framdraga de stora skiljaktigheter, som förekomma. Jag vågar dock särskildt fästa uppmärksamhet på 

förhållandet under åren 1806—1810 så väl hvad folkmängds- som hushållstillväxten beträffar. Någon detal

jerad redogörelse för samma tiderymd är förut icke meddelad i denna underdåniga berättelse. Den med teck

net — antydda minskningen af både folkmängd och hushåll framstår här såsom en sorglig erinran af en olycks

diger tid, hvars minne måhända allt för mycket undanträngts af den förkofran, hvarom de följande femårs

perioderna bära omisskänneliga bevis. Knappast mer än det mellan sina fjellar undangömda Jemtlands län 

synes hafva undgått den allmänna hemsökelsen. Aren 1841—1855 bilda en motsats till förhållandet vid det 

Litt. Q. Öfversigt öfver Procentiska tillväxten af folkmängden och hushållen från år 1805, länsvis. 
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ifrågavarande halfva seklets början, hvilken utmärker sig för en jemn tillväxt äfven inom de särskilda länen, 

och just derigenom innebär större trygghet för oafbruten fortgång. Den märkvärdiga perioden 1821 — 1825, 

då det i Europa återställda fredslugnet verkade på både Sverige och många andra stater till en ovanlig folk

mängdstillväxt, framstår äfven i denna öfversigt likasom i flera bland de återblickar, som i denna berättelse 

kastats på samma tid, såsom ett enstaka undantag. Om man såsom medeltal antager de tal, som uttrycka 

hushållens tillväxt i hela riket, så finnas vissa län såsom Malmöhus, Wermlands och Wester-Norrlands förete 

en tillväxt, som nästan beständigt öfverstiger medeltalen, under det Upsala län för hvartenda qvinqvennium 

står under medeltalet, och Stockholms, Westmanlands, Södermanlands och Kopparbergs län likaledes närma 

sig denna ofördelaktiga ytterlighet. Jag utbeder mig slutligen blott få tillägga, att, om än förklaringsgrun

derna till den bristande parallelismen mellan folkmängdens och hushållens tillväxt i de flesta fall ej kan sökas 

uti de uppgifter, som tabellverket innehåller, åtskilliga af de i denna och föregående afdelningar af berättelsen 

framlagde tabeller och öfversigter dock lemna bidrag, som ej blott kunna sprida ljus öfver några orsaker till 

dessa skiljaktigheter, utan jemväl äro egnade att upplysa om flera följder af den olikhet, som eger rum mellan 

olika orter i afseende på det relativa antalet familjer eller hushåll. Uppfattad i sådant sammanhang medgifver 

öfversigten Litt. Q att kasta en blick inom ett område af samhällslifvet, der både moraliskt och ekonomiskt 

tillstånd temligen troget kan återgifvas af siffrorna. 

Så vidt jag har mig bekant, är Sverige det enda land, hvars tabellverk upplyser om hushållens förmö-

genhetsvilkor i 4 klasser, i förening med deras styrka inom hvarje särskild klass. De i detta hänseende före

skrifna uppgifterna kunna, särdeles hvad angår förmögenheten, icke hafva anspråk på sträng tillförlitlighet i 

de absoluta talen. Men detta utesluter ingalunda möjligheten af uppgifternas relativa värde såsom medel för 

jemförelse mellan olika orter och tider. Af sådan anledning har jag trott det väl löna mödan, att bringa 

tab. N:o 3 till en lättare öfverskådlighet genom dess reduktion till förhållandet på 10,000 innevånare. Detta 

är verkställdt i den å följ. sida stående öfversigt Litt. R. 

Vid 1855 års slut voro, enligt denna öfversigt, i hela riket 10,000 personer förenade uti 1,888 hushåll 

eller matlag, bland hvilka 259 tillhörde första klassen, eller de förmögne, omkring 1,266 andra klassen, eller 

dem som af egna medel och arbete hade sin bergning, 301 de mindre bemedlade, som af egna medel eller 

arbete ansågos ega blott en del af sitt uppehälle, och 62 de fattige, som behöfde försörjas af allmän eller en

skild välgörenhet. Om man nu antager att de 2:ne första klasserna äro de, som bidraga mer eller mindre till 

de 2:ne sednares underhåll, så blir proportionen af de underhållsgifvande till de underhållstagande hushållen, 

som 1,525 : 363, eller nära nog som 4 : 1, så att hvart och ett af de understödsbehöfvande hushållen i me

deltal skulle hafva sitt stöd af 4 förmögne eller bergade hushåll. Om ett sådant stöd, i hvad beträffar de till 

3:dje klassen hörande 301 hushållen, till en stor del torde kunna antagas vara behöfligt endast i och genom 

beredt tillfälle till arbetsförtjenst, så skulle de 62 utfattiga hushållen vara den egentliga bördan för de 1,525 

förmögna eller bergade. Detta förhållande synes väl, om antagandet vore rigtigt, ej vara särdeles betungande, 

men då jag saknar utvägar att anställa jemförelse med andra länder, vågar jag ej härom yttra mig. 

De af 10,000 personer bildade 1,888 hushållen voro, enligt öfversigten Litt. R, till sin styrka samman

satta på följande sätt, nemligen: 315 af 2 personer, 903 af 3—5 personer, 613 af 6—10 personer, 49 af 

11—15 personer och 8 af mer än 15 personer. Detta förhållande instämmer ock med det i tab. Litt. O här 

ofvan angifna medeltal personer på hvarje hushåll. 

Inom hvarje klass var hushållens styrka så fördelad, att inom den 4:de eller utfattiga klassen det öf

vervågande flertalet (27 à 28) utgjordes af dem, som räknade blott 2—5 medlemmar, att inom 3:dje klassen 

eller de fattige, de hushåll, som räkna 3—5 medlemmar, äro betydligt talrikare (151) än de öfriga, att inom 

2:dra klassen, eller de bergade, hushållen af 3—5 medlemmar visserligen äro talrikast (636), men de af 6—10 

medlemmar uppgå till 3 af detta antal, samt att inom l:sta klassen, eller de förmögne, hushållen af 6—10 per

soner äro de talrikaste (119), så att hushållens styrka är i tilltagande i samma mån som förmögenheten ökas. 
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Litt. R. öfversigt öfver hushållens relativa antal och storlek inom hvarje förmögenhetsklass den 31 December 1855, länsvis. 
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hufvudstaden deremot fåtaligare; de bergade hushållen litet fåtaligare å landsbygden, ännu färre i Stockholm, 

men deremot talrikare i de öfriga städerna, de fattiga hushållen litet talrikare å landsbygden, men fåtaligare 

i staderna och särdeles i Stockholm, samt de utfattiga hushållen fåtaligare både å landsbygden och i öfriga 

städerna, men deremot i Stockholm inemot dubbelt så talrika. 

Otvifvelaktigt utgöra uppgifter om hushållens styrka och förmögenhetsvilkor ett af de vigtigaste bidra

gen till kunskapen om det ekonomiska tillståndet i landet. Att under sådant förhållande lemna obegagnadt 

det tillfälle till jemförelse länen emellan, hvilket af öfversigten Litt. R erbjudes, under den förutsättning att sjelfva 

primär-uppgifterna vore felaktiga och missledande, skulle innebära ett grundlöst underkännande af tabellför-

fattarnes bemödanden att i detta ämne komma sanningen så nära som möjligt. Erkänner man blott ett så

dant bemödande, hvartill man är fullt berättigad, så kan gerna medgifvas en temligen stor latitud för ound

vikliga misstag, utan att de relativa talen derigenom förlora något väsentligt af sitt värde såsom medel för 

jemförelse. Jag måste dock, till undvikande af allt för stor vidlyftighet, åt läsaren öfverlåta en detaljerad 

sådan jemförelse länen emellan och inskränka mig till några få förhållanden. Vid familjernas klassifikation 

synes minsta faran för misstag ligga i den 4:de klassen, eller den, som helt och hållet behöfver försörjas af 

allmän eller enskild välgörenhet. Under sådant förhållande är det otvifvelaktigt upplysande för det ekonomiska 

tillståndet, då man bland 10,000 innevånare, grupperade i familjer eller hushåll, å ena sidan finner i Stock

holms stad 112, i Blekinge län 93, i Skaraborgs och Wermlands län 92, i Elfsborgs 84, i Jönköpings 81 ut

fattiga hushåll, men å andra sidan i Jemtlands län blott 12, i Gefleborgs 15, i Westerbottens 18, i Norrbottens 

21 och i Wester-Norrlands län 23. Man synes kunna häraf säkert sluta, att ett utblottadt tillstånd är vida 

sällsyntare i rikets norra län, än i de öfriga, en slutsats, som bekräftas af flera andra uppgifter rörande folk

mängdstillväxten in. m., hvilka i det föregående af denna underdåniga berättelse blifvit meddelade. Ett be

stämdt afskiljande af den 3:dje klassen från de 2:ne närmsta kan väl mången gång vara svårt, och sannolik

heten af ofrivilliga misstag är alltså här större. Emellertid ligger intet osannolikt uti det förhållandet, att 

relativa antalet fattiga hushåll i Westerbottens län utgjorde blott 179, i Malmöhus 197, i Christianstads 204, 

i Jemtlands län 215 o. s. v., men deremot i Kronobergs län uppgick till 415, i Skaraborgs till 37 6, i Blekinge 

till 375, i Upsala län till 371 o. s. v. Om man å ena sidan skulle kunna säga, att skenet lätt kunde bedraga 

vid rubricerandet af 2:dra klassens hushåll, så utgör dock å andra sidan dessas öfvervågande stora antal en 

motvigt mot betänkligheten att åt de relativa talen i denna klass jemväl tillerkänna ett visst värde. Vi finna 

inom denna klass största antalet i Gefleborgs län, 1,548, i Westmanlands 1,466, i Södermanlands 1,408, i Jemt

lands län 1,400 o. s. v., minsta antalet deremot i Hallands län 1,100, i Wermlands 1,109, i Kronobergs 1,130, 

i Blekinge 1,139, i Jönköpings län 1,185 o. s. v. De i allmänhet låga talen i första klassen synas antyda, att 

man varit sparsam med ditförandet af hushåll, och i samma mån bör ock kunna förutsättas, att faran för 

misstag minskats. Inom denna klass står Gotlands län frålmst med relativa talet 401, hvarefter följa Malmö

hus 383, Jönköpings 368, Christianstads län 355 o. s. v. Fåtaligast äro dessa hushåll i Kopparbergs län blott 

142, i Södermanlands 153, i Örebro 168, i Upsala län 169 och i Stockholms stad 170 på 10,000 innevånare. 

Då jemnt ett hälft sekel är förflutet mellan den sista uppgiften om hushållens förmögenhetsvilkor för 

året 1855, och den första, som i detta hänseende är tillgänglig, nemligen för året 1805, så ligger frågan om' 

den förändring, som under tiden försiggått, allt för nära, för att icke till besvarande upptagas. Jag har der

före ansett mig böra i den å följ. sida stående tab. Litt. S tillägga en öfversigt öfver proportionen mellan de 

olika slagen af hushåll åren 1805 och 1855, så väl i hela riket, som särskildt å landsbygden och i städerna. 

När man af denna tabell finner hushållen af första klassen i hela riket hafva utgjort 13,75 % år 1855, 

men endast 2,96% år 1805, dem af 2:dra klassen 67,03% år 1855, men endast 25,74% år 1805, dem af 3:dje 

klassen blott 15,93% år 1855, men 54,81% år 1805, och dem af 4:de klassen blott 3,27% år 1855, men 16,49% 

år 1805, så är det icke möjligt att jäfva ett sådant bevis på ökad allmän välmåga. Man må inrymma upp

såtliga eller icke uppsåtliga fel snart sagdt till hvad belopp som helst i afseende på hushållens hänförande till 
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Litt. S. Öfversigt öfver proportionen emellan de olika slagen af hushall åren 1855 och 1805. 
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klasserna tillsammans år 1855 räknade 80,79%, men är 1805 blott 28,09%, under det 3:dje och 4:de~klasserna 

tillsammans år 1855 räknade blott 19,21%, men år 1805 deremot icke mindre än 71,31 % af samtlige hushål

lens antal. Denna skilnad är så stor, att, äfven om man skulle vilja antaga det otroliga, att förmögne eller 

bergade hushåll skulle hafva uppförts bland fattige, eller tvertom, till ett ej ringa antal, siffrornas utslag 

genom deras inbördes förhållande dock måste blifva afgörande. Slutet af året 1855 sammanträffade ock med 

en tillfälligt gynnsam konjunktur, som ej motsäger detta utslag. A landsbygden är förhållandet i det närmaste 

lika med det i hela riket; i städerna deremot utgjorde väl hushållen af båda första klasserna år 1855 till

sammans 80,55%, men uppgingo år 1805 till 31,24%, så att skilnaden är litet mindre; och samma skilnad visar 

sig naturligen också i den mindre summan af städernas till 3:dje och 4:de klasserna hörande hushåll år 1805, 

uppgående till 68,76%. 

Ett förhållande, som redan har stöd af hvad förut rörande hushållen blifvit i underdånighet anfördt, 

ådagalägges ock af öfversigten Litt, S. De hushåll, som bestå af en mindre talrik personal, 2 till 5 medlem

mar, visa sig år 1855 hafva varit relativt talrikare än år 1805, så väl i hela riket, som å landsbygden och i 

städerne särskiljde. Ett omvändt förhållande eger deremot rum med de hushåll, som utgöras af en talrikare 

personal. De äro alla relativt fåtaligare år 1855, än år 1805, med undantag endast för städerna, der först

nämnde år hushållen af 6—10 personer ännu höllo sig talrikare än sistnämnde år. 

Begreppet 
ståadsklasstT. 

Ståndsklaaser-
nas relativa 
talrikhet. 

Tab. N.-o 4. 

4) Rikets folkmängd den 31 December 1 8 5 5 efter ståndsklasser samt 
jemförelse med åren 1830 och 1805, länsvis (Tab. N:o 4). 

Från och med året 1805 har, enligt de fastställda tabellformulären, lemnats särskild redogörelse för de 

ståndsMasser, hvilka uti tabellserien N:o 4 förekomma med undantag endast för Utländningar och Israeliter, 

hvilken titel infördes först år 1825. Jag tror det vara oundgängligt, att här jemväl meddela upplysning om 

de grunder, enligt hvilka denna klassifikation skolat af tabellförfattarne utföras. Sålunda föreskrefs år 1810, 

att »ibland Adel, Presteståndet, Borgare och Ståndspersoner räknas endast föräldrar och barn, slägtingar och 

jemlikar, ibland Ståndspersoner äfven herrskapens bättre betjening, men Uppassare och Lakejer föras till titeln 

Alla andra, till hvilken dessutom höra: Soldater, Båtsmän, Kyrko-, Sluss-, Bro-, Färje- och Dykeribetjening, 

Bergs- och Fabriksfolk, Timmermän, Sjömän, Lotsar, Fyrbåksvaktare, Gesäller, Lärgossar, Vaktbetjening vid 

Stater och Corpser m. fl., arbetare och tjenstefolk i städerne, handtverkare på landet m. fl., kringvandrande 

Lappar, fattige och fångar. Till Bondeklassen räknas både husbönder och tjenare, eller alla, som lägga hand 

vid åkerbruket, äfven rättare, arbetsdrängar och pigor på landet hos herrskap och ståndspersoner.» A r 1825 

föreskrefs, att de fattige skulle upptagas inom det stånd, till hvilket de höra, och alla dessa föreskrifter hafva 

sedermera förblifvit hufvudsakligt oförändrade. Af det anförda följer, att de ifrågavarande ståndsklasserna i 

tabellverket icke noggrannt kunna upplysa om antalet af dem, som äro berättigade till representation inom 

de 4 riksstånden. I någon mån torde dock dessa klasser fortfarande kunna betraktas såsom ett slags större 

afdelningar af Svenska folket, ett slags gruppering af familjerna, hvilken ej är utan allt värde för vissa sociala 

förhållandens bedömande. Det är ock hufvudsakligen ur denna synpunkt, som jag åt redogörelsen för dem 

egnat den utförlighet, hvilken tabellserien N:o 4 utvisar, medelst specifikation för hvarje län af klassernas antal 

och civilstånd, samt återblick på förhållandet åren 1830 och 1805. 

Den personal, som, enligt tab. N:o 4, vid 1855 års slut utgjorde landets adliga familjer, uppgick till 

0,32 % af rikets hela folkmängd. Antages denna summa såsom ett medeltal, så var Ridderskapet och Adeln tal

rikare än detta medeltal i följande län, nemligen Stockholms (0,58 %), Södermanlands (0,52 %), Jönköpings (0,51 %), 

Westmanlands, Skaraborgs, Upsala, Östergötlands och Blekinge län (ned till 0,33%), i alla öfriga länen fåtali-

, 6 
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gare från 0,31 % i Kronobergs och Göteborgs län ned till Q,os % i Wester-Norrlands län. A landsbygden en

samt för sig utgjorde fyidderskapet och Adeln 0,22%, j samtliga städerna 1,?2% och i Stockholms stad 1,86 ^ 

af respektive hela folkmängden, 

.Presterskapet med deras familjer tillhörande personer utgjorde vid samnia tid 0,38% af rikets hela folk

mängd. Detta medeltal understegs i följande län: Blekinge och Wermlands (0,20 %), Göteborgs och Bohus 

(0,29%), Kopparbergs (0,30%), Christianstads, Elfsborgs, Örebro, Hallands, Westerbottens, Norrbottens och Cal-
o 

mar (0,30 %), och öfverstegs i de öfriga länen frun 0,39 % i Gefleborgs upp till 0,8& % i Upsala län. A lands

bygden ensamt för sig utgjorde Presteståndet 0,37%, i samtliga städerna 0,89 % och i Stockholms stud 0,47 % 

af respektiva folkmängden. 

Till Ståndspersonsklassen räknade personer utgjorde ar 1855 i hela riket 2,10 % af folkmängden. Öfver 

detta medeltal stodo Blekinge (3,67%), Göteborgs och Bohus (3,66%), Stockholms, Upsala, Westmanlands, Söder

manlands, Östergötlands och Skaraborgs län (ned till 2,13 %); under detsamma alla öfriga länen frän l,10 % i 

Kronobergs upp till 2,09% i Gotlands. A landsbygden ensamt för sig utgjorde Ståndspersoner 1,30 %, i samt

liga städerna 9,24% och i Stockholms stad 11,05% af respektiva folkmängden. 

Till Borgareståndet räknad personal utgjorde i medeltal för riket 2,14 % af 1855 ars folkmängd. Öfver 

detta medeltal stodo Göteborgs och Bohus län (4,89 %), Blekinge (3,55 %), Malmöhus, Gefleborgs, Gotlands, We

ster-Norrlands, Hallands, Norrbottens och Södermanlands län (ned till 2,16 %), under detsamma alla öfriga länen 

från 0,73 % i Kronobergs upp till 1,93 % i Westmanlands län. Af landsbygdens folkmängd är 0,33 % uppgifven 

tillhöra Borgareståndet. I samtliga rikets städers folkmängd utgöras endast 18,05% af Borgareståndet till

hörande personer, ooh i Stockholm ännu mindre, eller blott 13,18%. 

De klasser som äro benämnde Bondeståndet och Alla andra omfatta den ojemfyrligt. största delen af 

rikets folkmängd, nemligen det förstnämnda ståndet 66,16 % och de s. k. Alla andra 28,85 %. Den relativa tal

rikheten länsvis af hvar och en af dessa 2 klasser utföll år 1855 så, att jemnt ena hälften af länen befinner 

sig å ena och den andra hälften å andra sidan om medeltalet för riket, och detta med fa undantag på det 

sätt, att der den ena af dessa klasser öfverstiger sitt medeltal för riket, den andra deremot understiger sitt. 

Denna motsats låter i många fall lätt förklara sig af näringarnes hufvudbeskaffenhet inom länet, så att, der 

en större industriel verksamhet bedrifves utan samband med jordbruket, klassen »Alla andra» blir relativt tal

rikare. En i länets folkmängdsbelopp ingående större eller mindre andel stadsbefolkning måste naturligtvis 

ock på dessa proportioner utöfva inflytelse. 

Bondeståndets ofvannämnda medeltal för riket: 6ö,io %, öfverstegs år 1855 i följande 12 län, nemligen 

Hallands (80,30 %), Elfsborgs (79,59 %), Jemtlands (79,47 %), Christianstads (76,I2 %), Westerbottens (75,89 %), Kro

nobergs (75,51%), Wester-Norrlands (74,84%), Kopparbergs (73,iG%), Jönköpings (73,03 %), Wermlands (71,59%), 

Skaraborgs (70,34%) och Örebro län (67,30%), men understegs i öfrige 12 län från 65,72% i Malmöhus ned till 

53,34 % i Gefleborgs län. 

De personer, hvilka år 1855 hänförts till klassen »Alla andra», uppgingo till 28,83 % af rikets hela folk

mängd. De 12 län, i hvilka detta medeltal öfverstiges, äro följande, nemligen Gefleborgs (41,37%), Upsala 

(40,17%), Blekinge (38,23%), Westmanlands (37,60 %), Calmar (37,46%), Norrbottens (37,45%), Gotlands (37,22%), 

Göteborgs (36,10 %), Östergötlands (34,38%), Stockholms (31,14%), Södermanlands (29,48 %) och Örebro län (29,27%). 

De öfrige 12 länen, i hvilka den ifrågavarande klassens relativa talrikhet är lägre än medeltalet för hela riket, 

gå i följande ordning från minimum till maximum, nemligen:. Hallands (15,42%), Elfsborgs (17,58 %), Jemtlands 

(17,74%), Christianstads, Wester-Norrlands, Westerbottens, Kronobergs, Jönköpings, Kopparbergs, Wermlands, 

Skaraborgs och Malmöhus län (upp till 28,03 %). 

Jemföres denna ordningsföljd med den förut anförda i afseende på Bondeståndets öfvervågande relativa 

talrikhet, så träffas en ganska stor öfverensstämmelse. Klassen »Alla andra», å landsbygden utgörande 24,7G % 

af folkmängden, uppgår deremot i samtliga rikets städer till 69,05 %, och i hufvudstaden ensamt till icke mindre 
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än 72,73%. Med behörig uppmärksamhet på den mer eller mindre talrika etudsfolkmängdens inftytelse kan 

man af ofvanstående jemförelse någorlunda bedöma, hvilka län, 6om företrädesvis äro jordbrukande, och 

hvilka derjemte i någon högre grad egnat sig åt andra näringsgrenar, med en från jordbruket fullkomligt af-

skiljd personal. En mängd af de olikheter länen emellan, hvilka i denna och föregående afdelningar af min 

underdåniga berättelse äro framlagde, hafva utan tvifvel sin grund uti denna skiljaktighet i näringarna. 

Den förändring af proportionerna mellan ifrågavarande ståndsklasser, hvilken sedan år 1805 försiggått, 

bör ej heller lemnas utan uppmärksamhet. Under en tillväxt i hela riket af klassen »Alla andra» med omkring 

9 % på 50 år, här en relativ minskning egt rum i hvar och en af de andra klasserna, hvilket utan tvifvel 

sammanhänger med en ökad verksamhet, rigtad åt sådana näringsgrenar, hvilkas idkare ej kunnat hänföras 

till annan klass, ftn den, som är benämnd »Alla andra». Endast i ett län, Blekinge, har denna klass under ett 

hälft sekel minskats med omkring 1 %, i andra deremot såsom Calmar, Malmöhus, Upsala, Göteborgs och 

Bohus ökats med 13 % och deröfver. Till hvad redan i det föregående, i sammanhang med frågan otn civil

ståndet, är i underdånighet anfördt rörande en fortgående minskning i antalet stående äktenskap utbeder jag 

mig fä, med anledning af tab. N:o 4, tillägga, att denna minskning tydligt framträder bland Ståndspersoner, 

Borgareståndet, Bondeståndet och Alla andra. 

5) Rikets folkmängd den 31 December 1855, fördelad efter lefnadsyrken 
och näringar, länsvis (Tab. N:o 5). 

Rörande uppgifterna om folkmängdens fördelning efter yrken och näringar gällde frun Svenska tabell

verkets början intill och med året 1800 den föreskrift, att en och samma person, som liktidigt, tillhörde 2 

eller flera yrkestitlar, skulle under hvar och en af dem särskildt uppföras, i följd hvaraf öfverensstämmelse 

mellan summariska beloppet af hela folkmängden och det af de särskilda yrkes- och näringstitlarne ej kunde 

komma att ega rum. Man fann sig sedermera i detta förfarande sakna önskad kontroll, och derföre föreskrefs 

år 1802. att ingen person fick i yrkestabellen uppföras mer an en gång, eller för en enda befattning, sä att 

summan af yrkestitlarne skulle öfverensstämma med hela folkmängdssumman. Om dubbla yrken skulle blott 

göras en särskild anteckning i noter. Detta förfarande har hittills varit det gällande, dock sannolikt ej utan 

mycken bristfällighet i afseende på de dubbla yrkenas specifikation. Äfven i öfrigt måste ofta för Prester

skapet vara svårt att uppgöra yrkesfördelningen inom det af tabellformulären bestämda omfånget, hvarföre 

vårt tabellverk i detta hänseende alltid lemnat mycken anledning till obelåtenhet, så väl från tabeJlförfattarnes 

sida, som ur synpunkten af en tillfredsställande statistik öfver de särskilda yrkenas idkare. Sedan statistiska 

redogörelser för åtskilliga yrken jemväl börjat utgifvas af några bland de förvaltande centrala myndigheterna, 

hvilka redogörelser grundats på uppgifter ur andra källor än husförhörslängderna, och jemförelser med tabell

verket på grund häraf kunnat verkställas, hafva ock för ganska närbelägna tidpunkter visat sig mycket stora 

skiljaktigheter mellan de från olika källor hemtade uppgifterna. Utan att ingå i granskning af frågan om den 

ena eller andra uppgiftens företräde i allmänhet, har dock f. d. Kommissionen öfver tabellverket icke kunnat 

förbise olämpligheten deraf, att den ena officiela berättelsen innehöll stridiga uppgifter mot den andra i samma 

ämne. Af sådan anledning inskränktes redan, i den underdåniga femårsberättelsen för åren 1846—1850, förra 

utförligheten af den detaljerade redogörelsen för yrkesfördelningen, för att ej öka antalet af motsägelser. Jag 

har i samma syfte sammanträngt redogörelsen i tabellserien N:o 5 så, att den bör lemna nödig ledning för 

sökt upplysning om hvarje större grupp af yrken, och endast meddelat sådana special-uppgifter, som antingen 

ansetts företrädesvis säkra, eller upplysande, eller i denna underdåniga berättelse väntade, eller hvilka utan 

ökad kostnad i typografiskt hänseende der kunnat inrymmas. För några yrkesfördelningen egentligen ej till

hörande titlar är särskild redogörelse lemnad i de följande tabb. N:is 6—10. Hvar och en, som önskar en 

mera detaljerad upplysning öfver yrkesfördelningen, har sådan naturligtvis tillgänglig i tabellarkivet. 
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Den nya plan för befolknings-statistikens bearbetning, på hvilken nästa folkmängdsredogörelse skall grun

das, bör bereda tillfälle till en i statistiskt hänseende mera ändamålsenlig yrkes-gruppering, då denna kommer 

att uppgöras inom Statistiska Central-Byrån och kan genomföras efter samma grunder för det hela, samt med 

behörig hänsigt jemväl till de uppgifter, som från andra källor ingått till andra embetsverk. 

Ett förhållande, på hvilket jemväl uppmärksamhet bör fästas, är det, att hvarje yrkesidkare i tabell

verket redovisas från sin kyrkoskrifningsort, hvaraf, stundom kan blifva en följd, att t. ex. bergverks-, bruks-

eller fabriksegaren är uppförd på annat ställe än det, hvarest rörelsen bedrifves. 

Hvad nu först beträffar yrkesfördelningen i hela riket vid 1855 års slut, så har jag sökt at t åt de ab

soluta talen gifva en sådan öfverskådlighet i tab. N:o 5, 26, sid. LXVII, att det torde tillåtas mig blott i un

derdånighet åberopa denna tabell. I anseende till bristande utrymme har den för landsbygden och städerna 

gemensamma summan ej kunnat utföras, men, der den önskas för särskild yrkestitel, kan den genom,en lätt 

sammanräkning vinnas. 

Enligt den plan, som genomgår denna underdåniga berättelse, har jag icke bordt underlåta, att jemväl 

i afseende på yrkesfördelningen anställa en jemförelse med förflutna tider. Utom hvad redan blifvit i under

dånighet yttradt rörande omöjligheten i allmänhet att med femårstabellernas uppgifter tillfredsställa Statistikens 

kraf uti det ifrågavarande hänseendet, har vid denna jemförelses anställande äfven ofta mött svårighet deruti, 

att hvarje nytt tabellformulär innehållit förändrade eller nya yrkestitlar och olika sammanställningar af dem. 

Jag utbeder mig emellertid få i nedanstående öfversigt, Litt. T, framlägga resultatet af jemförelse mellan 

åren 1855, 1830 och 1805, särskildt för landsbygden och särskildt för städerna, och detta endast af mankönet. 

Hvad först beträffar landsbygdens innevånare och de 2 första yrkestitlarne, Presterskap och Kyrkobetjente, så 

äro föräridringarne i det angifna promille-förhållandet vid de 3 särskilda perioderna en naturlig följd af folk

mängdens tillväxt, med hvilken de kyrkliga befattningarnes antal ej i samma proportion fortgått. 

Då gemensamma grunder för folkundervisningen i riket först genom Kongl. Majrts nådiga stadga af den 

18 Juni 1842 fastställdes, så hafva folkskolelärame, såsom särskild yrkesklass, ej i tabellformulären kunnat före

komma, förr än efter denna tid. Förut, likasom till en del ännu är förhållandet, besörjdes folkundervisningen 

Litt. T. Öfversigt öfver vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden åren 1855, 1830 och 1805. 

Yrkesklasser-
oas relativa 

talrikhet åren 
1855, 1830 
och 1805, 

Litt. T. 
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«dels af presterskap, dels af kyrkobetjente (klockare), utan särskild specifikation i tabellerna. Yrkestiteln kyrko-

betjente har ock först i tabellformuläret för 1855 blifvit delad i 2:ne, nemligen med och utan liktidig skollärare

befattning, och inrymmer sålunda utan tvifvel för de förra aren ett ej ringa antal lärare i folkskolor, likasom 

titeln: »ej prestvigde lärare i folkskolor» ännu torde inrymma åtskillige, som jemväl äro kyrkobetjente. 

Titeln »ej prestvigde lärare vid öfriga läroverk» företer en höjning för året 1830, hvilken deruti kan finna 

sin förklaring, àtt nämnde år hit skulle hafva blifvit hänförde ett antal lärare vid sådana skolor, hvilka år 

1855 betraktats såsom folkskolor. Vid bedömandet af denna och nästföregående yrkestitel får ej förbises, at t 

antalet! komme att blifva ej obetydligt förstärkt, om de prestvigde lärarne tilläggas. Upplysningsvis bör ock 

meddelas, att i öfversigten Litt. T s. k. Enskilde lärare och öfningsmästare, hvilka blott till ringa antal före

komma, blifvit sammanslagne med lärare vid läroverk, för att minska antalet särskilde titlar. 

Titeln »civile embetsmän och betjente» företer en progressiv minskning, beroende af folkmängdstillväxten. 

Samma förhållande är ock med titeln »militärbefäl och manskap». 

Då, oaktad t folkmängdstillväxten, titeln »Kojferdiskeppare och sjömän» vid 1855 års slut företer en betyd

lig tillväxt, så bevisar detta, att sjöfarten vid denna tid sysselsatt ett relativt större antal af landsbygdens 

innevånare. Den då rådande gynnsamma konjunkturen innebär tillräcklig förklaring af förhållandet. Till 

denna titel äro i öfversigten jemväl förde Lotsar och Fyrbåksvaktare, 

Titeln »jordegare och -brukare» är omöjlig att ur tabellformulären noggrant till antalet bestämma. Så

som af specifikationen å tab. N:o 5, 26, sid. LXVII, synes, ingå deruti ej de possessionater och arrendatorer, 

som äro i statens tjenst, och sålunda ej heller de statens embets- och tjenstemän, som sjelfve bruka sina bo

ställen. Den å nämnde tab. uppdragna skilnaden mellan husbönder och biträden kan i vissa delar anses såsom 

helt och hållet godtycklig, men då hvarje särskild yrkestitel är uppräknad, kan hvar och en lätt efter behag 

omflytta dem. Resultatet af jemförelsen å öfversigten Litt. T är, att relativa antalet hufvudpersoner bland 

jordegarne och -brukarne aftager, under det arbetsbiträdenäs antal ökas. Detta förhållande innebär icke någon 

absolut minskning af egarnes antal, ty exempelvis utgjorde hela antalet »bönder å egna hemman», en titel som 

ej bör vara tvetydighet underkastad, år 1805 blott 150,136, år 1830 deremot 154,238 och år 1855 ej mindre 

än 171,231. En absolut ökning har ock egt rum af den personal, som här blifvit hänförd till »biträden åt 

landtbruket». Exempelvis har sålunda antalet »arbetsföre backstugu- och inhyseshjon», som år 1805 utgjorde 

43,046, och år 1830 vuxit till 54,513, år 1855 uppnått summan 100,391. »Stattorpare», ^om år 1805 ej finnas 

uppgifne, och år 1830 utgjorde 10,398, hade år 1855 vuxit till 18,706. Det förhållande, som öfversigten 

Litt. T utvisar, är alltså beroende deraf, att under befolkningens tillväxt vissa klasser af densamma ökats i 

vida större proportion än andra. Sammanslås antalet hufvudpersoner och biträden för hvarje särskildt år, så 

finnes summan för året 1805, utgörande 259,06 pro mille, vara betydligt lägre än den för 1855, som uppgår 

till 271,10 pro mille. Denna sistnämnda summa är 3,74 pro mille lägre än år 1830, hvilket måhända torde 

kunna förklaras af den konjunktur, som år 1855 utan tvifvel drog en stor personal till biträden åt handeln, 

sjöfarten och fabriks- eller handtverksnäringarne. 

Titeln »skärbönder och fiskare» innefattar för landsbygden den personal, som utan egentligt jordbruk lef

ver af fiske, och förekommer i tabellformulären oförändrad alltifrån år 1805, hvadan öfversigten kan antagas 

uttrycka ett tillförlitligt förhållande. 

I afseende på den personal, som är sammanförd under titlarne: »bergs-, bruks- och fabrikshandtering id

kande» torde i-underdånighet böra upplysas, att tabellformulären innehålla specifikation af de särskilda berg

verken, bruken och fabrikerna med antalet égare och biträden af flera slag. De af Eders Kongl. Majrts och 

Rikets Bergs- och Kommerse-Kollegier för året 1855 afgifna underdåniga berättelserna redogöra för hithörande 

detaljer på grund af uppgifter, hvilka härflyta från myndigheter, som i flera delar torde inom dessa ämnen 

böra förutsättas ega närmare kännedom än Presterskapet. Redan af detta skäl har jag ansett mig ej böra 
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öka kostnaderna för denna underdåniga berättelse med en detaljerad redogörelse för hvad hit hörer. Ett 

annat skäl härtill är den skiljaktighet mellan förutnämnde embetsverks berättelser och tabellverkets innehall, 

hvilken i detaljerna förefinnes, och hvars framläggande i tryck jag 'ej ansett kunna medföra någon fördek Dä 

jag alltså i tabellserien N:o 5 blott summariskt upptagit titlarne »bergs-, bruks- och fabrikshandtering idkande» 

har jag likväl i afseende på den personal, som till hvar och en af dessa titlar blifvit hänförd, ej ; ansett mig 

kunna följa bättre auktoritet än den begränsning af dessa ititlar, som i de nämnde embetsverkens underdåniga 

berättelser är iakttagen, hvarigenom en jemförelse med dem är underlättad. Öfversigten Litt. T utvisar för 

hufvudpersonerna inom bergshändteringen en fortgående relativ minskning,! för den biträdande personalen; åter 

en liten relativ tillväxt frän 1830, för brukshahdtering idkande hufvudpérsoner en liten.ökning från. 1830, men 

för dertill hörande biträden en fortgående minskning, för fabrikshandtering idkande, så väl hufvudpérsoner som 

biträden, en fortgående ökning. 

Den »handtverk idkande» personalen företer likaledes en fortgående relativ tillväxt, som torde kunna an

tagas häntyda på husslöjdens aftagande a landsbygden. 

Den särskilda klassen »Iiandlande» å landsbygden tillhör sednare tider och visar från 1830 en 'éj obe

tydlig tillväxt. 

Hvad beträffar yrkesklassernas relativa talrikhet i städerna vid de 3 tidpunkter, som öfversigten Litt. T 

"upptager, är vigtigt att egna särskild uppmärksamhet åt de temligen hastiga och starka växlingar, som stä

dernas folkmängd i allmänhet är underkastad, samt dennas hufvudsakligen på inflyttningar från landsbygden 

beroende tillväxt. Samtliga städernas folkmängd vid slutet af året 1805 utgjorde 231,953. Denna folkmängd 

hade på nästa decennium intill och med året 1815 ökats med blott 9,219, men på derefter följande decennium 

intill och med 1825 med icke mindre än 31,232 personer. Under nästföljande decennium intill och med 1835 

utgjorde tillväxten blott 18,072, steg från 1835 till 1845 upp till 33,692, och från sistnämnde år intill och 

med slutet af 1855 till icke mindre än 54,609. En tillväxt, hufvudsakligen genom inflyttningar, så stark som 

exempelvis det sist anförda talet, är, allra minst i vårt land, framkallad af nyskapade tjenstemannabefattnin-

gar, lika litet som den kan hafva till följd grundläggandet af ett motsvarigt antal nya firmor för näringsgre

nar. Visserligen utgör stadsmannanäringarnes förkofran ett nödvändigt vilkor för en dylik tillväxt, och en 

del af de inflyttade måste nödvändigt återfinnas i de absoluta summorna af hufvudpérsoner och i synnerhet 

biträden vid näringarna. Men ett vida större antal af denna omflyttande personal utgöres otvifvelaktigt af 

s. k. frie arbetare och tjenstefolk, ett ej ringa antal af enkor och barn. I de relativa tal, som öfversigten 

Litt. T framställer, måste verkan häraf framträda på det sätt, att ju större inflyttningen varit af pôrsoner, 

som icke tillhöra der specificerade yrkesklasser, desto mindre blir proportionel antalet af yrkesklasserna till

hörande personal och tvertöm. Häruti ligger ock förklaringen, hvarföre året 1830, då inflyttningarnes summa 

var så låg, för flera yrkesklasser företer en större eller mindre höjning. Efter denna anmärkning torde jag 

blott få rörande en och annan yrkesklass tillägga följande. Kofferdiskeppare och sjömän synas i öfversigten år 

1805 hafva varit relativt talrikare än sedermera. De absoluta talen af denna personal utgjorde dock år 1805 

blott 3,762, hade ökats år 1830 till 4,457 och år 1855 till 5,979. I afseende på brukshandtering idkande per

soner visa åren 1805 och 1855 samma promille förhållande hvad beträffar hufvudpersonerna, och det först

nämnde året ett vida större relativt tal biträden. Absoluta antalet hithörande personer utgjorde dock år 1805 

blott 500 och år 1855 deremot 696. Fabrikshandtering idkande personer, som synas relativt fåtaligare år 1855 

än år 1805, utgjorde dock sistnämnda år tillsamman blott 6,527, men förstnämnda år 11,702 personer. På 

samma sätt utgjorde handtverksidkarnes hela antal år 1805 blott 20,237, men år 1855 icke mindre än 31,659, 

och till handelsklassen hänförlige personers absoluta antal år 1805 blott 6,774, men år 1855 deremot 9,645. 

Hvad beträffar qvinkönet, så äro tabelluppgifterna för äldre år icke tillräckligt upplysande för anställande af 

någon jemförelse med hvad i tabellserien N:o 5 rörande detta kön är anfördt. 
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Litt. u. Öfversigt öfver vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden å landsbygden år 1855, länsvis. 



Litt. V. Öfversigt öfver vissa yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden i städerna år 1855, länsvis. 
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finnes, af, arbetsfört manfolk, som ej kunnat upptagas under någon, af öfrige yrkesklasser, ehuru dessa fria 

arbetare åt fiera af dem lemna vigtigt biträde. Hvad å dessa tabeller, så väl som å Litt. T, ej finnes uppr 

taget, tillhör sålunda qvinkön, barn, från, tjenst och yrke afgångne, fattige o. s. v., och utgör det öfvervågande 

största antalet af innevånarne. Da jag, dels genom utförande af medeltal, dels genom hela anordningen i öf

rigt, sökt bereda tillfälle att lätt öfverskåda, jemföra och bedöma talen å tabb. Litt. U och V, så torde, till 

undvikande af vidlyftighet, ej vara nödigt, att särskildt hänvisa på de i flera hänseenden vigtiga och upply

sande resultaterna af dessa tabeller» Jag utbeder mig blott få tillägga, att en mängd af de olikheter, så väl 

landsbygden och städerna, som de särskilda länen emellan, vare sig i afseende på befolkningens årliga förän

dringar, eller folkmängden och dess tillväxt, hvilka i närvarande och förutgångne afdelningar af denna under

dåniga berättelse blifvit framställda, till större eller mindre del finna sin förklaring i de talförhållanden, som 

dessa tabeller utvisa. Under sådant förhållande gifva dessa tabeller anledning till en sådan mångfald af be

traktelser och jemförande sammanställningar, att jag tror dylika ej böra här inrymmas. 

I likhet med hvad i det föregående skett, hade jag önskat, att äfven i afseende på yrkesfördelningen 

kunna anställa en jemförelse ined de främmande länder, hvilkas officiela statistiska redogörelser genom inter-

nationelt utbyte finnas tillgängliga -i Statistiska Central-Byråns bibliothek. Härvid hafva dock mött alltför 

stora hinder, då likformighet i yrkestitlarnes gruppering ännu hör till de ouppfyllda önskningarna inom den 

officiela Statistikens område, jemväl i de fall der en sådan lätt nog kunde tillvägabringas. I många fall är 

den, tyvärr, knappast möjlig. I flera af de utländska folkmängdsredogörelserna saknas åtskilliga af våra yrkes

klasser, i andra kan det till yrkesklassen hörande mankönet ej afskiljas från familjen m. fl., i andra omfattar 

gruppen dels flera, dels färre yrkesklasser än den Svenska, med hvilken jemförelse skulle anställas o. s. v. 

Flera af dessa utländska redogörelser erbjuda visserligen ock de mest detaljerade yrkesuppgifter, men vid 

försök att utföra en samordning, motsvarande våra yrkesklasser, har mött oöfvervinnelig svårighet. Då nu 

en jemförelse, grundad på något slags godtycklig fördelning, ej torde böra erhålla rum i den officiela berät

telsen, så har jag alltså hellre trott mig böra förbigå den ). 

6) Antalet ungdom och barn, som uppgifvits njuta undervisning i allmänna 
läroverk och enskilda skolor, vid 1855 års slut, läns- och stiftsvis (Tab. N:o 6), 

jemte antalet folkskolor vid samma tid. 
De upplysningar, som i detta ämne af vårt tabellverk meddelas, äro långt ifrån tillfredsställande för 

krafven af en fullständig statistik öfver undervisningsväsendet. Skälen härtill äro många, och torde jag bland 
dessa få i underdånighet anföra några. Grunden för hela vår befolkningsstatistik är uppgiften från kyrko
skrifningsorten. Ynglingen och barnet, som långt ifrån denna, vid Akademi eller annat Läroverk, njuta un-

Allmänna 
upplysningar 
rörande in
nehållet af 

Tab. N:o 6. 

) Jag utbeder mig dock exempelvis fa anföra, att deu till Presterskap, Lärare-, Civil- och Militärstaten hörande personalen ej finnes spe
cificerad i det Norska tabellverket, och i det Danska ej har bestämd motsvarighet i någon af der förekommande yrkesgrupper. Det 
ena eller andra af dessa förhållanden eger ock rum i redogörelserne för sednaste folkräkningarne i Preussen, Belgien, Frankrike m. fl. 
stater. Skeppare, Sjöfarande och Lotsar i hela Norge år. 1855 äro uppgifne till 18,510 hufvud personer af mankön, eller 12,42 pro 
mille af rikets hela folkmängd, men utgjorde vid samma tid i Sverige blott 15,880, eller 4,36 pro mille af folkmängden. I konunga
riket Danmark utgjorde då »de som have deres Nrering af Söen» 11,818 männer, eller 7,88 pro mille. I Preussen utgjorde vid samma 
tid »Schiffsraannschafu 32,047, eller 1,86 pro mille. Om till dem som lefva af jordbruk i Norge räknas titlarne: »Gaardmsend, Huus-
mtend og Rydningsmrend», år 1855 tillsammans 202,582 mankön, och dertill läggas 54,641 manliga tjenare på landsbygden, så utgöra 
dessa tillsammans 172,62 pro mille af hela folkmängden. I konungariket Danmark utgjorde s. å. »de som leve af jordbrug»: 111,298 
»hovedpersoner og medhjelpere», hvilka med tillägg af 81,710 manliga tjenare (tyende) gifva blott 128,68 pro mille; i Belgien år 1846 
de till klassen »agriculture, maîtres et ouvriers» hänförde: 1,075,031, eller icke mindre än 247,86 pro mille. I konungariket Danmark 
utgjorde år 1855 »de som leve af produkters foraedling», motsvarande fabriks- och handtverksidkare hos oss, en summa af 55,659 buf-
vudpersoner och 41,%1 medhjelpare af manligt kön, hvilka båda tal uppgå till 65,09 promille af hela innevånareantalet, hvaremot mot
svarande personal i Sverige uppgick till blott 23,33 pro mille. Hufvudpersonerne af »Vserkseiere og Fabrikantere samt Haandv.nerkere»: 
21,897, utgjorde i Norge vid samma tid 14,70 pro mille, men motsvarande personal i Sverige blott 7,36 pro mille. 

7. 



Närmare 
innehållet af 
Tab. N:o 6. 

50 

dervisning, redovisas dock från den församling, i hvars kyrkoböcker de ännu qvarstå. Detta förhållande måste 

afses, när t. ex. första kolumnen å t a b . N:o 6 utvisar Studerande vid Akademier i hvartenda län. Antalet 

lärare och lärjungar vid hvarje enskildt läroverk kan alltså ej af tabellverket upplysas. Alla läroverkens 

specifikation i tabellformulären, i ändamål att för hvart och ett af dem erhålla specifikation af lärjungarna, 

skulle ock vara alldeles oförenlig med de för redovisningen antagna grundsatser, att summan af alla yrkes

klasserna skall instämma med hela folkmängdssumman, och att denna skall utgöras af de kyrkoskfifna per

sonerna. De rubriker soin förekomma i tabellformulären, nemligen »Studerande vid Akademier», »Lärjungar i 

Gymnasier och Elementarläroverk», »D:o i andra allmänna läroverk'), »D:o i enskilda skolor» öfver 10 års ålder, 

Samt »Skolgossar under 10 års ålder» lemna ett alltför torftigt och blott till inankönet inskränkt material till 

statistiken öfver dem, som njuta undervisning. Härtill komma dock de, oberoende af yrkesfördelningen, i en 

Hot å tabellformuläret särskildt begärda upplysningarne om antalet skolbarn i folkskolor och i qvinnors en

skilda skolor. Genom Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga för Rikets Allmänna Elementarläroverk af den 

29 Jan. 1859 har nuinera bland annat blifvit föreskrifven att till Ecklesiastik-Departementet från dessa läro

verk skall insändas godkänd ordning för undervisningen och årlig redogörelse för vigtigare tilldragelser inom 

läroverket, begagnade läromethoder och läroböcker, genomgångna lärostycken, lärjungars antal rii. m. enligt 

faststäldt formulär för examenskatalog. Likartade föreskrifter, i hvad som kan erfordras, för folkskolorna och 

Universiteten med andra under samma Departement lydande undervisningsanstalter torde ock komma att åt 

detsamma bereda ökadt material för de statistiska data rörande undervisningens och läroverkens tillstånd, 

hvilka inom nämnde Departements expedition skola samlas under tillsyn af den Expeditions-Sekreterare, som 

jemlikt Rikets Ständers beslut under riksdagen 1856—1858 derstädes blifvit tillsatt. Oaktadt den tillgång, 

som sålunda beredes för utarbetandet af en fullständigare undervisningsstatistik, har jag så mycket mindre 

ansett mig kunna här förbigå de uppgifter, hvilka rörande ämnet kunna ur tabellverket hémtas, soin dessa 

alla angå förhållandet vid en tidpunkt, för hvilken det fullständigare materialet ännu ej var tillgängligt. 

I afseende på innehållet af tab. N:o 6 måste jag jemväl tillägga följande upplysningar. Enligt grunden 

för den föreskrifna folkmängdsredovisningen i tabellformulären borde för mankönet de 2 å tabellen upptagna 

rubrikerna: »öfver och under 10 års ålder», omfatta hela antalet ynglingar och gossar, som i undervisningsverk 

af alla slag njöto undervisning. Om från dessas hela antal afdrages antalet Studerande vid Akademier och 

Lärjungar i Elementarläroverken, så borde i summan af de återstående 3 kolumnerna, Utgörande 116,459, 

förutsättas ligga jemväl antalet af dem, som begagnade, egentliga folkskolorna. Emellertid uppgifver den förut 

vidrörda särskilda noten å tabellformulären antalet gossar i folkskolorna till icke mindre än 170,276. Denna 

summa innebär icke den ringaste osannolikhet, då mankönets folkmängd mellan 8 och 15 år uppo-ick till 

293,685. Häraf måste följa, att det stora flertalet af, om ej alla, gossar i folkskolorna af tabellförfattarne re

dovisats inom de 2 åldersklasserna, öfver och under 10 år, icke såsom begagnande skolor, utan under annan 

rubrik, nemligen den i tabellformulären jemväl befintliga: »hos föräldrarne hemmavarande barn», och ensamt i 

noten anförts såsom njutande undervisning i folkskolor. 

Då nu antalet gossar i folkskolor är en bland de vigtigare upplysningar, som väntas i det ifrågavarande 

ämnet, så här specifikationen deraf varit angelägen, men af det anförda inses lätt, att den särskilda kolumnen 

â tab. N:o 6 för denna uppgift, som synes hafva värdet af tillförlitlighet, måste betraktas såsom helt och hållet 

fristående och ej får sammanräknas med de förutgående 5 kolumnerna. Samma förhållande är med nästföl-

jande kolumn: »skolgossar i enskilda qvinnors skolor», hvilken likaledes är hemtad endast ur en not å tabell

formuläret, med hvilken afsigten var att bereda upplysning om det biträde i undervisningen, som af dylika 

qvinnor lemnas. 

Hvad i öfrigt beträffar uppgifterna om mankönet, så förklaras det stora antalet första kolumnen till

hörande Studerande i Stockholms län bland annat deraf, att Kadetterna vid Krigs-Akademien deruti äro å 
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respektive originaltabell inberäknade. Det höga antalet i Stockholms stad innefattar utan tvifvel en mängd 

elever vid dervarande Konst-Akademier. 

I andra kolumnen synas från åtskilliga ställen vara uppgifne lärjungar ensamt i de högre Elementar

läroverken, från andra åter, till större eller mindre del, jemväl sådana i de: lägre, likasom uti tredje kolumnen 

flerstädes torde i n g å d e l s lärjungar i Elementarläroverk, dels sådana i Folkskolor öfver l0 års-åkler.—Upp

gifterna om skolgossar under 10 års ålder måste, i följd af tabellrubrikens lydelse, åtminstone till stor del om

fatta både folkskolor och andra läroverk. 

Uppgifterna så väl om skolgossar i enskilda qvinnors skolor, som om samtliga skolbarn af qvinkönet äro 

alla hemtade ur noter å tabellformulären och, då de alltså stått utom linien för hela folkmängdssumman un

der särskild rubrik, som ej varit underkastad tvetydighet, så innebära de jemväl en större t i l l fö r l ighe t . 

Då uppgifterna om antalet gossar och flickor i folkskolor synas mig företrädesvis ega värde, har ock 

för dem å tabellen N:o 6 Utförts en beräkning af deras Procentiska förhållande till hela folkmängden. För 

hela riket ger denna beräkning 8,82 % barn i folkskolor. Hela antalet i riket lefvande barn från inträdet i 

8:de lefnadsåret intill slutet af det 15:de, utgjorde vid 1855 års slut 16,12% af folkmängden. Föga öfver 

hälften af barn inom nämnde ålder synes alltså begagna folkskolan. Emellertid är nödigt, att på dessa pro

portioner icke grunda några bestämda slutsatser, så länge uppgifterna i tab. N:o 6 rörande hvarje klass af 

läroverk och lärjungar icke kunna sägas ega all nödig tillförlitlighet och fullständighet. 

Jag tror mig dock icke böra underlåta, att här meddela den upplysning, att, då i England och Wales, i 

sammanhang med 1851 års. Census, uppgifter jemväl begärdes rörande skolväsendet, och man af dessas beräk

ning fann en lärjunge i s. k. dagliga skolorna (dayschools) på 8,30 innevånare, detta resultat ansågs vara till

fredsställande. Englands s. k. dayschools, motsatsen af Söndagsskolor, utgjorde då, inclusive 1,206, som un

derlåtit att meddela uppgifter, 46,042, deraf blott 15,518 publika — och hela lärjungeantalet i både publika 

och privata dagliga skolor beräknades till 2,144,378. Af vissa specifikationer öfver läroämnena synes kunna 

antagas, att de Engelska s. k. dayschools motsvara samtliga vårt lands läroverk af alla slag, utom universite

ten. Nu utgör, enligt det anförda, antalet barn i Sveriges folkskolor ensamt för sig en på 11,34 innevånare. 

Det lider då intet tvifvel, att ju icke, om man egde nog bestämda uppgifter för att härtill kunna lägga jemväl 

hela antalet lärjungar i Elementarläroverk, Tillämpnings- och enskilda skolor, för Sverige skulle erhållas en pro

portion, soin blefve åtminstone lika fördelaktig med den, hvilken i England ansetts tillfredsställa billiga anspråk. 

Ju mer man skulle vilja ingå i en detaljerad jemförelse länen eller stiften emellan, på grund af inne

hållet i tab. N:o 6, desto mera befarar jag, att uppgifternas bristfällighet skulle framträda. Åtminstone saknar 

j ag all ledning af uppgifter, för att kunna förklara skiljaktigheterna länen och stiften emellan. Jag utbeder 

mig alltså att rörande tab. N:o 6 blott få tillägga, att uppgifterna för Stockholms stad i de 5 första kolum

nerna äro hemtade ur den s. k. femårstabellen, som för hufvudstaden upprättas enligt mantalslängderna, men 

att. då underrättelse om folkskolebarnen ej å denna tabell funnits meddelad, upplysning härom erhållits u r 

Ordningsnämdernas särskilda uppgifter till Stockholms Stads-Nämd. 

Formuläret för 1855 års folkmängdstabell äskar i särskild not uppgifter om antalet fasta skolor (äfven 

tillämpnings-), helso- och sjukvårds-, barmhertighets- och andra allmännyttiga inrättningar (socknebibliotheker, 

-magasiner o. d.). Jag hade önskat, att med dessa uppgifter till en början kunna bilda en liggare inom em

betsverket för hvarje församling i riket. I sådant syfte har ock en vidlyftig skriftvexling egt rum, för att, 

så vidt möjligt, ernå större fullständighet och bestämdhet rörande de först meddelade uppgifterna. Oaktadt 

denna skriftvexling, i hvad särskildt rörer skolorna, icke i allo ledt till det åsyftade ändamålet, och detta ej 

sällan af det skäl, att osäkerhet om den titel, under hvilken mången undervisningsanstalt rätteligen bör hän

föras, är oundgänglig, har jag likväl ansett mig icke böra underlåta, att här upptaga den å följ. sida stående 

öfversigt, Litt. W, öfver antalet af de till folkundervisningen hänförliga skolor, enligt uppgifterna för 1855 

års slut. 
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Med sina ofullständigheter i ett och annat hänseende bevisar dock denna öfversigt en stor verksamhet 
för folkundervisningen, medelst anläggandet af fasta skolor, till en del tillhörande tillämpningsskolornas område. 

Litt. W. Öfversigt öfver antalet af de till folkundervisning hänförliga skolorna vid slutet af året 1855, stiftsvis. 
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Denna verksamhet förtjenar ock sa mycket mer uppmärksamhet, som den till så stor del ligger inom detsist-

förflutna årtiondet. Olikheten stiften emellan så väl i skolornas hela antal, som i det inbördes förhållandet 

mellan skolor af särskilda slag, har utan tvifvel sin förklaring i olika lokala förhållanden och behof. Om ock 

de i denna öfversigt meddelade uppgifterna, vid särskild granskning, komma att gifva anledning till an

märkningar öfver brister och fel, torde det dock vara en fördel att sådana, till vidare upplysning i ämnet, på 

detta sätt blifvit framkallade. 

Då jag i det föregående antydt, att de uppgifter, som ur tabellverket kunna hemtas, icke tillfredsställa 

anspråken på en statistik öfver undervisningsväsendet, har jag trott mig icke böra lemna obegagnad den yt

terligare upplysning i ämnet, som innehålles uti de, jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga Stadga angående folkunder

visningen af den 18 Juni 1842, och Cirkuläret till Konsistorierna af den 9 April 1846, hvart tredje år till 

Ecklesiastik-Departementet ingående redogörelserna enligt faststäldt formulär. Då tidpunkten, som utgör före

mål för en af dessa redogörelser, nemligen den 1 Juli 1856, blott med ett hälft år skiljer sig från den, för 

hvilken folkmängds-uppgifterna äro meddelade i tabellverket, och då ett af bemälde Departement utarbetadt 

sammandrag för hela riket öfver dessa redogörelser alltifrån deras början finnes tillgängligt uti den till 1856 

års riksdag afgifna Berättelsen om hvad i Riket och dess styrelse sig tilldragit, så har jag trott mig böra ur 

nämnde berättelse upptaga förhållandet, så som här nedan följer: 

7) Antalet vansinniga, blinda och döfstumma den 31 December 1855, länsvis 
(Tab. N:o 7) 

Rörande 
uppgifterna 

i allmänhet. 

Den afdelning af tabellformuläret för folkmängdens antecknande, uti hvilken redogörelse om lefnadsyrken 

och vilkor m. m. meddelas, äskar inga uppgifter om antalet vansinniga, blinda och döfstumma, utan hafva 

dessa allt ifrån och med året 1840, då de såsom särskild uppgift först ifrågakommo, skolat meddelas i en 

dertill afsedd not, genom hvilket förfarande större fullständighet och tillförlitlighet antagligen bordt ernås. 

För redovisningen öfver antalet hithörande personer har ock legat till grund det antagande, att den del af 

dem, som å den bestämda folkräkningsdagen befunnits i dårhus, eller andra allmänna inrättningar, intagen, 

skolat från dessa inrättningar, när de bilda särskilda församlingar, i sammanhang med öfriga personalen redo-
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visas, hvadan från andra församlingar bordt uppgifvas blott den del af hithörande personal, som inom försam

lingen qvarvarit. Rubriken a tab. N:o 7 har ock erhållit sin lydelse i enlighet ined ett sådant antagande. 

Vid de undersökningar, som stått i samband med dels frågan om en ny plan för insamlande af uppgifterna 

till vårt lands befolkningsstatistik, dels utredandet af den administrativa indebiingens oregelbundenhet, har 

emellertid blifvit ådagalagdt, att förutnämnde antagande kunnat sakna tillräcklig grund. Det har nemligen 

visat sig, att en del hithörande personer, ehuru intagne i allmän inrättning, dock i respektive församlings kyrko

böcker kunnat qvarstå och derifrån redovisas, äfvensom att någon folkmängdstabell, åtminstone under en lång 

följd af år, aldrig varit afgifven för den del af Kongl. Djurgården, inom hvilken Institutet för döfstumma och 

blinda är beläget. I följd af dessa omständigheter har det blifvit nödigt, att genom särskild skriftvexling och 

infordrade upplysningar söka utreda det.rätta förhållandet uti ifrågavarande hänseende den 31 Dec. 1855. 

Hvad nu först beträffar antalet vansinniga i hela riket vid 1855 års slut, så voro, enligt de. infordrade 

särskilda uppgifterna, då befintlige: å Danviks hospital 88, Upsala d:o 195, Nyköpings 48, Wadstena 314, 

Wexiö 75, Wisby 12, Malmö 161, Göteborgs 70 och Hernösands 48, eller tillsammans 1,011 sinnessjuka). Det 

har visserligen blifvit upplyst från Upsala, Nyköpings, Wexiö och Wisby hospitaler, att någon mot husförhörs-

bok svarande längd öfver der intagne vansinniga icke föres, och att dessa alltså väl kunnat qvarstå Uti och 

redovisas bland folkmängden inom de församlingar, från hvilka de kommit. Huruvida dessa personer verkligen 

från sina församlingar blifvit å tabellerna redovisade såsom vansinniga låter sig väl ej med full säkerhet af

göra. Men den a tabellformulären otvetydiga rubriken: »vansinniga, icke intagna i dårhus», borde väl icke lemna 

tvifvel öfrigt, att så ej skett Det är sålunda skäl att antaga, det den summa: af 2,882 vansinniga, som enligt 

tab. N:o 7 uppgifvits, uttrycker verkliga antalet af de utom dårhus befintliga personer, som af Presterskapet 

ansetts tillhöra denna olyckliga klass; men i hvad omfång begreppet vansinnig blifvit uppfattadt, kan ej upp

lysas. Rikets hela antal s. k. vansinniga vid ifrågavarande tidpunkt utgjorde alltså 3,893, och bör detta antal, 

på grund af det anförda, hellre kunna antagas för högt, än för lågt. Dessa voro i afseende på kön och ålder 

fördelade på följande sätt: 

BlinJa år 
1855. 

I förhållande till folkmängden i riket förekommo alltså 10,70 vansinniga på 10,000, eller en vansinnig på 

935 innevånare. De vansinniga af manligt kön i förhållande till folkmängden af samnia kön utgjorde 10,76 

på 10,000, eller en på 929, de af qvinligt kön i förhållande till folkmängden af samma kön 10,6i på 10,000, 

eller en på 940. Vansinniga mellan 0—15 år i förhållande till hela folkmängden af denna ålder utgjorde 1,84 

på 10,000, och förhållandet för mankön ensamt var 1,96, det för qvinkönet ensamt 1,73 på 10,000. Vansinniga 

mellan 1 6 - 6 0 år i förhållande till hela folkmängden af denna ålder utgjorde 15,20 på 10,000, och förhållan

det för mankönet ensamt var 15,57, det för qvinkönet ensamt 14,85 på 10,000. Vansinniga öfver 60 års ålder 

i förhållande till hela folkmängden af denna ålder utgjorde 14,40 på 10,000, och förhållandet för mankönet 

ensamt var 13,76, det för qvinkönet ensamt 14,86 på 10,000 af hvarje särskildt kön. 

Af samtliga vansinniga vårdades a hospitaler 1,011 eller 26%, bland hvilka 14 under 15 år, 865 mellan 

16 och 60 år och 132 öfver 60 år.. I konungariket Sachsen vårdades den 3 December 1858 i samtliga all

männa och enskilda anstalter 26,2 % af de sinnessjuka, i Bayern vid samma tid 27,8 %, i Frankrike år 1851 

icke mindre än 45,5 %. 

Hvad dernäst beträffar antalet blinda, så utgjorde detta vid 1855 års slut, enligt tab. N:o 7, utom dem 

som voro intagne å Institutet för döfstumma och blinda, 2,536. Deras antal å nämnde Institut, enligt sär-

) Enligt Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om medicinalverket i riket år 1855 utgjorde detta antal 1,038, en skilnad som väl 
kan förklaras. 
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skildt meddelad uppgift från Institutets Director, uppgick endast till 30. Emellertid har ej kunnat säkert 

utredas, huruvida dessa 30, alla eller blott till någon del, ännu qvarstodo kyrkoskrifhe i och redovisade bland 

de församlingars folkmängd, frän hvilka de kommit eller ej. Det sednare förhållandet, hvaraf följden skulle 

vara att de ej ingått i församlingsuppgifterna om antalet blinda, är dock antagligast, hvadan samtlige blinde i 

riket alltså utgjorde 2,566, dem oberäknade som tillika voro döfstumma. Möjligt är dock, att bland de i 

hospital intagne och såsom vansinnige Täknade, ett mindre antal blinda kan finnas. 

De blinda voro i afseende på kön och ålder fördelade på följande sätt: 

Döfstumma 
år 1855. 

I förhållande till folkmängden i riket förekom alltså 7,05 blinda på 10,000, eller en blind på 1,418 in

nevånare; i förhållande till folkmängden af manligt kön utgjorde de blinda af samma kön 6,84 på 10,000, eller 

en på 1,464, då deremot förhållandet för qvinkönet var 7.26 på 10,000 eller en på 1,378. Blinda mellan 0—15 

år i förhållande till hela folkmängden af denna ålder utgjorde 1,66 på 10,000; förhållandet för hvarje kön 

särskildt utgjorde likaledes 1,66 på 10,000 af respektive folkmängd. Blinda mellan 16—60 år af hela folk

mängden af samma ålder utgjorde 5,78; förhållandet för mankönet ensamt var 5,80, för qvinkönet ensamt 5,77 

på 10,000. Blinda öfver 60 år af hela folkmängden af samma ålder utgjorde 38,63; förhållandet för mankönet 

ensamt var 41,53, för qvinkönet ensamt 36,57 på 10,000. Intagne å Institut för undervisnings erhållande voro 

endast 1,17% af samtlige blinde. 

Hvad slutligen angår antalet döfstumma, hvartill äfven här läggas de, som jemväl äro blinda, så ut

gjorde detta vid 1855 års slut, dem oberäknade, som i Institutet för döfstumma och blinda voro intagne, 

2,592. Särskilda uppgiften från detta Institut upptager der vistande döfstumma vid samma tid till 86. Lika

som för de blinda har väl ej med full säkerhet kunnat iitredas, Imruvida dessa till större eller mindre del va

rit Inrjlknadel folkmängden inom 3e församlingar, från hvilka de Tiönimit, men att de denfran jemväl såsom 

döfstumma redovisats vore för mycket stridande mot tabellformulärets bestämda rubrik, för att kunna antagas. 

Ett mindre antal döfstumma kan möjligen vara intaget i uppgifterna om vansinniga å hospitaler. 

Antalet särskildt redovisade döfstumma i hela riket utgjorde 2,678, inberäknade dem, som jemväl äro 

blinda. De döfstummas fördelnmg i afseende på kön och ålder var följander 

I förhållande till folkmängden i riket förekommo alltså 7,36 döfstumma på 10,000, eller en på 1,359 

innevånare, och hvad beträffar manliga könet särskildt 8,49 och det qvinliga särskildt 6,30 på 10,000 innevånare 

af hvarje kön, eller af förra könet en på 1,178 och af det sednare könet en på 1,587. Döfstumma mellan 

0—15 år i förhållande till hela folkmängden af denna ålder utgjorde 5,03 på 10,000, och förhållandet för man

könet ensamt var 6,16, det för qvinkönet ensamt 3,89 på 10,000 af hvarje kön. Döfstumma mellan 16—60 år 

af hela folkmängden i samma ålder utgjorde 8,81; förhållandet för mankönet ensamt var 9,88, för qvinkönet 

ensamt 7,80 på 10,000. Döfstumma öfver 60 år af hela folkmängden i samma ålder utgjorde 6,40; förhållan

det för mankönet ensamt var 8,24, för qvinkönet ensamt 5,09 på 10,000. Intagne å Institut för undervisnings 

erhållande voro endast 3,21 % af de döfstumma. 

Till jemförelse med förhållandet i Sverige utbeder jag mig få lemna a följ. sida stående öfversigt, Litt. 

X, öfver förhållandet i åtskilliga andra länder. Af denna öfversigt visar sig, hvad först beträffar de vansin

nigas antal, länderna emellan en stor olikhet, hvilken otvifvelaktigt kan till en del bero af den olika betydelse, 

Jemförelse 
ined andra 
länder och 

tider. 
Litt. X. 
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som kan fästas vid benämningen vansinnig, då denna å ena sidan kan begränsas till blott dem, som lida af 
sinnessjukdom i högre grader, och å den andra jemväl utsträckas till de lindrigaste graderna, till blotta själs-
förmögenheternas ovanliga inskränkthet. Sveriges ställning tyckes emellertid icke vara ofördelaktig, och någon 
fortgående tillväxt af de vansinnigas antal antydes ej i ringaste mån af öfversigter helst då uppmärksamhet 
egnas åt de upplysningar, som noterna innehålla. Hvad beträffar proportionen emellan könen, så visar sig af 
det föregående, att vansinniga af mankönet, år 1855, i det hela haft en liten öfvertalighet öfver dem af qvin
könet, men att denna öfvertalighet af vansinniga män efter 60:de lefnadsåret upphört och gifvit rum för ett 
motsatt förhållande. Denna mankönets öfvertalighet förefinnes dock endast under året 1855, ty de föregående 
åren var förhållandet som följer, nemligen: 

I öfriga länder, som å öfversigten Litt. X äro uppräknade, visar sig ock öfvertaligheten falla än på 
mankönets än på qvinkönets sida. 

Det ofvan vidrörda förhållandet mellan de vansinniga inom olika åldersklasser utvisar redan, att den s. 
k. Cretinismen ej tillhör vårt land. 

Beträffande de blinda, så visar öfversigten ett ganska fördelaktigt förhållande för Sverige, icke blott vid 
jemförelsen med flera andra länder, utan i synnerhet i det fortgående aftagandet af de blindas antal. Hvad 
angår proportionen emellan könen, så är redan anfördt, att de blinda af qvinkönet år 1855 voro öfvertaliga. 
Samma qvinkönets öfvertalighet genomgår alla de föregående åren, nemligen: 

Litt. X. Öfversigt öfver de vansinnigas, blindas och döfstummas förhållande till folkmängden, i Sverige och 
i åtskilliga andra länder. 



Denna qvinkönets öfvertalighet bland de blinda är dock ej gemensam för de öfriga å tab. Litt. X upp

räknade länderna, och har i Norge visat sig omvexla med öfvertalighet för mankönet. 

Hvad slutligen angår de döfstumma, deribland räknade jemväl de liktidigt blinda, så synes af öfversigten, 

att Sverige intager en ställning liggande emellan båda ytterligheterna, och att något tilltagande af de döf-

stummas antal i det hela härstädes ej eger rum. Proportionen mellan könen utfaller icke blott för året 1855, 

utan ock för de föregående, med en betydlig öfvertalighet för mankönet, nemligen: 
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Jemförelse 
länsvis. 
Litt T. 

Det framstår alltså såsom ett bestämdt faktum i Sverige, att under hela den tid, som ofvanstående 

redogörelse omfattar, mankönet haft en betydlig öfvertalighet bland de döfstumma, qvinkönet åter bland de 

blinda. Hvad de döfstumma beträffar har äfven i Norge, vid 3 efter hvarandra följande folkräkningar, antalet 

af mankön oafbrutet varit talrikare, än det af qvinkön, och en dylik öfvei-talighet af döfstumma mankön har 

jemväl visat sig vid sednaste folkräkningarne i Danmark, Preussen, Bajern, Storbritannien, Irland, Belgien m. 

fl. stater, hvadan den synes vara ett gemensamt och på allmänna fysiologiska orsaker beroende förhållande. 

Märkvärdigt nog synas vissa landsorter räkna ett relativt större antal än andra, icke blott af blinda, 

utan jemväl af vansinniga och döfstumma personer. För att åskådliggöra detta förhållande, har den å följ. 

sida stående öfversigt, Litt. Y, blifvit utarbetad, å hvilken antalet vansinniga, blinda och döfstumma på 10,000 

innevånare är länsvis beräknadt för hvar och en af de 4 tidepunkter, från hvilka iakttagelser finnas tillgängliga. 

Om man, enligt denna öfversigt, först jemför landsbygden med städerna utom Stockholm (då uppgifterna 

för Stockholms stad synas alltför mycket afvikande), så visar sig allmänt en betydlig öfvertalighet för lands

bygden, så väl af vansinniga, som af blinda och döfstumma. 

Derest man för hvarje särskild klass af de ifrågavarande olycklige antager proportionen i hela riket 

såsom medeltal, och dermed jemför förhållandet inom särskilda län, så framträder, beträffande de vansinnige, 

deras stora talrikhet i Kopparbergs län så mycket anmärkningsvärdare, som denna icke blott visar sig oaf

brutet bestående ända från och med 1840, utan ock öfverstiger medeltalet för hela riket med det dubbla, och 

sålunda i ännu vida högre grad den proportion, som är rådande i de lyckligast lottade länen. Andra rummet 

näst efter Kopparbergs län intages åren 1845 och 1850 af Gefleborgs, men åren 1840 och 1855 af Wermlands 

län. Från och med tredje rummet visar sig lyckligtvis en större föränderlighet, så att detta rum år 1840 

intages af Blekinge, år 1845 af Jönköpings, år 1850 af Wermlands och år 1855 af Södermanlands län. Om 

man med hänsigt till denna föränderlighet alltefter olika tidepunkter endast fäster sig vid medeltalen af alla 4 

iakttagelserna, så följa i ordningen från högsta till lägsta antalet vansinniga efter de förutnämnda Kopparbergs 

(1,90 pro mille), Gefleborgs (1,24) och Wermlands län (1,23), närmast Jönköpings (1,13 pro mille), Östergötlands, 

Södermanlands, Wester-Norrlands och Jemtlands samt i 8:de rummet Kronobergs län (1,03 pro mille) o. s. v. 

Fördelaktigast utmärker sig i det hela å motsatta sidan främst Skaraborgs län med blott 0,58 pro mille, hvar

efter i ordningen följa Malmöhus (0,60), Westerbottens (0,67), Christianstads (0,71), Norrbottens (0,74) och Got

lands län (0,78 pro mille) o. s. v. Visserligen finnes en kontiguitet i läget af de 3 län, som hafva det högsta 

relativa antalet vansinniga, men utom denna omständighet, hvars inflytelse jag ej förmår uppskatta, synas de 

angifna förhållandena icke lemna den ringaste vägledning till något slags förklaring öfver skiljaktigheterna, 

länen emellan. 

8 
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I afseende på antalet blinda, hvilket i medeltal för hela riket under hela den tid, soin iakttagelserna 

omfatta, utgjort 0,79 pro mille, står bland de särskilda länen i talrikhet främst Jemtlands med icke mindre 

än 1,27 pro mille, efter hvilket i ordningen följa Kopparbergs (1,26), Norrbottens (M»), Gotlands (1,05), Werm

lands och Gefleborgs län (l,oi). För minsta antalet blinda utmärker sig å andra sidan främst Malmöhus län 

med blott 0,49 pro mille, efter hvilket i ordningen följa Christianstads (0.6i), Skaraborgs (0.6s), Blekinge (0,66), 

Göteborgs och Bohus (0,67), Upsala län (0,70 pro mille) o. s. v. Möjligen torde de blindas talrikhet i här ofvan 

uppgifne län kunna ställas i något samband med länens klimatiska förhållanden och jordbeskaffenhet, nemligen 

med den uthållande snörika vintern och alla de faror för synorganet, hvilka under densamma hota en fattig 

befolkning å fjellryggens östra sluttning, äfvensom med kalkgrunden å Gotland jemte dermed sammanhängande 

industri derstädes. 

Olikheterna länen emellan i afseende på det relativa antalet blinda äro redan vida mindre än i afseende 

på antalet vansinnige. Ännu mindre är skilnaden dem emellan i fråga om relativa antalet döfstumma, och 

Litt. 7. Öfversigt öfver de vansinnigas, blindas och döfstummas förhållande till folkmängden, länsvis. 
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denna omständighet antyder, att yttre förhållandens inflytelse måste vara ringare till framkallande af detta 

sistnämnda lyte. Med utgångspunkt från 0,70 pro mille, såsom medeltal för hela riket under tiden från och 

med 1840, står Kopparbergs län såsom det, i hvilket de döfstummas relativa antal är talrikast, nemligen 0,989 

pro mille, efter hvilket i ordningen följa Stockholms (0,98l), Westmanlands (0,96), Gefleborgs (0,9s), Wester-

Norrlands (0,9o), Upsala (0,89) o. s. v. Fördelaktigast lottadt är deremot främst Malmöhus län med blott 0,40 

pro mille, efter hvilket i ordningen följa Göteborgs och Bohus (0,537), Skaraborgs (0,538), Elfsborgs (0,539), Cal

mar (0,57), Hallands län (0,58 pro mille) o. s. v. 

8) Uppgifna antalet fattige den 31 December 1855, länsvis, jemte upplys-
ningar om antalet icke arbetsföre backstugu- och inhyseshjon, samt 

åtskilliga välgörenhetsinrättningar. 

Allmänna 
upplysningr. 

Om än det antal fattige, hvarom en tidtals skeende allmän folkräkning kan lemna upplysning, svårligen 

torde kunna antagas såsom en tillförlitlig mätare vare sig af pauperismen i dess helhet inom ett land, eller 

af landets ekonomiska och sociala tillstånd, är dock den uppgift, som på denna väg vinnes, intilldess fullstän

digare specialundersökningar blifvit tillvägabragte, ingalunda utan värde. Detta värde måste ock stiga, i samma 

mån som villrådigheten kan aflägsnas i afseende på frågan: hvilka personer kunna och böra upptagas under 

titeln fattige? Ju mera fattigvården utöfvas frivilligt såsom enskild kristlig kärlekspligt, desto svårare måste 

det blifva, att vid den allmänna folkräkningen erhålla kunskap om de fattiges verkliga antal. J u fullständi

gare åter fattigvården öfvergått från enskild välgörenhetsöfning till bestämd fattigskatts erläggande, jemlikt 

särskild fattiglag, desto större blifver det antal understödstagare, som är kändt och i längder antecknadt, samt 

i följd deraf för beräkning åtkomligt. Om detta är en obestridlig sanning, så följer ock häraf oundgängligen, 

att de vid allmänna folkräkningar insamlade uppgifterna om fattigantalet från olika länder och tider måste 

med försigtighet begagnas i afseende på de slutsatser, som man af dem vill draga. Sträfvandet att göra fat

tigvården till laglig förbindelse, med åläggandet af en viss fattigskatt, är företrädesvis utmärkande för de pro

testantiska länderna, under det de fattiga i katholska länder vida mindre synas ligga det allmänna till last, i 

den mån de der understödjas, dels inom flera slags fristående rikt doterade stiftelser, dels af allmosor. Att 

vara och att synbart framträda såsom varande understödstagare, innebär en stor skilnad, och denna skilnad 

gör sig på olika sätt gällande i olika länder. Understödet, grundadt på laglig rättighet, kan urarta derhän, a t t 

fattigdomen blir ett, om ej hedrande, åtminstone indrägtigt yrke, med åsidosättande af all omtanka för fram

tiden, och une er sådant förhållande kan antalet fattige komma att framträda ganska stort (England under 

förra fattiglagstiftningen). Pauperismen i ett katholskt land utan legalt ordnad fattigvård kan å andra sidan 

vara ganska stor, men ej röjas af de statistiska uppgifterna. Folkens olika lefnadsvanor, klimatets, jordmånens, 

näringsfångens olikheter måste ock i betydlig mån inverka vid uppdragandet af gränslinien mellan bergad och 

fattig. En fortgående civilisation kan svårligen skapa utvägar att tillfredsställa de många behof, som deraf 

framkallas. Följden blir alltså lätt den, att vanan hastigt nog vidgar omfånget af de såsom oundgängliga 

ansedda lefnadsbehofven, och att det tvungna umbärande, som i förra tider ej uppfattades såsom bevis på 

något nödlidande, allt mer och mer kommer att dit hänföras. Så länge tiggeriet är lagligen berättigadt, in

rymmer det lätt en personal, som ej blir synlig i längderna öfver fattighjonen, men ju mer civilisationen 

framkallar lagbud mot tiggeriet och lyckas i dess utrotande, desto mindre ryggar den tillbaka för en förlängd 

lista på inskrifne understödstagare. 

Vårt tabellverks uppgifter rörande antalet fattige kunna först från och med året 1805 begagnas till 

-något slags jemförelse med sednare tider och andra länder. Före nämnde år voro de fattige sammanförde 

med de af lyten, sinnessjukdom och ålderdomssvaghet lidande. I det för året 1805 fastställda tabellformuläret 
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afskiljdes först de fattige i en särskild paragraf under följande 4 rubriker, nemligen: a) fattige, som under

hållas af barn eller andra, b) fattige, som hemma njuta fattigdel, c) fattige i fattighus, d) fattige i hospital. 

Men denna särskilda § upptog dock blott män och qvinnor öfver barnåldren, hvaremot omyndige barn i för

äldrars hus, tillhörande fattigklassen, på annat ställe i formuläret redovisades, dock sammanslagne med barnen 

af Lappar och fängslade personer. A annat ställe i formuläret och sålunda ej bland de »fattige» skulle jem

väl meddelas antalet »fosterbarn på barnhus eller hos andra». I 1840 års tabellformulär tillades i den sär

skilda § vid rubriken b) orden »af församlingen», samt de nya rubrikerna »fosterbarn intagne i barnhus» och 

»fader- och moderlösa barn, som af församlingen blifvit inackorderade». I sammanhang med dessa nya rubri

ker förändrades ock lydelsen af den nyssnämnda å annat ställe upptagna rubriken »fosterbarn på barnhus 

eller hos andra» till »fosterbarn hos andra». 1840 års tabellformulär upptager ock 2 särskilda rubriker af 

följande lydelse: »vanföre backstuguhjon ej hörande till § fattige» och »vanföre inhyseshjon d:o d:o». Huruvida 

och till hvad belopp dessa hjon i föregående femårstabeller må kunna hafva ingått ibland fattigantalet, kan ej 

upplysas. I 1855 års tabellformulär förändrades, till närmare öfverensstämmelse med då gällande nådiga för

ordning om fattigvården af den 13 Juli 1853, rubrikerna på följande sätt, nemligen: »fattige med full för

sörjning, d:o med understöd till försörjning, d:o tillfälligt intagne i hospital, d:o fosterbarn å barnhus, d:o ut-

tagne från barnhus, d:o i öfrigt till värd inackorderade». Vid den särskilda rubriken »fosterbarn hos andra» 

tillades jemväl det förtydligande, att dit ej skulle hänföras de fattige, hvarförutan benämningen »vanföre» back-

stugu- och inhyseshjon förändrades till »icke arbetsföre», med fortfarande föreskrift, att bland dem ej skulle 

upptagas sådana, som tillhörde den särskilda afdelningen fattige. 

Denna successiva förändring af tabellformulärens rubriker innebär ett omisskänneligt uttryck af fattig

vårdens fortgående legalisering. Uppgiften för året 1855 bör alltså kunna antagas åtminstone tillförlitligt ut

trycka antalet af dem, som då ansetts lagligen berättigade till understöd af fattigvårdsstyrelserna. Men vid 

jemförelse med de förut afgifna qvinqvennala redogörelserna uppstår frågan, till hvad belopp de af enskild 

välgörenhet understödda personerna kunna i dessa hafva ingått, samt huruvida och till hvad belopp dessa 

personer må kunna vara uteslutne ur 1855 års redogörelse. Härom är jag ej i tillfälle att lemna upplysning, 

men jag tillåter mig dock yttra den åsigt, att en ej obetydlig del af den personal, som helt och hållet enskildt 

understödjes, deribland s. k. pauvres honteux, utan tvifvel alltid saknats och kommer att saknas i de officiela 

redogörelserna öfver fattigantalet, äfvensom att, ju mer fattigvården legaliseras, desto större antal af denna 

personal sannolikt kommer att blifva synligt. 

I sammanhang med hvad här ofvan i underdånighet blifvit anfördt, utbeder jag mig få lemna den på 

följ. sida stående öfversigt, Litt. Z, öfver antalet fattige i förhållande till folkmängden i Sverige, så väl som i 

åtskilliga andra länder. De anförda uppgifterna från andra länder tjena hufvudsakligen att visa hela vådan 

af jemförelser i detta ämne, grundade på blotta siffertal utan vidare upplysningar, och skälen härtill äro i det 

föregående antydda. Beträffande uppgifterna för Sverige torde de anförda, tid efter annan gjorda, förändrin

garne i tabellformulären innebära tillräcklig grund för den nu vidtagna åtgärden att, så vidt ske kunnat, ur 

summorna för de särskilda åren icke utesluta någon af de rubriker, som i dem bordt ingå, enär sådant utgör 

första vilkoret för möjligheten af något slags jemförelse. Sättet hvarpå härvid förfarits skall i det följande i 

underdånighet meddelas, i sammanhang med häntydningar på så väl inflytelsen af gällande lagstiftning, som 

några andra af uppmärksamhet förtjenta omständigheter. 

1805 års uppgifter om fattigantalet härflyta från en tid, då Förordningen af den 5 December 1788 

ännu var gällande, i kraft af hvilken församlingens skyldighet att vidkännas sina fattigas vård uppvägdes af 

dess rättighet att vägra inflyttning för dem, som befarades komma att ligga fattigvården till last. Denna 

författning måste ovilkorligt hafva till följd en mängd kringstrykande tiggare, hvilka sannolikt till någon del 

torde hafva undgått redovisning bland fattigantalet. Detta utgjorde år 1805, enligt den ofvan omtalade sär

skilda § i tabellformuläret, 61,416, eller 25,45 pro mille af hela rikets folkmängd, men uppgår, med tillägg af 
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de fattiges barn, till icke mindre än 88,592 eller 36,72 pro mille. Vid denna sistnämnda summa bör dock 

anmärkas, att uti densamma ingå barn af Lappar och fängslade personer, hvilka till följd af formulärens be

skaffenhet ej kunnat afskiljas, men, såsom uppgående till blott några hundrade, kunna de ej hafva stor infly

telse. Likaledes ingår i denna summa hela rubriken »fosterbarn på barnhus eller hos andra», hvilken väl torde 

kunna antagas hafva inrymt ett eller annat tusendetal af fosterbarn, som ej tillhörde fattigklassen. 

Antalet fattige år 1810 i formulärets särskilda § utgjorde blott 58,579, eller 24,64 pro mille af rikets 

hela folkmängd, men uppgår med lika beskaffadt tillägg, som för året 1805, af de fattiges barn till 80,861, 

eller 34,01 pro mille af rikets folkmängd. Vid denna sistnämnda summa gäller samma anmärkning som för 

år 1805. 

Ett fortgående starkt kringstrykande och tiggeri framkallade under loppet af året 1811 nådiga förord

ningar, som afsågo att förebygga försummelser i fullgörandet af skyldigheten att lemna behöfliga bidrag till 

församlingarnes fattigvård, äfvensom att i någon mån öka tillgångarne för de fattiges underhåll. 

Under i öfrigt oförändrad lagstiftning rörande fattigvården uppgåfvo 1815 års tabeller, i deras särskilda 

§ för de »fattige», antalet 61,788, eller 25,07 pro mille af folkmängden. Tillägget af de fattige barnen, på sätt 

som för föregående 2 år och med samma anmärkning rörande detta tillägg; höjer summan till 86,009, eller 

34,89 pro mille. 

1820 års tabellverk gifver i dess särskilda § för »fattige» antalet 62,167, eller 24,05 pro mille, och med 

tillägg af barnen, på samma sätt som för förutgångne år, 87,712, eller 33,94 pro mille af hela rikets folkmängd. 

Den särskilda § för »fattige» innehåller, enligt 1825 års tabellverk, summan 81,623, eller 29,45 pro mille, 

och med tillägg af barnen icke mindre än 107,904, eller 38,94 pro mille af rikets folkmängd. Denna höjning 

har ingen märkbar förklaringsgrund hvarken uti nya lagstiftningsåtgärder eller uti någon allmän missväxt 

Litt. Z. Öfversigt öfver antalet fattige i Sverige och åtskilliga andra länder. 
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eller Uti förändring af tabellformulären. Tvertom har det år 1825 fastställda tabellformuläret tillåtit, att från 

antalet barn afskilja Lappars och fängslade personers, hvilka, på sätt förut är anfördt, ligga uti det för före

gående år uppgifna antalet, fattiga barn. Ett förhållande, som tabellverket upplyser, torde dock ej böra här 

lemnas utan uppmärksamhet, nemligen den ovanligt stora nativiteten under åren 1821 med 1825. Om denna 

finge antagas hafva egt rum i mycket större proportion inom de obemedlade och fattiga klasserna, än inom 

de bemedlade, så kunde fattigantalet i någon mån hafva derigenom blifvit ökadt. 

Ar 1830 uppgick fattigantalet enligt formulärets särskilda § till 86.686, eller 30,02 pro mille, men med 

tillägg af barnen i samma utsträckning som för året 1825 till icke mindre än 117,852, eller 40,81 pro mille 

af rikets hela folkmängd. 

Ar 1835 utgjorde fattigantalet, enligt formulärets särskilda §, blott 86,270, eller 28,51 pro mille, och med 

tillägg af barnen, på sätt för nästförutgångne 2 år, 121,318, eller 40,10 pro mille af rikets hela folkmängd. 

I sammanhang med denna tabellverkets uppgift torde här böra erinras om en för året 1836 på Kongl. 

Maj:ts nådiga befallning från hvarje län aflemnad redogörelse rörande fattigvårdens tillstånd i riket utom huf

vudstaden. Denna redogörelse, som finnes i sammandrag meddelad uti det af särskilde Komiterade år 1839 

afgifne underdåniga betänkande rörande fattigvården i riket utom Stockholms stad, upptager understödstagar-

nes antal till 78,151 utom hufvudstaden. Dock visa sig i dessa uppgifter tydliga ofullständigheter, hvilka 

äfven af Komiterade erkännas. Läggas härtill understödstagarne i Stockholms stad, enligt samma år afgifne 

underdåniga betänkande om fattigvården derstädes, uppgående till 4,167, så erhålles för hela riket summan 

82,328, hvilken ej betydligt skiljer sig från det i särskild § i tabellverket uppgifne fattigantalet. 

Sedan tabellformulären från och med 1840 undergått de förändringar i rubrikernas lydelse, för hvilka 

jag ofvan haft nåden redogöra, inträder en betydlig minskning i det uppgifna fattigantalet. Detta utgjorde 

nemligen, enligt den för de fattige särskildt afsedda §, sistnämnde år 89,008, eller 28,35 pro mille, och med 

tillägg jemväl af de å annat ställe i formuläret upptagne s. k. »fosterbarn hos andra» 94,194, eller 30,01 pro 

mille af rikets hela folkmängd. Tabellformulärens förändring innebär till stor del förklaringen öfver detta 

förhållande. Då 1840 års formulär är det första, som fordrar särskild uppgift om antalet s. k. »vanföre (d. 

v. s. icke arbetsföre) backstugu- och inhyseshjon ej tillhörande de fattige», så är antagligt, att från dessa sist

nämndas antal år 1840 blifvit uteslutne ganska många backstugu- och inhyseshjon, hvilka under alla de förut-

gångne åren upptagits under den då gällande rubriken »fattige, som underhållas af barn eller andra». Denna 

rubriks lydelse har tvifvelsutan gifvit anledning att före året 1840 der jemväl inrymma större eller mindre 

antal af sådana, som lefva af undantag eller i sambröd med barn eller med andra. I följd häraf och med 

hänsigt jemväl till det ur fattigvårdskomiténs betänkande här ofvan för året 1836 meddelade resultatet, torde 

kunna antagas, att det i 1840 års tabeller uppgifna förhållandet tillförlitligare än för de förutgångna åren ut

trycker antalet fattige, när vid denna benämning fästes det begrepp, som en lagligt ordnad fattigvård kräfver. 

Aret 1840 utgör alltså en lämpligare utgångspunkt för jemförelser med de följande åren än något af de år, 

som ligga bakom 1840. 

Det kan vid detta år till och med ifrågasättas, huruvida ej tabellformulärets uppställning, borde förbjuda 

den här ofvan gjorda tillökningen af de i särskild § specificerade fattige med de å annat ställe i formuläret 

upptagne s. k. »fosterbarn hos andra», då denna sistnämnda rubrik ej tydligt innebär, att dessa barn tillhöra 

fattigklassen. Ar 1835 innefattades under då gällande rubrik: »fosterbarn på barnhus eller hos andra» en 

summa af icke mindre än 18,556. Den förändrade rubriken i 1840 års formulär: »fosterbarn hos andra» upp

tager deremot blott 5,186. Denna sistnämnda summa skulle antagligen hafva uppgått till omkring 20,000, 

derest den jemväl omfattat alla de barn, som i summan för året 1835 blifvit inräknade. Häraf kan sålunda 

slutas, att i det sistnämnda årets summa till omkring 2/3 ingått barn af den klass, som enligt 1840 års formulär 

blifvit specificerade i särskild § bland de fattige. I följd häraf kunde ock antagas, att ofvanstående 5,186 fo

sterbarn år 1840 åtminstone ej till sitt hela antal bordt, såsom nu här skett, tilläggas fattigklassen. Jag har 
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trott mig böra särskildt angifva detta förhållande, för att lemna öppet tillfälle för den, som det Önskar, a t t 

göra afdraget, hvilket utan allt tvifvel till en del är berättigadt. 

Utan föregången förändring hvarken i lagstiftningen rörande fattigvården, eller i tabellformulären, upp

gifves för året 1845 i särskild § antalet fattige till 93,355, eller 28,u pro mille. Läggas härtill 4,803 s. k. 

fosterbarn hos andra, så blir hela summan 98,158, eller 29,60 pro mille af rikets hela folkmängd. 

Genom Kongl. Majrts nådiga förordning angående fattigvården i riket af den 25 Maj 1847 kan Sverige 

väl sägas hafva erhållit sin första fullständiga fattiglag, hvilken bland annat stadgade: att hvarje socken å 

landet och hvarje stad skall lemna nödtorftig vård och försörjning åt sådane dess medlemmar, som i anseende 

till bristande arbetsförmåga, samt i saknad af andra medel och lofliga utvägar till sitt uppehälle, icke kunna 

sig sjelfva försörja; att bettlande ej må tillåtas; att det utdelade understödet skall motsvara de nödvändigaste 

behofven, dock med beräkning af fattighjonets arbetsförmåga; att barn, som tillhöra fattigvården, skola icke 

blott förses med uppehälle, utan ock kristligen uppfostras och undervisas; att fattigvårdsstyrelsen tillkommer 

husbonderätt öfver understödstagaren; att de till fattigvårdens bestridande nödiga medel skola uttaxeras efter 

grunder likartade med dem, som gälla för andra allmänna utskylder, och att hvar och en skall tillhöra det 

fattigvårdssamhälle, der han, efter fyllda 15 år, sednast under 3 år å rad haft stadigt hemvist o. s. v. 

1850 års tabellverk uppgifver antalet fattige, i den åt dem särskildt egnade § af formuläret, till 119,267 

eller 34,25 pro mille. Läggas härtill »fosterbarn hos andra» ur annan §, uppgående till 4,546, så uppkommer 

summan 123,813, utgörande 35;55 pro mille af rikets hela folkmängd. Den höjning af fattigantalet, som ome

delbart följde på den nya lagstiftningen, utgör sålunda omkring 6 pro mille. A t t denna höjning ej framträdt 

större kan hafva flera orsaker. Jag tillåter mig i detta hänseende blott antyda, att möjligen de förutgångna 

årens praxis redan skulle kunna hafva till stor del verkliggjort hvad genom lagen åsyftades, möjligen ock at t 

dennas verkningar kunde behöfva längre tid, för att framträda med ännu större skilnad från förra förhållandet. 

Det i särskild § uppgifna antalet fattige vid 1855 års slut visar sig, enligt tab. N:o 8, hafva uppgått 

till icke mindre än 143,051, eller 39,31 pro mille af folkmängden. Detta fattigantal är, på sätt tab. N:o 8 

jemväl utvisar, uppgifvet under de särskilda rubriker i 1855 års tabellformulär, för hvilka redogörelse ofvan 

sid. 60 blifvit meddelad, och hvilka voro afsedda att innesluta hela den personal, som, enligt sednaste nådiga 

förordning om fattigvården i riket af den 13 Juli 1853, kan anses höra hit. Då, rörande de härofvan ofta 

åberopade fosterbarnen hos andra, först å 1855 års tabellformulär tydligen blifvit angifvet, att bland dem ej 

få räknas några barn, som äro hänförlige till fattigantalet, så hafva dessa fosterbarn ej heller för året 1855 

blifvit tillagde den ofvan uppgifna fattigsumman. A t t detta förfarande varit det rätta, antydes ock af det 

ringa beloppet af sådana fosterbarn, i hela riket utgörande endast 2,958. Skulle det anses följdrigtigast, at t 

äfven för året 1855, såsom för de föregående åren, då denna rubrik otvifvelaktigt jemväl innefattat ett stort 

antal verkligen fattiga barn, tillägga denna summa till hela fattigantalet, så skulle detta då uppgå till 146,009 

eller 40,12 pro mille af rikets folkmängd. Rättare för jemförelse med de förutgångna åren från och med 1840 

är utan tvifvel, att vid hvart och ett af dem göra ett afdrag med omkring en pro mille för den andel af s. k. 

fosterbarn hos andra, hvilken ej bör i fattigantalet inberäknas. 

Af de upplysningar, som nu i underdånighet blifvit meddelade, följer otvunget, att, om jemförelse skall 

ske mellan de i tab. Litt. Z intagne uppgifterna om fattigantalet, de anförda åren måste delas i 2 grupper, 

den ena omfattande åren 1805 med 1835, den andra åren 1840 med 1855, och att hvar och en af dessa 

grupper måste betraktas ensamt för sig och ej med den andra jemföras. De höga talen i den första gruppen 

hafva, såsom redan blifvit antydt, sannolikt till ej ringa del sin förklaring deruti, att de jemväl innesluta större 

eller mindre antal af de icke arbetsföra backstugu- och inhyseshjonen, samt personer lefvande af undantag 

eller i sambröd med barn och andra. 

Då i 1840 års tabellformulär den andel af denna personal, som ej verkligen borde betraktas såsom un-

derstödstagare, fick sina särskilda rubriker, sjönk det uppgifna fattigantalet med icke mindre än 1 %. Genom 



Fattig-
klaaserna. 

De fattige 
efter kön. 

64 

denna sin beskaffenhet att egentligen omfatta blott understödstagare, vare sig frän den enskilda eller allmänna 

välgörenheten, är sålunda uppgiften för året 1840 den första lämpliga utgångspunkten för jemförelser med de 

efterföljande åren. En sådan jemförelse visar nu väl ett stigande af fattigantalet, men derjemte att detta sti

gande inträdt först efter fattigvårdens fullständigare legaliserande år 1847, äfvensom att stigandet icke upphört 

med året 1850. 

Här uppstår nu den svåra frågan, att afgöra huruvida de sedan 1840 ökade talen kunna och böra be

traktas såsom följder ensamt af växande pauperism, eller ensamt af den förändrade lagstiftningen, eller af båda 

dessa orsaker i samverkan. Att fattigvårdens legaliserande, det lyckade hämmandet af det kringstrykande tig

geriet och de fattiga barnens uppfostran och undervisning nödvändigt måste hafva till följd, att förtecknin

garne och de statistiska uppgifterna öfver de fattige visa ett högre antal, är obestridligt, och ett sådant för

hållande innebär jemväl ett glädjande bevis, att lagstiftningens välmenande afsigter icke förfelats. A en annan 

sida hade redan under loppet af 1855 inträdt en konjunktur, som lönade arbetet inom handeln och närin

garna, och som bordt bidraga att minska fattigantalet. 

Äfven om man af de nu framlagda talen, utan afbidan af ytterligare framtida upplysningar, skulle anse 

sig berättigad att bestämdt sluta till pauperismens tillväxt, torde dock de här ofvan meddelade upplysningarne 

rörande de förhållanden, under hvilka uppgifterna tillkommit, utvisa, att tillväxten ej är särdeles stark eller 

hastig. De sista uppgifterna visa beklagligen ett betydligt antal fattige, men för menniskovännen måste det 

alltid blifva- glädjande och för samhället hedrande, att de 143,051 fattige år 1855, i kraft af lag, voro tillför

säkrade en nödtorftig lifsbergning, och att af de bland dem befintlige 52,111 barnen under 15 års ålder icke 

mindre än 21,441 njöto undervisning i skolor, och derigenom på det ändamålsenligaste sätt förbereddes att 

kunna öfvergå från understödstagarnes till understödsgifvarnes klass. 

Någon jemförelse med föregående år emellan de särskilda klasserna af understödstagare kan, i följd af 

tabellformulärens olika uppställning, icke ega rum. Fäster man sig ensamt vid de båda klasserna »med full 

försörjning» och »med understöd till försörjning» i uppgifterna för året 1855, så förhöll sig den förra till den 

sednare som 1 : 2,47. 

I afseende på proportionen emellan könen inom fattigpersonalen, har densamma i medeltal för hela den 

tiderymd, som tab. Litt. Z omfattar, varit följande, nemligen på 1,000 fattige 341 af mankön och 659 af qvin

kön. Om detta förhållande jemföres med proportionen emellan könen inom rikets hela befolkning under samma 

tiderymd, hvilken utgjort 481 mankön mot 519 qvinkön, så framträder tydligt den stora öfvervigten af qvin

könet inom fattigpersonalen. Härvid bör ej lemnas obesvarad frågan, huruvida detta förhållande visar sig 

oföränderligt eller ej. Jag utbeder mig alltså få upplysa, att bland 1,000 fattige funnos: år 1805 653, år 1810 

670, år 1815 666, år 1820 668, år 1825 691, år 1830 679, år 1835 659, år 1840 662, år 1845 660, ar 

1850 643 och år 1855 624 af qvinkön. Omisskänneligt framträder här en fortgående ej obetydlig relativ 

minskning af qvinkönets andel i fattigpersonalen. 

Då härvid kan uppstå fråga, om och i hvad mån den vidgade sjelfförsörjningsrätt, som qvinnan i sednaste 

tider fått tillgodonjuta, haft inflytelse, och då en dylik orsak torde företrädesvis kunna antagas skola yttra 

sina verkningar inom städerna, så har jag till ledning för omdömet ansett mig böra lemna följande upplys

ning. Bland de fattige utgjorde på 1,000 personer af båda könen antalet qvinnor år 1805 å landsbygden 

639, i städerne 727, år 1810 på landsbygden 655, i städerne 742, år 1815 på landsbygden 656, i städerne 

715, år 1820 pä landsbygden 661, i städerne 701, år 1825 å landsbygden 692, i städerne 687, år 1830 å 

landsbygden 679, i städerne 678, år 1835 å landsbygden 656, i städerne 676, år 1840 å landsbygden 655, i 

städerne 700, år 1845 å landsbygden 655, i städerne 689, år 1850 å landsbygden 637, i städerne 678, och 

år 1855 u landsbygden 619 och i städerne 664. Går man nu ej längre tillbaka än till och med året 1840, 

så visar sig både för landsbygd och städer en minskning af alldeles samma slutliga belopp eller 36 pro mille, 

men bakom 1840 är dock den relativa öfvertaligheten af fattiga qvinkön i städerna särdeles stor. 
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I denna fråga far ej förgätas, att bland befolkningen i sin helhet qvinkönet i staderna intager en större 

andel än å landsbygden, nemligen i medeltal för åren 1805—1855 i städerna 538, å landsbygden deremot 

blott 516 på 1,000 innevånare. I öfrigt måste qvinkönets större lifslängd jemväl hafva inflytelse att öka det 

relativa fattigantalet bland dem. 

Uppgifterna från andra länder hafva icke tillåtit någon jemförelses anställande i afseende på proportionen 

mellan könen inom fattigpersonalen. 

En fråga, som ingalunda saknar sin vigt, är den om civilståndet inom fattigpersonalen. Jag har derföre 

ansett mig genom följande jemförelse böra åskådliggöra, huru vid 1855 års slut, bland 100 personer af båda 

könen sammanräknade, olikheterna mellan rikets samtlige innevånare och fattigpersonalen i detta hänseende 

utföllo. 

De fattige 
efter eml-

äland. 

Det mest i ögonen fallande vid denna jemförelse är, att bland fattigpersonalen enkorna icke blott intaga 

den högsta procenten, utan att de mer än 5 gånger öfverstiga enkornas proportion inom rikets hela befolk

ning. Sammanräknas barnen af båda könen, så utgöra de vida öfver J af hela fattigpersonalen. Enkor och 

Litt. Å. Öfversigt öfver fattigantalet å landsbygden vid nedanstående års slut, länsvis. 
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faderlösa barn hafva nu visserligen i alla tider och allestädes utgjort det mest framstående föremålet för väl

görenheten. Detta häntyder på ett smärtsamt förhållande, att familjefadrens frånfälle i särdeles hög grad måste 

menligt inverka på enkans. och barnens ekonomiska ställning, och utvisar huru ofta mannens arbete varit i 

ringa grad fruktbärande för familjens betryggande mot nöd efter hans frånfälle. Et t sådant förhållande blir 

ännu betänkligare, då det alltför ofta träffas äfven utom och högt öfver de samhällsklasser, hvilkas hela väl

färd ligger i arbetsfriska armar, och som hvarken ärft förmögenhet eller egt bildningens häfstång för att an

skaffa och underhålla den. Jag beklagar, att utvägar saknats mig till jemförelse med andra länder i detta 

hänseende, ty en sådan jemförelse borde i någon mån kunna gifva vederläggning eller bekräftelse på den be

skyllning, hvilken företrädesvis mot Svenska folklynnet blifvit gjord, att för tillfredsställandet af stundens och 

dagens njutningsbegär alltför mycket förbise framtiden. 

Hvad i det föregående blifvit anfördt rörande svårigheten, ja omöjligheten, att ur tabellverket lemna ett 

fullt tillfredsställande svar på frågan om antalet fattige, har jag dock icke ansett böra afhålla mig från att här 

upptaga de å föregående och denna sida stående öfversigter Litt. Å och A öfver fattigpersonalens proportion på 

1,000 innevånare inom hvarje län under åren 1805—1855. I dessa öfversigter är landsbygden skiljd från stä

derna; i öfrigt ligga till grund för beräkningarna samma titlar i tabellerna, som blifvit upptagna i tab. Litt. Z, 

så att talen i allmänhet äro att betrakta såsom snarare öfverstigande än understigande verkliga förhållandet. 

Tabellverket saknar helt och hållet de data, som för mig vore behöfliga, derest jag skulle ingå i något 

slags utredning af skilnaderne vare sig mellan de olika åren eller de olika länens landsbygd eller städer under 

samma år. Jag är dock öfvertygad, att lokalmyndigheternas sakkunskap i detta hänseende skall kunna för-

Litt. Ä. Öfversigt öfver fattigantalet i städerna vid nedanstående års slut, länsvis. 
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klara ganska mycket, och att uppmärksamhetens fästande vid det som möjligen kunde vara felaktigt skall 

främja en framtida bättre utredning. Några omständigheter tillåter jag mig dock särskildt vidröra. Jem

förelsen mellan de båda tabb. Litt. A och A visar det relativa fattigantalet i städerna så väl beständigt större 

än å landsbygden, som ock större vexlingar underkastadt. Perioden 1805—1835 visar i det hela både för 

städerna och landsbygden en tillväxt af fattigantalet, deremot är förhållandet olika från och med 1840. Stä

dernas fattigantal synes efter detta år icke vara i tillväxt, hvaremot för landsbygden framträder en tydlig till

växt från 1847 års nådiga förordning om fattigvården. De län, hvilkas relativa fattigantal å landsbygden år 

1855 skulle hafva varit störst, äro Kronobergs och Jönköpings. Minsta antalet deremot finnes i Jemtland. 

Hvad åter städerna beträffar, så synas vid samma tid de i Westmanlands län hafva haft största och Östersund 

i Jemtland minsta fattigantalet. 

Under inflytelsen af de statsekonomiska åsigter, som här voro rådande omkring medlet af sistförflutna 

seklet, och för att tillvägabringa folkökning genom underlättandet af tidiga giftermål bland sådane landsbyg

dens innevånare, hvilka icke egde tillfälle till eget jordbruk, uppmuntrades genom Kongl. Förordningen d. 20 

Juli 1762 jordegare att anlägga s. k. backstugor, för att åt de för landtbruket nödiga biträdena bereda till

fälle till ett litet jordbruk och en sjelfständigare ställning än det egentliga tjenstehjonets. Det dröjde dock ej 

särdeles länge, innan man började hysa betänkligheter rörande fördelarne af en på denna väg vunnen folk

mängdstillväxt, och tabellverket sökte alltmer och mer att genom upptagande af särskilda rubriker i tabell

formulären kunna bereda ökad upplysning om antalet af s. k. backstugu- och inhyseshjon, under ej otydlig 

förutsättning, att denna personal företrädesvis inneslöte ett betänkligt tillväxande proletariat. Då likväl blotta 

egenskapen att bebo ett hus, som ej är beläget å egen jord, ingalunda utesluter möjligheten att bereda sig 

nödig utkomst, vare sig såsom jordbrukare för egen räkning, eller såsom biträde vid andras jordbruk, eller 

såsom handtverkare, och då förhållandet jemväl lärer vara, att de i tabellerna såsom arbetsföre upptagne 

backstugu- och inhyseshjonen i allmänhet utgöra ett af behofvet påkalladt biträde till landtmannanäringarna, 

och bland dem många kunna befinna sig i bättre ekonomisk ställning än sjelfva jordegaren, så har jag i denna 

underdåniga berättelse, tabellserien N:o 5, upptagit de arbetsföra backstugu- och inhyseshjonen bland biträden 

till landtbruket. För att emellertid icke hafva alldeles förbigått de s. k. icke arbetsföra backstugu- och in

hyseshjonen, lemnas hnr under Litt. ö en öfversigt öfver deras antal, innefattande mankön öfver 15 års ålder 

Litt. Ö. Öfversigt öfver antalet icke arbetsföre Backstugu- och Inhyseshjon den 31 December 1855, länsvis. 
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och gifta qvinnor. Enkor och barn tillhörande denna klass kunna ur tabellerna ej afskiljas från dem, som 

tillhöra arbetsföre backstugu- och inhyseshjon. 

På sätt ofvan (sidan 51) ar anfördt, hafva de i tabellformuläret för 1855 föreskrifna uppgifterna om an

talet helso- och sjukvårds-, barmhertighets- och andra allmännyttiga inrättningar blifvit begagnade- till upp

rättande af en liggare för hvarje socken å landsbygden öfver derstädes befintliga hithörande inrättningar. 

Uppgifterna hafva ofta varit allt för bristfälliga för att åt denna liggare gifva nödig fullständighet. Jag har 

emellertid ansett ett sammandrag af dessa uppgifter, i nedanstående öfversigt Litt. Aa, oaktadt all sin ofull

ständighet, icke här böra saknas, då det otvifvelaktigt ådagalägger en lofvärd omtanka, som med hvarje år 

vinner större utsträckning och bär rikare frukter. Offentligheten torde ock vara det säkraste medlet att 

framkalla fullständigare uppgifter. 

Litt. Aa. Öfversigt öfver uppgifterna om välgörenhetsinrättningar å landsbygden den 31 December 1855, stiftsvis. 
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9) Antalet Lappar i Sverige (Tab. N:o 9). 

Utom det lilla antal Lappar, som ingår i Sveriges befolkning, omfattar denna jemväl af den Finska 

folkstammen ett antal, som aldrig varit föremal för särskild redogörelse, men hvilket troligen föga skiljer sig 

från Lapparnes. De uppgifter, som tabellverket innehåller om Lapparne, kunna väl ej framläggas med anspråk 

på samma fullständighet och tillförlitlighet, som redogörelsen för den bofasta befolkningen, men när de i sin 

helhet öfverses, bära de dock omisskänneligt vittnesbörd derom, att hvarken Staten eller Kyrkan försummat 

att allt mer och mer på spåren följa dessa polarländernas nomader, för att söka bibringa dem den grad af 

hyfsning, för hvilken de äro mottaglige, och den kunskap man i följd häraf eger om antalet Lappar å Skan

dinaviska halfön är otvifvelaktigt långt framom hvad man känner rörande deras stamförvandter i andra stater 

och länder. 

Det är dock först från och med året 1805, som uppgifter om Lapparne i tabellverket äskats. Då likväl 

i tabellformulären rubrikerna ej blifvit nog skarpt begränsade, kan Lappbefolkningens hela antal ej uppgifvas 

för tidigare år än från och med 1825, och civilståndet fullständigt ej förr än från och med året 1840. Jag 

har i tab. N:o 9 sammanställt allt det hufvudsakliga, som vårt tabellverk i detta ämne innehåller. Vid ut

förandet af detta arbete visade det sig nödigt att ej stanna vid de länssammandrag, som förut blifvit i Kom

missionen öfver tabellverket upprättade, utan återgå till sjelfva de från Prosterierna inkomna originaltabellerna. 

I dessa befunnos nemligen från de trakter, som af Lapparne bebos, flerstädes under andra rubriker uppförde 

Lappar, hvilka vid länssammandragens upprättande ej blifvit utförde afskiljde från de andra till samma rubrik 

hörande personerna. Följden af denna nya omslutning af originaltabellernas uppgifter är den, att de nu med

delade summorna i afseende på Lappbefolkningen i flera delar afvika från de förut i Tabell-Kommissionens 

underdåniga berättelser offentliggjorda, men utan allt tvifvel vida mer närma sig till sanningen, hvilket äfven 

af sjelfva siffrorna antydes. 

Hvad först beträffar hela Lappbefolkningens antal, som vid 1855 års slut uppgick till 5,685, och år 

1825 utgjorde 6,059, så utvisa, så väl dessa båda, som de mellanliggande årens tal, att denna befolkning icke 

är i tillväxt utan snarare i aftagande. 

I det föregående af denna underdåniga berättelse (Tab. Litt. A) är ådagalagdt, att inom Sveriges hela 

befolkning qvinkönet är öfvertaligt, att denna qvinkönets öfvertalighet är i fortgående minskning, och att vid 

1855 års slut på 1,000 innevånare å landsbygden i hela riket funnos 488 af mankön och 512 af qvinkön. 

Förhållandet inom Lappbefolkningen i medeltal från och med året 1825 är deremot 467 mankön mot 533 

qvinkön, och sålunda ofördelaktigare, än det i hela riket någonsin varit under den tid, som vårt tabellverk 

omfattar. Et t sådant förhållande kan väl finna någon förklaring i de talrika faror och försakelser, som hota 

lifvet inom det område, der Lappen lefver. Om man emellertid för hvarje särskildt år undersöker proportio

nen emellan könen, så visar sig, att på 1,000 Lappar funnits år 1825 476 mankön, år 1830 459, år 1835 

464, år 1840 464, år 1845 477, år 1850 468 och år 1855 462. Här framträder alltså mellan närliggande år 

temligen stora språng, hvilkas förklaring torde påkalla, att uppmärksamheten fästes vid möjligheten af in- och 

utflyttningar från och till Norska och Finska Lappmarkerna. På frågan huruvida mankönets proportion, lik

som inom landet i öfrigt, äfven bland Lappbefolkningen sträfvar att höja sig, svarar en jemförelse mellan 

periodens förra och sednare år jakande, så framt man kan antaga, att in- och utflyttningar ej störande inverkat. 

Uppgifterna åtskilja för Lappbefolkningen ensamt för sig endast 2 åldersklasser, nemligen öfver och un- ; 

der 10 års ålder. Inom Sveriges hela befolkning befunno sig vid 1855 års slut, enligt hvad i det föregående, 

tab. Litt. B, är anfördt, på 1,000 innevånare af manligt kön 242 under och alltså 758 öfver fyllda 10 år, och 

på 1,000 innevånare af qvinligt kön 225 under och alltså 775 öfver fyllda 10 år. Bland Lappbefolkningen 

vid samma tid funnos på 1,000 af manligt kön 247 under och alltså 753- öfver fyllda 10 år, och på 1,000 af 

qvinligt kön 221 under och alltså 779 öfver fyllda 10 år. Dessa tal visa ej betydlig skilnad från dem för 

hela landet. 
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Det fir här nödigt att meddela en upplysning rörande den i tab. N:o 9 förekommande rubriken »barn 
o 

under 10 år». Åldersgränsen fyllda 10 ar gäller i denna rubrik blott aren 1855, 1850, 1845 och 1840. De 

förut i bruk varande tabellformulären hvilade väl på den grundsats, att fyllda 10 och fyllda 15 år skulle 

utgöra ett slags till kontroll och upplysning tjenande afdelningar, men de kolumner, ur hvilka ifrågavarande 

uppgifter för Lappbefolkningen äro hemtade, hafva dock blott den allmänna rubriken: »barn, som äro hos sina 

föräldrar». Uppgifterna för åren 1835, 1830 och 1825 kunna således med säkerhet antagas omfatta minst 

0—15 år, och så uppfattade äro de proportionela mot de nyssnämnda åren- För tiden 1840—1855 är det 

gemensamma medeltalet 252 mankön och 224 qvinkön under 10 års ålder bland 1,000 personer af hvartdera 

könet, och detta förhållande synes vara det rätta. 

Hvad beträffar civilståndet, så voro vid 1855 års slut å landsbygden i hela riket, enligt föregående tab. 

Litt. M, af 1,000 mankön gifta 343 och af 1,000 qvinkön gifta 326. Vid samma tid voro inom Lappska be

folkningen af 1.000 mankön gifta icke mindre än 412, och af 1,000 qvinkön gifta 354. Äfven om man tager 

medeltalen af alla 7 folkräkningarna, finner man hela tiden nära nog samma höga tal, nemligen för mankönet 

gifta 407 och för qvinkönet gifta 357 på 1,000 af hvarje kön. Detta är ock hvad man har att vänta af den 

sociala ståndpunkt, på hvilken lifvet i Lappmarkerna står. 

A landsbygden i hela riket utgjorde, vid 1855 års slut, antalet enkor 85 på 1,000 innevånare af qvin

kön, inom Lappbefolkningen vid samma tid 97 på 1,000 qvinkön. Tager man medeltalet för alla 7 folkräk

ningsåren, visar sig ett ännu bedröfligare resultat, då nemligen inom Lappbefolkningen på 1,000 qvinkön före

kommit icke mindre än 112 enkor. Oväntadt bör dock detta beklagliga förhållande icke vara vid öfvervä-

gandet af de faror för lifvet, som dagligen och stundligen omgifva Lappen. 

Då Lappen i Sverige icke har tillträde till hafsfisket, och fisket i Lappmarkens sjöar och floder väl ej 

lärer för honom kunna utgöra en särskild näringsgren, är väl hans egentliga yrke renafvel och jagt. De 

Lappar, som uppgifvits hafva renar, utgöra i medeltal för 7 folkräkningar 35,33 % af hela manliga befolknin

gen. Dessa uppgå alltså knappt till hälften af mankön öfver 10 års ålder. Till något bestämdt af- eller till

tagande i deras antal synes man af uppgifterna ej kunna sluta. Dessa upplysa ej heller, om och i hvad mån 

något jordbruk sysselsätter de Lappar, som ej hafva renar. Ganska inskränkt måste väl detta i alla händelser 

vara, då nybyggarne i allmänhet ej lära tillhöra den Lappska folkstammen. För någon handel med Lappmar

kens produkter torde väl en del Lappar vara egnade. 

Norrbottens, Westerbottens och Jemtlands län synas vara de delar af riket, der Lapparnes existens möter 

minsta hindren. I Wester-Norrlands län äro de i ett fortgående aftagande, likaså i Gefleborgs och Koppar

bergs län, der deras antal i sednare tider, ej heller varit stort. Inom öfriga län af Svea rike hafva de med 

året 1855 redan upphört att finnas. 

10) I Sverige bosatte Ulländningar och Mosaiske trosbekännare 
den 31 December 1855, länsvis (Tab. N:o 10). 

Först år 1825 började i tabellerna intagas uppgifter i detta ämne. Hvad beträffar Mosaiske trosbekän

nare äro dessa uppgifter, såsom meddelade af vederbörande församlingsföreståndare, att anse såsom tillförlit

liga. Deremot har benämningen »i riket bosatt utländning» en alltför obestämd betydelse. Då ej heller några 

särskilda föreskrifter blifvit meddelade till närmare bestämmande af denna rubriks betydelse, torde den hafva 

blifvit å olika ställen olika uppfattad och tillämpad. 

Hvad först beträffar de i riket bosatte s. k. Utländningar, vid slutet af året 1855 uppgående till ett 

antal af 931, så har jag sökt att i tab. N:o 10 gifva en sådan öfversigt öfver deras antal och fördelning 

mellan städer och landsbygd i de särskilda länen, äfvensom i afseende på civilstånd och yrken, att jag här 
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endast torde behöfva tillägga den upplysning, att de 45 Utländningar, som äro angifne såsom »Civil- och mi

litärstaten tillhörande», med undantag för en, utgöra gemenskap af militären. 

I afseende på Mosaiske trosbekännare torde likaledes tab. N:o 10 genora sin uppställning lemna nödiga 

upplysningar. 

Jag har trott mig ej heller i detta ämne böra underlåta att meddela en öfversigt öfver hvad vårt ta

bellverk härom kan upplysa alltifrån den tid, då hithörande uppgifter började insamlas. En sådan öfversigt 

lemnas alltså i nedanstående tab. Litt. Bb. 

Af tabellverket kan ej hemtas någon förklaring till de vexlingar, som visa sig uti antalet s. k. Utländ

ningar. Emellertid äro dessa vexlingar så betydande, att, de må vara beroende af ofullständiga uppgifter eller 

ej, de dock tydligen ådagalägga, det några slutsatser rörande civilståndsförhållanden m. m. inom den hit hän

förda personalen ej kunna göras. 

Uppgifterna om Mosaiske trosbekännare förråda deremot en för sådant ändamål tillräcklig tillförlitlighet. 

Af sådan anledning torde ock följande omständigheter här ej böra lemnas obemärkte. Vid 1855 års slut ut

gjorde i Sveriges samtliga städer på 1,000 innevånare mankönet 461 oeh qvinkönet 539, bland Mosaiske tros

bekännare deremot mankön 488 och qvinkön 512, eller samma proportion som bland rikets innevånare å 

landsbygden. I medeltal för alla 7 folkräkningarne visar sig ock på 1,000 Mosaiske trosbekännare proportio

nen hafva varit 486 mankön och 514 qvinkön, hvadan alltså en relativt större talrikhet af mankönet synes 

utgöra ett utmärkande drag för denna klass af rikets innevånare. 

Hvad beträffar civilståndet, så var bland rikets samtlige innevånare i städerne förhållandet vid 1855 års 

slut, enligt tab. Litt. M, följande, nemligen: gifta män 27,39 %, enklingar 3,37% och ogifta öfver 15 år jemte 

ungdom under 15 år af manligt kön 69,24 %, samt gifta qvinnor 23,60 £, enkor 12,14% och ogifta öfver 15 år 

jemte ungdom under 15 år af qvinligt kön 64,26 % af hvarje särskildt köns folkmängd. Förhållandet inom 

Mosaiska trosbekännarne var vid samma tidpunkt följande, nemligen: gifta män 26,97 %, enklingar 4,83 %, 

Litt. Bb. Öfversigt öfver uppgifterna rörande i Sverige bosatte s. k. Utländningar och Mosaiske trosbekännare. 
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ogifta öfver 15 år jemte ungdom under 15 år af manligt kön 68,20%; gifta qvinnor 25,68% enkor 10,23% och 

ogifta öfver 15 år jemte ungdom under 15 år af qvinkön 64,09%. Medeltalen för alla 7 folkräkningarne gifva 

hufvudsakligen samma resultat, nemligen: gifta män 25,06 %, enklingar 4,56 % och ogifta öfver 15 år jemte ung

dom under 15 år af mankön 70,38%; gifta qvinnor 24,07 %, enkor 10,26% och ogifta öfver 15 år jemte ung

dom under 15 år af qvinkön 65,6" %. Skiljaktigheterna från rikets stadsbefolkning i allmänhet äro alltså i det 

hela ganska ringa. 

Af tab. N:o 10 inehmtas i öfrigt, att i Wermlands, Kopparbergs och Westerbottens län inga s. k. Ut

ländningar äro bosatte, att största antalet af dem förekommer i hufvudstaden och dernäst å landsbygden i 

Malmöhus län, samt att de inom Upsala och Gefleborgs län endast förekomma i städerna. 

Af Mosaiske trosbekännarne äro endast 12 uppgifne såsom bosatte å landsbygden, och deras egentliga 

bostäder utgöra städerna Stockholm och Göteborg. 

11) Dödlighets- och lifslängdstabeller för Sverige (Tabellserierne N:is 11 och 12). 

Det har alltid och allestädes visat sig vara lättare att för en ort tillvägabringa tillförlitliga årliga för

teckningar öfver födde och aflidne, äfven med redogörelse för de sednares ålder, än att erhålla tillförlitliga 

uppgifter öfver hela folkmängden vid en viss tidpunkt, särdeles då man jemväl velat vinna kunskap om an

talet befintliga personer inom vissa åldersklasser. Redan från sednare hälften af 17:de seklet funnos alltså för 

vissa församlingar eller städer i ett och annat land så talrika anteckningar om aflidna personers antal, kön, 

ålder m. m., att forskaren kunde motse någon lön för mödan med dylika dödslistors bearbetande. I följd 

häraf blefvo tabeller beräknade, hvilka utvisade, huru många som af ett visst antal aflidne personer tillhört 

hvarje särskild lefnadsålder. Ju större antal iakttagelser man hade att tillgå, och ju större tidslängd dessa 

omfattade, desto säkrare kunde man af sådana beräkningar motse upplysning så väl om timad olika dödlighet 

under olika, mer eller mindre helsosamma år, och på olika orter, som ock om den vanliga proportion, i hvil

ken dödsfall af hvarje särskild åldersklass ingingo i hela summan aflidne. 

Under en tid, då man saknade andra utvägar att erhålla någon tillförlitlig kunskap om folkmängden, 

vare sig å en viss ort eller i ett helt rike, var det ock naturligt, att man med begärlighet skulle söka att 

vinna en dylik kunskap ur de upprättade tabellerna och beräkningarna öfver de timade dödsfallen. För så

dant ändamål behöfdes blott att utfinna den rätta proportionen mellan de aflidne och de lefvande, eller huru 

stort antal innevånare, som årligen lemnade ett dödsfall. Då emellertid denna proportion för olika tider och 

orter är mycket olika, så måste alla de antaganden, som i afseende på densamma gjordes, utan att jemväl 

hvila på säker kunskap om folkmängden, blifva blotta sannolikheter, hvilkas värde dock ej var ringa, så länge 

de inneburo den enda vägledning man ännu egde. Under en förutsättning, den nemligen, att folkmängden ej 

till antal förändrades, att antalet födda och döda alltid vore lika stort, att inga in- och utflyttningar egde 

rum, var det ock möjligt att begagna tillgängliga uppgifter om antalet aflidne i hvarje särskild åldersklass till 

beräkningar, som utvisade i hvad ordning en summa af t. ex. 10,000 barn, som tänkas liktidigt födda, år 

efter år genom död minskas till dess ingen mer återstår; huru många, som, efter dödens skörd i hvarje för-

utgånget lefnadsår, återstå qvarlefvande till de följande; huru många lefnadsår, 'som i medeltal falla på en 

orts innevånare af hvarje särskild åldersklass; huru stor den sannolika återstående lifslängden i hvarje ålders

klass är o. s. v. Då nu dessa och dylika frågor icke blott hafva stort värde för den vetenskapliga forsknin

gen i allmänhet, utan äro af hufvudsaklig vigt såsom grundval för alla lifränte- och pensionsanstalter, så är 

lätt förklarligt, att man hellre skulle, med antagande af nyssnämnda, i verkligheten ogrundade förutsättning 

om oföränderlig folkmängd, söka att af dödslistorna utdraga materialet för beräkningarna, än afstå från 

alla försök i denna rigtning intill den osäkra tidpunkt, i en måhända långt aflägsen framtid, då man jemte 
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dödslistorna äfven skulle kunna fä tillgång på listor öfver verkligt räknad folkmängd, och i dem ega en säker 

utgångspunkt. 

Man har ock ända intill sednaste tider fortfarit, att beräkna s. k. Dödlighets-, Lifslängds- och Befolk

ningstabeller (Tables de mortalité, de survie et de population) ensamt på grund af dödslistor (Tables mortuaires). 

Numera, då man i så många länder eger jemte dödslistorna äfven bestämda folkmängdsuppgifter för hvarje 

motsvarande åldersklass, och på ett eller annat ställe till och med ej saknar kunskap om in- och utflyttades 

antal och åldrar, gälla inga andra dödlighets- och lifslängdstabeller, än de, som äro grundade på ett fullstän

digt material af både dödslistor och folkräkningsuppgifter. I afseende på methoden för detta materials ända

målsenligaste begagnande är dock en önskvärd likstämmighet ännu icke uppnådd. 

Här är icke stället för en historisk framställning om de olika beräkningssätten för Dödlighets- och Be

folkningstabeller m. m., och jag har tillåtit mig anföra det föregående endast såsom en nödig vägledning för 

en rigtig uppfattning af den andel Sverige haft i denna fråga. 

P. Wargentin, en bland de förste ledamöterne i Kommissionen öfver tabellverket och förtrogen med de 

Dödlighetstabeller, som i andra länder blifvit utarbetade ända intill medlet af sistförflutna sekel, insåg hvad 

den upplysta verlden hade att vänta af Sveriges år 1749 började tabellverk, som var afsedt at t lemna upp

gifter ej blott om de aflidne i åldersklasser, utan ock om folkmängden i motsvarande åldrar, och alltså inne

hålla det material för säkra beräkningar, hvilket ännu intet annat land kunde förete. Det blef dock länge 

förknippadt med så stora svårigheter att tillvägabringa tabellernas insändande i rätt tid och i fullständigt 

antal, samt utföra den nödiga granskningen och sammanräkningen af dem, att då Wargentin åren 1754 och 

1755 i Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar införde sina »Anmärkningar om nyttan af årliga förteck

ningar på födda och döda i ett land», han ännu ej haft tillgång till mer än resultatet af första året, eller 

1749, hvilket, andra dess brister oafsedda, var allt för inskränkt för att uttrycka någon allmännare lag. Af 

detta resultat begagnade Wargentin dessutom endast mortalitets-, ej folkmängdstabellerna. Endast en till 1,000 

reducerad dödslista, Mortuaire, med de i tabellverket brukliga åldersklasser, ligger alltså till grund för den i 

nämnde Akademies Handlingar år 1755, sid. 88, förekommande dödlighetstabellen för Sverige, likasom de ta

beller från andra länder, med hvilka jemförelse der anställes, jemväl voro grundade blott på dödslistor och 

på samina förutsättning af oföränderlig folkmängd ). För att ådagalägga, huru litet denna förutsättning dock 

motsvarades af verkligheten i Sverige, utförde ock Wargentin, i fortsättningen af samma af handling (sid. 163), 

en jemförande befolkningstabell, beräknad dels efter nämnde förutsättning af oföränderlig folkmängd, eller den 

s. k. Halleyska methoden, dels efter 1749 års folkmängdstabell för riket. Denna jemförande beräkning var 

den företa, som kunnat verkställas, då vid nämnde tid ännu icke för något annat land folkmängdstabeller efter 

åldersklasser funnos tillgängliga. Under sådant förhållande, och då en betydlig skilnad i denna tabell fram

trädde mellan Halleyska hypothesens utslag och den på 1749 års uppgifna folkmängd grundade beräkningen, 

måste redan denna frukt af Svenska tabellverkets första år ådraga sig en allmännare uppmärksamhet utomlands. 

Wargentin fick alltså från utländska lärda samfund och enskilde forskare trägna påminnelser att med

dela ytterligare resultater af vårt tabellverk uti ifrågavarande hänseende. Då härvid ej i betraktande tagas 

de uppgifter, som i manuskript lemnats några lärda Utländningar, och som af dem i utgifna skrifter begagnats, 

skedde ett sådant meddelande först uti Kongl. Vet. Akad. Handl. för 1766, genom en afhandling »Om mor

taliteten i Sverige», der dödlighetens ordning för 3 särskilda perioder, hvardera af 3 år, är af Wargentin be

räknad på det sätt, att de lefvande af hvarje kön i hvarje åldersklass äro uppförde till det antal, som befun

nits i folkmängdstabellerna för hvartdera af åren 1757, 1760 och 1763, de döde åter i medeltal efter årliga 

) En dylik Mortuaire eller dödslista finnes i första afdelningen af denna underdåniga berättelse i tab. N:o 27 för hela riket och i tab. 
N:o 29 för hvarje län, beräknad efter dödligheten åren 1851—1855. Genom jemförelse-med tab. N:o 11 i denna afdelning framträ
der den olika beskaffenheten. 
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mortalitetstabellerna för 3 förutgångne år, inclusive det, vid hvars slut folkmängden räknats. Denna afliand-

ling, såsom innehållande de värdefullaste upplysningar i ämnet, hvilka dittills varit tillgängliga, blef inom kort 

öfversatt på Fransyska språket och derigenom allmännare känd och lofordad. 

Af nit för saken och dertill ytterligare uppmuntrad af den begärlighet, hvarmed utlandet motsåg fort

sättning af de här gjorda iakttagelserna, föranläts Wargentin att fullfölja dessa beräkningar. Resultatet af 

detta arbete blef dock ej i Sverige offentliggjordt. Enligt uppgift af Tabellkommissionens Sekreterare Nican-

der, Kongl. Vet. Akad. Handl. 1801, bestyrkt af några i tabellarkivet ännu befintliga delar af manuskriptet, 

utarbetade nemligen Wargentin en Dödlighetsordning med begagnande af 1766 års folkräkning, samt medel

talen af döda under detta år jemte det nästförutgångna och det nästefterföljande året, en annan med begag

nande af 1769 års folkräkning och detta samt nästförutgångne års mortalitet, en tredje ensamt för folkräk

ningsåret 1772, och en fjerde grundad på 1775 års folkräkning, och detta jemte 1774 och 1776 års dödlighet. 

Slutligen beräknade han ett medeltal af alla de anförda åren, hvilket han kort före sin död, år 1783, på be

gäran öfversände till Engelsmannen D:r R. Price, som redan s. å. offentliggjorde det uti 4:de upplagan af sina 

»Observations on reversionary payments». 

Sålunda förbereddes och betryggades ett utmärkt rum åt resultaterna af det Svenska tabellverket inom 

den allt mer tillväxande litteraturen i detta ämne, och Svenska dödlighetstabellerna intogo, i fråga om den 

gemensamma dödlighetsordningen för ett helt land, främsta rummet, ända intill dess folkräkningar med till

räckligt antal åldersklasser, jemte anteckningar af de aflidnes åldrar, äfven i andra stater blifvit tillvägabragta. 

Det material, som tabellverket åt Wargentin erbjudit, egde dock ej all den fullständighet, som varit 

önskvärd. Det var nemligen under förra århundradet, ty värr, allt för vanligt, att många inkomna tabeller 

voro behäftade med stora fel, att många ej inkommo förr än efter flera års förlopp, ja att för hela städer 

och länsdelar eller län tabeller helt och hållet uteblefvo. Först mot slutet af århundradet lyckades det att 

tillvägabringa en bättre ordning genom nitet hos d. v. Sekreteraren i Tabellkommissionen H. Nicander. Denne 

fann sig häraf föranlåten att i den fortsatta beräkningen af dödlighetsordningen för Sverige med Finland, 

hvilken är meddelad i Kongl. Vet. Akad. Handl. 1801, för 20 år från och med 1776 till och med 1795, in

föra de korrektioner af absoluta talen, till hvilka original tabellernas felaktigheter gåfvo skälig anledning. An

talet lefvande i hvarje åldersklass är ock af Nicander beräknadt efter medeltalet af de 2 folkmängdstabellerna, 

vid hvarje qvinqvennii-periods början och slut. de döda efter medeltalen för de 5 mellanliggande åren. Häraf 

måste naturligtvis uppkomma någon skiljaktighet från Wargentins beräkningar. Då under ett par år af de 

4 qvinqvennii-perioder, som Nieanders beräkningar omfatta, en särdeles stor dödlighet framkallats af krig och 

fältsjuka, hemtade han ock häraf anledning att upprätta 2:ne särskilda dödlighetstabeller, en för den starkare 

och en för den jemnare dödligheten, den förra utan, den sednare med afdrag för de år, då dödligheten varit 

ovanligt stor. Båda dessa tabeller äro genom interpolation af tabellverkets åldersklasser utförda för hvarje 

särskildt lefnadsår, från en utgångspunkt af 10,000 födda af hvarje särskildt kön. 

Den method Nicander begagnat i dessa tabeller för sannolika lifslängdens bestämmande synes väl ej 

hafva i allo vunnit bifall utomlands, men så mycket begärligare mottogos de data för en hel 20 års-period, 

på hvilka hans beräkningar voro grundade. 

I sitt klassiska verk: »A Treatise on the valuation of annuities and assurances on lives and survivor-

ships, on the construction of tables of mortality etc, London 1815», har Joshua Milne efter dessa data be

räknat en fullständig dödlighetstabell, i hvilken utgångspunkten är 20,000 födda, som, efter proportionen 

mellan de födda af hvarje särskildt kön, gifver 10,210 mankön och 9,790 qvinkön till grundtal för hvarje 

könstabell, hvilken i öfrigt genom interpolation upptager hvarje åldersår med dess sannolika medellifslängd 

eller s. k. expectation of life. Samma man har jemväl begagnat vårt tabellverks vanliga uppgifter till uträk

nande af en mortalitetstabell för åren 1801 med 1805 efter enahanda grunder, som den nyssnämnda, hvilken 
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uträkning finnes upptagen uti 7:de upplagan af »Encyclopaedia Britannica», så väl som i ett särskildt aftryck 

under titeln: »Treatises on the law of mortality and on annuities. Edinburg, 1837». 

De här ofvan vidrörda mortalitetstabellerna omfatta alla Sverige och Finland gemensamt. Den icke 

obetydliga olikheten mellan dessa länder och deras befolkning gör det antagligt, att de gemensamma resulta-

terna äro afvikande från dem, som skulle hafva erhållits af beräkning för hvarje land särskildt. Oaktadt de 

härtill nödiga data för Sverige ensamt alltifrån och med 1805 finnas i vårt tabellverk tillgängliga, och jemväl 

sedan nämnde år otvifvelaktigt vunnit ganska mycket i tillförlitlighet, hafva de dock för ifrågavarande ända

mål länge legat obegagnade. 

Uti Forsells »Anteckningar och Statistiska upplysningar öfver Sverige, 1839», förekommer dock en af Pro

fessor Selander meddelad uträkning öfver s. k. sannolika lifslängden i Sverige under åren 1830—1835, äfven

som uti Forsells »Statistik öfver Sverige, 1844», en af Löjtnant J. M. Flygare likaledes meddelad beräkning öfver 

den sannolika återstående lifstiden dels under åren 1780—1795, dels under åren 1816—1835. Dessa beräk

ningar, motsvarande för det mesta 5-åriga åldersklasser, äro ej åtföljda af någon upplysning om beräk

ningssättet. 

Frågan om inrättandet af ränteförsäkringsanstalter fastade ytterligare uppmärksamhet på vårt tabellverks 

data. I ett »Förslag till grunder för inre organisationen af en ränteförsäkringsanstalt för Sverige», utgifvet af 

J . M. Flygare år 1843, förekommer alltså en mortalitetstabell, beräknad efter tabellverket, för hvartdera af 

qvinqvennierna från och med 1816 till och med 1835, med grundtal af 10,000 födda af båda könen gemen

samt. Sedan derefter, på grund af Rikets Ständers underdåniga framställning rörande åtgärder, för att i 

Sverige befordra inrättandet af Ränte- och Lifförsäkrings- samt Lifränteanstalter, en särskild Komité genom 

Kongl, bref den 17 Juni 1845 blifvit nedsatt, företogs af denna Komité utarbetandet af en dödlighetstabell, 

grundad på tabellverkets uppgifter från och med 1816 till och med 1840. Denna tabell, meddelad uti det år 

1848 afgifna underdåniga betänkandet, upptager, så väl hvarje särskildt kön, som båda könen gemensamt, med 

grundtalet 10,000 lefvande födde för hvarje beräkning *). 
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Visserligen hafva ränte- och lifförsäkringsanstalterne samt andra dylika inrättningar, som vanligen om

fatta blott vissa klasser af befolkningen, icke kunnat tillfredsställa sina behof med de dödlighets- och lifslängds

tabeller, som äro beräknade på folkmängden i sin helhet och dödligheten i hela landet, hvarföre de ock oaf-

låtligen sträfvat att kunna grunda sina åtgärder på resultaterna af beräkningar, inskränkta inom delegarnes 

eller vissa andra bestämda klasser. England har ock länge egt en egen tjenstemannaklass, de s. k. Actuaries, 

som utföra de hithörande beräkningarne, för hvilkas tillvägabringande Staten der jemväl gjort ej obetydliga 

uppoffringar. Hit höra de af Finlaison utarbetade dödlighetstabellerna, hvilka, oaktadt grundade på Engelska 

data, ega det värde, att de af ofvannämnde Komité äfven blifvit lagda till grund för de Svenska ränteförsäk-

ringsanstalterna. Dessa för särskilda ändamål på vissa klasser, eller s. k. valda lif, grundade beräkningar ute

sluta dock ingalunda behofvet att söka lagarna för dödligheten inom folket i sin helhet. Äfven dessa hafva sitt 

värde för hvarje särskild ränteförsäkrings- eller likartad anstalt. Men de hafva ett ännu större värde för veten

skapen i många särskilda riktningar och utgöra ett vigtigt medel för bedömandet af civilisationens framsteg 

och relativa ståndpunkt i olika länder. Ju mer denna sanning uppfattats, desto mer hafva jemväl de Statisti

ska embetsverken, och bland dessa företrädesvis de i Bayern, Sachsen, Belgien, Holland (genom Baumhauer) och 

särdeles England (genom D:r William Farr), funnit sig förpligtade att egna sin verksamhet jemväl åt utarbe

tandet af fullständiga mortalitets- och lifslängdstabeller, grundade på den officiela befolkningsstatistikens data. 

Under sådant förhållande, och då, utom de anförda beräkningarna af J . M. Flygare och nyssnämnde 

Komité, någon för Sverige ensamt gällande utförlig mortalitetstabell mig veterligen ej finnes offentliggjord, 

har jag ansett vårt lands fordna bidrag till hithörande frågors lösning förpligta Statistiska Central-Byrån till 

ett dylikt arbete. Flera skäl kunde visserligen tala emot dess företagande redan under första året af detta 

embetsverks tillvaro, men den förhandvarande utsigten att inom kort få börja befolkningsstatistikens bearbe

tande efter en ny plan, bjöd a en annan sida att, så snart ske kunde, afsluta redogörelsen för de resultater, 

som vunnits efter den hittills följda. Ju mera det alltså blef önskvärdt, att en mortalitetstabell måtte kunna 

ingå i denna underdåniga berättelse, desto knappare blef ock den tid, som kunde afses åt frågan om methoden 

för dess utarbetande. Under de många betänkligheter, som i detta hänseende framstått, har jag dock trott 

mig ega skäl att särskildt fästa mig vid den brist, som i vårt tabellverk förefinnes, att nemligen ännu ej ega 

sådana fullständiga uppgifter om antalet lefvande och döda i hvarje åldersår, som i flera andra länder, samt 

att likaledes sakna fullständiga uppgifter om in- och utflyttade personer. Denna brist, och dess inverkan på 

mortalitetstabellens relativa tillförlitlighet, särdeles i vissa åldersklasser, har ledt mig till den åsigt, att en så

dan tabell, säsom för närvarande egande hufvudsakligt gagn som medel till jemförelse med andra tider, alltså 

bäst skulle uppfylla sitt ändamål, om den i afseende på methoden för utarbetandet närmade sig till de be

räkningar, med hvilka jemförelse kan ifrågakomma. Sådan jemförelse måste företrädesvis afses med den för 

åren 1816 med 1840 redan utarbetade mortalitetstabellen. Jag har alltså hos General-Majoren m. m. Friherre 

F. J . Wrede, hvilken, såsom ledamot af oftanämnde Komité. utarbetat denna tabell, anhållit om benäget med

delande af nödiga upplysningar, för att från och med året 1841 kunna beräkna dödlighetstabeller, egnade att 

tjena såsom omedelbar fortsättning af den redan befintliga, hvarigenom en bild skulle erhållas af förhållandet 

intill och med året 1855, eller under en 40-årig tiderymd, ostörd af krig, men ingalunda af åtskilliga svåra 

Då Svenska tabellverket väl uppgifter antalet barn, sorn ärligen födas, iifvensom antalet af dem, som ärligen dö under ett ars 
ålder, men i öfrigt sammanslår åldersuppgifterna för sä väl lefvande som döda i klasser, omfattande dels 2, dels, ocli för det mesta, 5 
år, sä har interpolation för mellanliggande ar begagnats. Tabellverket lemnar tillräcklig ledning att finna medeltalen af döda genom 
uppgifterna för hvarje år under en femårsperiod, men angifver folkmängden blott vid samma periods slut. Medeltalet lefvande liar 
alltså för hvarje qvinqvennium blifvit bestämdt genom addition af uppgifterna for dess och det näst förutgångna qvinqvenniets sista år 
och summans division med 2. Komitén yttrar vidare: »Om 1 divideras med talen n(), u , , n., o. s. v., utvisa qvotema, huru stor del 
af ett gifvet antal personer, af motsvarande ålder, sannolikt dör inom ett år, och kallas derföre dödlighets-koefficienter. Man har sökt 
dödlighets-koefficientenie, särskildt för mankön och särskildt för qvinkön, för hvartdera af de 5 qvinqvennierna ifrån och med 1816 till 
och med 1840, samt tagit media af de sålunda erhållna särskilda värdena för hvarje dödlighets-koefficient, och dessa media hafva legat 
till grund för tabellkolumnenia: lefvande af hvarje kon för sig. Af dessa dödlighets-koefficienter har man åter tagit media, sorn ligga 
till grund för beräkning af kolumnen: lefvande utan afseende pä särskildt könj» 
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farsoter. Detta ändamål är nu vunnet genom den vägledning för beräkningarne, som Friherre Wrede godhets-
fullt täckts meddela. Den begagnade beräkningsmethoden torde inhemtas af nedanstående not. *) 

") På satt redan i nästföregående not upplyst blifvit, är antalet lefvande uti hvar och en af tabellverkets åldersklasser jemväl för åren 
1841—1855 antaget lika med hälften af sammanlagda uppgifterna i folkmängdstabellerna vid hvarje 5-årsperiods början och sint, hvil
ket med andra ord motsvarar folkmängden vid midten af hvarje qvinqvennium. De aflidnes antal utgör åter medeltalet af samma pe
riods årliga uppgifter, och omfattar alltså lika lång tidrymd före och efter tidpunkten för den antagna folkmängden. Till grund for 
beräkningen af första lefnadsåret, O—1, ligger hela summan under qvinqvenniet lefvande födde barn, samt hela summan under samma 
tid aflidne inom första lefnadsåret, O—1, de dödfödde alltså ej i beräkning medtagne. Skilnaden mellan de lefvande födde och de före 
inträdet i andra lefnadsåret aflidne utgör antalet ingångne i 2:drn lefnadsåret. Efter reduktion till grundtalet 10,000 erhålles alltså, 
t. ex. å tabellen N:o I I , B, a) för mankön under åren 1841 med 1845, för första lefnadsåret, 0—1, en afgång genom död af 1,662, 

samt ingående i 2:dra lefnadsåret 8,338. I öfverensstämmelse med den i föregående not utvecklade formeln: n, = ' - ' , är beräk-
1 

ningeu för 2:dra och 3:dje lefnadsåren, 1—3, på följande satt gjord. Tabellverket uppgifver efter Ofvanstående satt för folkmängdens 
bestämmande lefvande (jcmensamt i 2:dra och 3:dje lefnadsåren 81,448, samt döda i medeltal under hvartdera af de 2:ne åren 2,632,«, 
och sålunda under bada åren tillsamman 5,265,2. Ofvanstående antal lefvande, ökadt med halfva antalet döde, ger alltså summan 
84,081 lefvande, hvarefter beräkningen är utförd medelst följande analogi: S4,081 : 8,338 = 5,265,2: 522. 522 döde i 2.-dra och 3:dje 
lefnadsåren af S,338, som ingått i det 2:dia, minskar alltså antalet ingående i 4:de lefnadsåret till 7,816. Dessa, efter samma beräk
ning under 4:tle ocli 5:te lefnadsåren minskade genom döde 236, gifva ingående i 6:te lefnadsåret 7,580 o. s. v. Genom grafisk in
terpolation hafva sedau blifvit bestämda talen för hvart och ett af de lefnadsår, sorn i tabellverkets uppgifter äro sammanslagna till 
åldersklasser af 2 ocli 5 år. Denna interpolation är gjord till och med 5:te lefnadsåret på de lefvande, derifrån på. de döda. Genom 
behörig uppmärksamhet så väl på differensernas inbördes förhållande, sorn på den erforderliga öfverensstämmelsen mellan deras summa 
och summan af de i åldersklassen aflidne, är talseriens gång närmad till största sannolikhet för hvarje särskildt lefnadsår. Då emeller
tid ifrågavarande interpolation, ju mer den närmar sig de högsta lefnadsåldrarnc, allt mer försvåras genom den då hos dödlighetscurvan 
inträdande brantare stupningeu, så har till minskande af nämnda olägenhet begagnats den fördel, som tabellverket erbjuder i uppgifter 
om de dödas antal för hvarje särskildt lefnadsår från och med det 9lista. Med begagnande af dessa uppgifter har det för hvarje år 
motsvarande antal lefvande beräknats. Stora öregelbundenheter framträda dock i dessa högsta lefnadsår. Då folkmängdsuppgifterna för 
1855 deruti skilja sig från dem för förutgångne qvinqvenniiår, att de angifva lefvande i 4:de med 7:de och 8:de med 10:de lefnads
åren, i stället för uti 4:de med 5:te och 6:te med 10:de lefnadsåren, bar antalet den 31 December 1855 lefvande nti hvardera af de 2 
sistnämnda åldersklasserna mast särskildt uträknas. Detta har skett efter följande grunder: 

Enligt dessa formler och med begagnande af uppgifterne för hvartdera af åren 1833, 1840, 1845 och 1850 är absoluta antalet lef
vande den 31 December 1855 i 4:de och 5:te lefnadsåren bestämdt till 83,773, i 6:te med 10:de åren till 193,805. 

Uträkningen af 4:de kol. D uti tab. N:o 11 grundar sig på det antagande, att de under loppet af hvarje åldersår timade döds
fallen inträffat med lika tidsskilnader dem emellan, eller till lika antal under första, sorn under sista hälften af året. Under denna 
förutsättning kan man ock föreställa sig, att alla dödsfallen inträffat på en gång i samma tidsmoraent just på midten af året. 
Hvad beträffar den tidigaste åldern och förnämligast första lefnadsåret, visar dock erfarenheten, att detta antagande ej kan- tillämpas, 
enär dödligheten är vida större i l:sta med 3:dje lefnadsmånaderna, än i 10:de med 12:te. Svenska tabellverket eger nu inga uppgifter 
om dödligheten månadsvis inom första lefnadsåret. Men för hvart 5:te år uppgifves antalet lefvande inom första lefnadsåret, eller 0—1 
är. Medeltalet af dessa 2:ne uppgifter, den ena från periodens början, den andra från dess slut, kan anses uttrycka antalet på en gång 
lefvande mellan O—1 år under perioden, ocli angifver jemväl det antal år, sorn af dem genomlefvats. Med begagnande af dessa uppgifter, 
reducerade till 10,000 födda, är första talvärdet i kol. D bestämdt, och utfaller betydligt lägre, än om det beräknats efter antagandet af död
lighetens lika fördelning inom hela första lefnadsåret. För de följande åren är åter denna sista beräkningsgrund använd, så att exem
pelvis, enligt tab. N:o 11 för åren 1841—5845, mankön, då af 8,338 personer, sorn ingått i 2:dra lefnadsåret, 308 aflidit under loppet 
af detta år, dessa 308 aflidna ansetts alla hafva liktidigt dött vid midten af andra lefnadsåret, eller alla tillsammans blott genomlefvat 
154 hela år. Derigenom erhålles: {8,338 — 154) + 8 ,682= 16,806 såsom summan genoralefda år af 8,030 personer vid inträdet i det 
3:dje lefnadsåret o. s. v., så att slutligen den summa, 419,414, som finnes utförd motsvarande det 99:de året, under hvilket den siste 
utdött, uttrycker hela beloppet af de år, som de 10,000 lefvande födde gemensamt genomlefvat, hvilken summa naturligtvis ock utgör 
det antal år, soin de vid födelsen hade framför sig att gemensamt få genomlefva, och alltså ingår såsom den första i kol. E, hvars be
räkning i öfrigt är grundad på samma förutsättning, sorn den för kol. D gjorda. 

För att ta den andra för bestämmande af x och y erforderliga eqvationen, är nu antaget att förhållandet mellan x ocli y varit detsamma, 
sorn förhållandet mellan de lefvaudes antal inom samma åldersklasser under de närmast förutgångua qvinqvennierna, så att om m, m', 
m " . . . . betecknar de lefvande» antal i 4:de och 5:te åren, n, n', n " , . . . . betecknar de lefvande» antal i 6:te t. o. m. 10:de åren, un
der hvart och ett af nästförutgångna qvinqvennierna, der de finnas Uppgifna, så blir: 
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En dödlighets- och lifslängdstabell kan lemna sitt hufvudsakliga resultat redan i en enda kolumn, som 

angifver antalet antingen af dem, som under hvarje år genom döden afgått, eller af dem, som qvarlefvande 

inträdt i hvarje lefnadsår. Den kan jemväl uppfylla sitt ändamål genom uttryckande af blotta proportionerna 

mellan lefvande och döde. Oftanämnde Komité-betänkande har ock upptagit blott kolumnen »lefvande». 

Jag har emellertid trott mig, vid utarbetandet och offentliggörandet af nu ifrågavarande dödlighets

tabeller, böra följa det föredöme, som i detta hänseende är gifvet af flera Statistiska embetsverk i officiela 

berättelser, att nemligen i tabellen upptaga flera kolumner, som, ehuru härledda ur de här ofvan nämnda, 

dock antingen omedelbart framlägga några af de resultat, som af tabellen väntas, eller för andra beräkningar 

och jemförelser kunna begagnas. Dessutom är denna större utförlighet i vissa delar en utväg för kontroll 

mot möjliga räkne- eller tryckfel. 

Hvar och en af tabellerna har alltså blifvit uppställd i 9 särskilda kolumner, hvilka, med hänsigt till 

det knappa utrymmet och deraf beroende omöjlighet att genom rubrikerna nog tydligt angifva hvarje kolumns 

innehåll, blifvit utmärkte hvardera med blott en af bokstäfverna A — I . Efter slutet af hvarje tabellserie är 

en utförligare förklaring öfver kolumnernas innehåll med exempel meddelad. 

De dödlighets- och lifslängdstabeller, som tid efter annan i andra länder blifvit offentliggjorda, hafva 

ingalunda alla samma utgångspunkt för beräkningarna och samma närmaste syftemål. Derest denna skiljaktig

het dem emellan förbises, blifva jemförelser ganska otillfredsställande och missledande. 

Man kan nemligen, vid utgångspunkten t. ex. från 0 år, tänka sig alla personerna såsom liktidigt, i 

samma tidsmoment, lefvande framfödda, och alltså alla lika gamla, i följd hvaraf alla qvarlefvande äfven måste 

liktidigt inträda i hvart och ett af de efterföljande åldersåren 1, 2, 3 o. s. v. Äfven om man i detta fall ej 

vill tänka sig födelseögonblicket gemensamt för alla dem, som vid 0 år bilda grundtalet, så utgår dock be

räkningen på det ändamål, att för hvar och en person bestämma dödlighet och lifslängd från dess inträde i 

verlden, 0 år, eller från dess inträde i hvart och ett af de följande lefnadsåren. Detta ändamål torde ock vara 

det strängast vetenskapliga, det som mest tillfredsställande lemnar den upplysning, som läkarekonsten söker. 

Man kan deremot å en annan sida afse hela det antal personer, som befinner sig inom hvarje särskildt 

lefnadsår, och för detta söka dödlighetsordningen. Gör man detta till föremål, och börjar från 0 år, så blir 

utgångspunkten hela antalet barn inom första efnadsåret, 0—1 år. Men bland dessa befinna sig naturligtvis en 

del i l:sta, en del i 2:dra, en del i 3:dje lefnadsmånaden o. s. v. De äro alltså, ehuru inom samma lefnads

år, dock af mycket olika ålder, och de qvarlefvande bland dem kunna icke alla liktidigt inträda i något af 

de följande åldersåren. I detta fall följer man alltså en hel grupp af icke likåldriga, men dock inom samma 

lefnadsår befintliga personer, och redogör för den årliga afgången genom död m. m. inom hela denna grupp. 

Detta afser företrädesvis det praktiska behofvet för lifräntors och pensioners beräkning. 

Hvar och en af dessa olika utgångspunkter för dödlighetstabellen måste, likasom den närmast afser 

olika ändamål, äfven gifva ett olika utslag, och detta företrädesvis i följd af den större dödligheten i de första 

lefnadsmånaderna. Då man i förra fallet börjar från födelsen och i beräkningen intager alla lefvande födde 

med den starka dödligheten bland dem under början af första lefnadsåret, så medtager man i sednare fallet 

deremot bland samtlige barn inom första lefnadsåret blott en del nyfödda och en vida större del, som redan 

genomlefvat den för lifvet vådligaste tiden af sitt första år. 

Under sådant förhållande har jag ansett det oundgängligen nödigt att bereda tillfälle till jemförelser, 

derigenom att beräkningarne utförts både från den ena och från den andra utgångspunkten. De båda tabell-

serierna] N:is 11 och 12 hafva häraf blifvit en följd, och har i tabellserien N:o 11 begagnats den förra, i 

tabellserien N:o 12 den sednare utgångspunkten. Åt motsvarande kolumner i dessa tabellserier har gifvits 

beteckning med samma bokstäfver A — I , men i tabellserien N:o 12 med förändring till A 1 —I 1 , för att an

tyda den olikhet, som är en följd af olika utgångspunkt 
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Oaktadt den vid slutet af hvar och en af dessa tabellserier meddelade förklaringen öfver kolumnernas 

innehåll med exempel, torde det dock vara nödigt att här inrymma några ytterligare upplysningar, för att 

åskådliggöra den väsendtliga skilnaden mellan båda dessa slag af dödlighets- och lifslängdstabeller. 

Enligt den i tabellserien N:o 11 valda utgångspunkt uttrycker, i första eller ålderskolumnen, A, 0 år för 

samtlige de i 2:dra kolumnen B uppförde 10,000, det ögonblick, i hvilket de blifvit lefvande framfödde; året 

I i samma kolumn det ögonblick, då för hvar och en af de i kol. B motstående qvarlefvande lika lång tid, 

eller ett helt lefnadsår, förflutit från den gemensamma utgångspunkten, 0, eller födelsen. Hvarje af de föl

jande siffrorna i kol. A uttrycker på samma sätt, för hvar och en af de i kol. B motstående qvarlefvande, 

det tidsinoment, då han liktidigt med alla de andra inträder i ett visst åldersår. 

Enligt den i tabellserien N:o 12 valda utgångspunkt uttrycker deremot det, i kol. B1 mot året 0 i kol. 

A1, utförda talet 10,000 en summa barn befintliga inom hela första lefnadsåret, af hvilken blott en del utgöres 

af nyfödda, en vida större del af barn, som ej hafva så lång tid åter intill inträdet i 2:dra lefnadsåret samt i 

och med detsamma jemväl öfvervunnit den större faran för lifvet under början af första lefnadsåret. De som 

af denna grupp qvarlefva efter ett års förlopp, året 1 i kol. A1, finnas motstående i kol. B1, de under samma 

tid aflidne i kol. C1. Inom det antal, som sålunda enligt kol. B1 genomlefvat ett år, måste återfinnas en del 

i början af sitt 2:dra lefnadsår, andra åter mer framskridne i samma år, andra närmare dess slut. För hela 

denna grupp i åldern 1 — 2 uppgifves nu, efter ånyo ett års förlopp, året 2 i kol. A1, i motsvarande kol. C1 

de under tiden aflidne och i kol. B1 de qvarlefvande, som nu alla befinna sig inom 3:dje lefnadsåret o. s. v. 

Den stora skilnaden mellan dessa båda utgångspunkter visar sig tydligt, om man t. ex. jemför tab. N:o 

I I sid. LXXVI med tab. N:o 12 sid. CXII. 

A den förstnämnda befinnes den summa qvarlefvande, som, motsvarande året 1 i kol. A, är utförd i kol. B 

utgöra 8,203, då deremot å den sistnämnda den summa qvarlefvande, som, motsvarande året 1 i kol. A1, är 

utförd i kol. B1, utgör icke mindre än 9,268. Detta blir en följd deraf, att utgångstalet 10,000 i tab. N:o 11, 

enligt kol. C, minskats genom död med icke mindre än 1,797, under det utgångstalet 10,000 i tab. N:o 12, 

enligt kol. C1, genom död minskats med blott 732, hvilket åter är en nödvändig följd deraf, att i tabellen N:o 

11 hela summan 10,000 utgöres af nyfödda, och att hela den starka dödligheten under början af första lef

nadsåret i denna tabell belastar kol. C, hvaremot i tab. N:o 12 summan 10,000 omfattar blott ett relativt 

ringa antal nyfödda och ett öfvervågande flertal barn, som redan upphunnit de lefnadsmånader i första året, 

då dödligheten är betydligt minskad. 

Äfven i de följande lefnadsåren, så länge dödligheten ännu är i aftagande under tillväxten i ålder, måste 

antalet döde i kol. C1 å tab. N:o 12 i allmänhet vara lägre än i motsvarande ålder å tab. N:o 11. Deremot 

blir förhållandet omvändt, när det lefnadsår är uppnådt, från hvilket dödligheten ökas i jemnbredd med till

växten i ålder. Tab. N:o 12 kommer då att i allmänhet förete en större dödlighet, i följd deraf att den om

fattar icke blott de i hvarje lefnadsår inträdande, utan alla, som äro befintliga inom hela lefnadsåret, bland 

hvilka de, som stå detta lefnadsårs slut närmast, hafva en större dödlighetsrisk, än de, som befinna sig i 

dess början. 

Kol. D, eller genomlefda år, uti tab. N:o 11 måste börja med 0, då utgåugstalet 10,000 i kol. B mot

svarar sjelfva födelseögonblicket, när barnet ännu icke genomlefvat någon tid. Nästa tal uti kol. D af tab. 

N:o 11, eller det antal år, som af 10,000 nyfödda genomlefvats, då de qvarlefvande inträda i 2:dra lefnads

året, är på sätt ofvan, noten â sidan 77, blifvit upplyst, hemtadt från direkt uppgift i tabellverket, hvarefter 

för följande år beräkningen är grundad på den i samma not vidrörda förutsättningen. 

Uti tab. N:o 12. der utgångstalet 10,000 icke uttrycker nyfödda, utan hela antalet på en gång lefvande barn 

inom hela första lefnadsåret, kan deremot kol. D1 icke börja med 0, utan måste börja med 10,000, emedan 

antalet på en gång lefvande barn mellan 0—1 år är alldeles lika stort med summan af de år, som genomlef

vats af dessa barn, jemte dem, som aflidit innan hela denna grupp af 10,000 0—1-åringar kunde förefinnas. 
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Då den starka dödlighet, som belastar det första lefnadsåret i tab. N:o 11, till stor del bortfaller i tab. 

N:o 12, så blifver i följd deraf antalet återstående år att genomlefva, kol. E1 i sistnämnda tabell, äfven högre 

än i den förstnämnda, och i följd deraf jemväl den återstående medellifslängden, kol. F1 . 

Hvad åter beträffar sannolika återstående lifslängden, så måste den starka dödligheten i de .första lef

nadsåren, i tab. N:o 11 hafva den verkan, att talen i kol. Gr der blifva lägre än talen i kol. G1, tab. N:o 12, 

men, så snart denna starka dödlighet upphör, måste åter talen i denna sistnämnda tabell blifva lägre. I tab. 

N:o 11, kol. G, framställe9 nemligen sannolika återstående lifslängden från inträdet i hvarje särskildt lefnadsår, 

då kol. G1 i tab. N:o 12 deremot uttrycker sannolika återstående lifslängden för hela den personal, som be

finner sig inom ett visst helt lefnadsår, och alltså en del i början, en del i midten, en annan i slutet af året. 

Så länge dödligheten är i fallande med tillväxten i ålder, måste de tal, som uttrycka det antal lefvande, 

hvaribland ett dödsfall inom året förekommer, i allmänhet blifva Jägre å tab. 11, kol. H, der beräkningen af

ser de i hvarje lefnadsår inträdande. Från den åldersperiod åter, då dödligheten stiger med tillväxten i ålder 

måste i tab. 12, kol. H1, talen i allmänhet blifva lägre, då beräkningen afser samtliga personer, som befinna 

sig inom ett helt lefnadsår. 

Samma förhållande gäller ock den sista kolumnen eller mortalitetskoëfficienten i båda tabellerna. 

Jemförelse 
mellan 

Syenska 
Dödlighets
tabellerna. 

Litt. Cc och 
Dd. 

Sedan jag genom här ofvan inrymde upplysningar hoppas hafva lemnat nödig ledning till förebyg

gande af missledande jemförelser mellan de nu meddelade dödlighets- och lifslängdstabellerna för Sverige och 

dylika för andra länder offentliggjorda, återstår slutligen att besvara frågan om det utslag, som vinnes af 

jemförelse mellan de äldre och de sednare Svenska dödlighetstabellerna. Äfven denna jemförelse förutsätter, 

för att ej blifva missledande, uppmärksamhetens fästande på flera omständigheter. Det är redan i det före

gående anfördt, att under den tid, då Wargentin utarbetade sin dödlighetsordning, och sålunda till och med 

året 1776, de tillgängliga uppgifterna i tabellverket ännu icke i alla delar egde nödig fullständighet och til!-

förlitlighet. Detta förhållande fortfor ännu, om ock i mindre grad, under den tidrymd intill och med 1796, 

hvars dödlighetsordning bearbetats af Nicander, hvadan denne ock uttryckligen tillkännagifvit sig hafva gjort 

de korrektioner af absoluta talen, till hvilka originaltabellernas felaktighet gifvit anledning. Ett sådant för-

hållande kan lätt föranleda olikheter, som ej få tillskrifvas förändringar i sjelfva dödlighetsordningen. Det är 

likaledes anfördt, att Wargentin, vid uträknandet af den första dödlighetsordningen för åren 1755—1757, 

endast begagnat folkmängdsuppgifter för periodens sista dag, hvilket äfven gäller hans båda beräkningar för 

perioderna 1758—1760 och 1761—1763, hvaremot Nicanders beräkningar, likasom de i denna underdåniga 

berättelse, tabb. N:is 11 och 12, förekommande, alla utgå från den folkmängd, som skolat finnas vid midten 

af hvarje period, eller från det arithmetiska medium af folkmängderna vid periodens början och slut. 

För att nu tillvägabringa likformighet i alla beräkningarna har för de härefter följande jemförande öfver-

sigterne Litt. Cc och Dd, folkmängden i de särskilda åldersklasserna den 31 Dec. 1754, efter de data, som 

specialtabellerna från denna tid innehålla, blifvit uträknad, och Wargentins första tabell för åren 1755—1757 

omräknad efter cet arithmetiska medium af både 1754 och 1757 årens folkmängd *). På samma sätt hafva 

ock hans nästföljande 2 perioder blifvit omräknade efter medelfolkmängden vid midten af hvarje period. 

*) I arkivet saknas bland 1754 års tabeller den till Upsala stift hörande delen af Stockholms län, hela Upsala län och hela Gefleborgs 
län. I ett manuskript af Wargentin finnes dock folkmängden for1 Upsala och Gefleborgs län fördelad i åldersklasser, så att, om dessa 
uppgifter begagnas, bristen skulle utgöras endast af den till Upsala stift hörande delen af Stockholms län. Folkmängden i den till 
Streugnäs stift hörande delen af Stockholms län är â befintlig tabell uppgifven till 20,290, och folkmängden i hela Stockholms län vid 
samma tid var, enligt ett annat Wargentins manuskript, 93,359. Skilnaden 73,069 är sålunda det antal innevånare vid 1754 års slut, 
för hvilket åldersuppgifter saknas. Bland 1757 års tabeller saknas jemväl den för samma del af Stockholms län, och att denna tabell 
ej heller funnits, då Wargentin uträknade sin dödlighetsordning, bevisas af ett hans manuskript, som innehåller folkmängdens fördelning 
efter åldrar vid 1757 års slut inom hvarje län, och i hvilket ej ingår den ifrågavarande länsdelen, hvadan Wargentin ock sjelf anteck
nat: »härtill bör läggas den delen af Stockholms län, sorn ligger i Upland». Summorna uti hans dödlighetsordning för 1755—1757 
utvisa ock tydligt, att detta tillägg blifvit af honom verkställdt. Att detta skett efter en proportionel beräkning för de särskilda ål
dersklasserna, sedan han skaffat sig upplysning om summariska beloppet af länels hela folkmängd, är ock högst sannolikt. Då sålunda, 
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För att kunna utföra jemförelsen äfven för tiden efter 1763, för hvilken Wargentiris ofvan omnämnde 

beräkningar icke i tabellarkivet numera finnas tillgängliga, liar jag endast haft att välja mellan nya beräknin

gar pä grund af det material, som de i arkivet befintliga nativitets-, mortalitets- och folkmängdstabellerna för 

länen och stiften kunde erbjuda, eller begagnandet af Wargentins egen uträkning, sådan den finnes i tryck 

meddelad af Engelsmannen D:r Priée uti hans ofvan åberopade arbete, bestående af en sammanslagen dödlig

hetstabell för åren 1755—1775, hvilken dock blott upptager tabellverkets åldersklasser, ej särskilda år. Till 

tidens besparande har jag trott mig böra anlita den sednare utvägen. Sålunda ligger till grund för sist

nämnda års mortalitetskoöffieienter den af bemälde D:r Price meddelade tabellen, förfullständigad genom in

terpolation m. m. 

För besparing af tid, arbete och utrymme har jag likaledes föredragit att, i stället för kompletterandet 

af Nicanders ofvan omnämnde, i Kongl. Vet. Akad. Handl. 1801 meddelade, tabeller för hvardera qvinqvennii-

perioden från och med 1776 till och med 1795, till mortalitetskoéfficienternas uträknande välja en af Engels

mannen Joshua Milne för de sistnämnda 20 åi-en gemensamt, på grund af Nicanders data uträknad, och i 

hans ofvannämnde arbete intagen dödlighetstabell. Samma Milnes dödlighetstabell för åren 1801—1805 ligger 

ock till grund för beräkningen af dödlighetskoefficienterna för dessa år. 

Det bör ej heller lemnas oanmärkt, att, då dödlighetscurvan för åldren 35—45 år under åren 1755— 

1763, enligt tabellverkets data, visat en särdeles stor oregelbundenhet, hvilken utan tvifvel haft sin hufvud

sakliga grund i felaktiga uppgifter, åt densamma här nu blifvit gifven en mera regelmässig riktning. Hvad 

åter angår dödligheten i de högsta lefnadsåldrarna öfver 90 år, så framträder den här i samma oregelbunden

het, på hvilken jag redan i det föregående fästat uppmärksamheten, och detta såsom en nödvändig följd deraf, 

att de absoluta talen dels äro allt för små, dels för litet detaljerade, för att åt mortalitetscurvan kunna gifva 

den tillförlitliga och bestämda rigtning, som den genom fullständigare uppgifter skulle kunna erhålla. Ehuru 

rhortalitetstabellen ej utvisar högre ålder än 102 år, vid utgångspunkt från blott 10,000 födda, så motsäger 

detta icke, att bland rikets hela folkmängd högre ålder kan uppnås af en och annan. 

För att nu besvara frågan, huruvida dödligheten i Sverige är i aftagande och lifslängden i tillvext, eller 

icke, måste i främsta rummet ej förgätas, att, till följd af en mängd samverkande orsaker, dödligheten vanli

gen är det ena året större, det andra året mindre, och att alltså jemförelser blott mellan enskilda år eller 

mellan ett mindre antal sådane ej äro egnade att tillfredsställande besvara denna fråga. Om ock i mindre 

grad kan samma anmärkning gälla jemförelser till och med mellan särskilda qvinqvenniiperioder. Till följd 

af ihållande eller årligen återkommande farsoter kan nemligen en hel sådan femårsperiod komma att gifva ett 

alltför ofördelaktigt resultat. Sanningen häraf bestyrkes genom båda öfversigterna Litt. Cc och Dd, så väl 

hvad beträffar de 3 års- som de 5 årsperioder, hvilka der finnas upptagna. Under åren 1756 och 1757 hem

söktes landet af nära allmän missväxt med dess då för tiden vanliga följd af farsoter, som stegrade dödlighe

ten. Visserligen framträdde först under året 1758 den starkaste verkan häraf, då skörden redan återgått till 

fullt medelmåttig, men under följande 2 år, då skörden år 1759 var ymnig och år 1760 fullt medelmåttig, 

minskades dödligheten högst betydligt, för att ånyo efter knapp skörd år 1761, allmän missväxt år 1762 och 

nära allmän missväxt år 1763, stegras högst betydligt under de 2 sistnämnda åren. Nära allmän missväxt år 

1800 verkade visserligen stegrad dödlighet år 1801, men i öfrigt synes perioden 1801—1805, bättre än någon 

af de förutgångne kortare, uttrycka den af yttre förhållanden ostörda dödlighetslagen. 

för att erhålla rikets folkmängd efter åldrar jemväl vid 17 54 ars slut, Ofvanstående summa 73,069 blifvit proportionel! tillagd de be
stämdt Uppgifna ålderstalen, så grundar sig detta på samma förfarande, som högst sannolikt af ÅYargentin iakttagits för året 1757. Till 
ytterligare bekräftelse har undersökning blifvit anställd öfver det antal döde, som Wnrgentin begagnat, och detta har befunnits omfatta 
jemväl den ifrågavarande Uplandsdelen af Stockholms län. Pen omräkning, sorn nu blifvit gjord med begagnande af 1754 ars folk
mängd, omfattar alltså samma territorium, som det för hvilket Wnrgetitiu utfört sina beräkningar. 

11 
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Litt. Cc. Mortalitets-koëfficienter (kol. Litt. I af tab. N:o 11) för nedanstående år. l ) Mankön. 
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Litt. Dd. Mortalitets-koëfficienter (kol. Litt. I af tab. N:o 11) för nedanstående år. 2) Qvinkön. 
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Fordna tiders stora beroende af skördens beskaffenhet återfinnes väl ej i uppgifterna för detta århun

drade och särdeles de sistförflutna decennierna deraf, hvadan skilnaderna mellan de å öfversigterna upptagna 

3 sista 5-årsperioderna ej heller visa sig jemförliga med de 3 första periodernas, men ett ofördelaktigare död

lighetsförhållande i det hela eger dock rum under qvinqvenniet 1851—1855, än under de 2 närmast förut-

gångne. En orsak härtill kan utan tvifvel sökas ej blott i kolerafarsotens härjningar, utan ock i några andra 

farsoter, som under tiden varit gängse, enligt hvad redan i första afdelningen af denna underdåniga berättelse 

blifvit anfördt. 

Annorlunda blir förhållandet, när man tager dödlighetens ordning för en längre följd af år samman

slagna. Då det nemligen är vanligt, att dödlighetens betydliga tillfälliga stegring under ett eller flera år ef-

terföljes af dess betydliga minskning under något eller några andra år, så utjemnas skilnaderna derhän, att 

medeltalen för den längre tiderymden komma att uttrycka sjelfva lagen. Det hade sålunda varit önskligt, om 

förhållandet under seklet kunnat framställas i t. ex. 4 perioder af 25 år hvardera. Att på sådant sätt utföra 

beräkningarna skulle emellertid hafva fordrat lång tid och alltså länge hafva fördröjt denna underdåniga be

rättelses offentliggörande. Under sådant förhållande har jag, såsom ofvan i underdånighet blifvit anfördt, an

sett mig till tidens vinnande ej böra lemna obegagnade de genvägar, som varit tillgängliga i redan mer eller 

mindre fullständigt af andra utförda beräkningar, ehuru perioderna hafva den sins emellan olika längd, som 

öfversigterna utvisa- Samma skäl hafva ock föranledt mig att nu hvarken företaga något arbete med fyllan

det af luckor för åren 1796 —1800 och 1806—1815. eller med Finlands afdragande för tiden före 1805, eller 

med utförandet af sådana detaljberäkningar för de äldre åren, som för de i tabb. N:is 11 och 12 framlagda. 

Jag vågar ock tro, att beräkningarna, sådana de nu finnas utförde, tillräckligt ådagalägga det hufvud

sakliga faktum, at t dödligheten i vårt land är i aftagande. 

Om man nemligen först eghar uppmärksamhet åt dödlighets-koefficienterna för de särskilda lefnadsåren 

och för hvarje kön särskildt, så framträda följande förhållanden: 

Tab. Litt. Cc utvisar, att för en person af mankönet från födelsen ända till och med det 33:dje lefnads

året sannolikheten att dö inom loppet af hvarje särskildt lefnadsår i sednare tider är betydligt mindre, än 

hvad den varit förr, och att för flertalet år inom denna åldersperiod dödsrisken är i ett fortgående aftagande. 

Från inträdet i 34:de lefnadsåret visar sig åter sannolikheten att dö under loppet af hvarje särskildt lefnadsår 

till en början för vår tid än mindre, än större än hvad den under förflutna tider varit. Men snart tillväxer 

den, så att åtminstone från inträdet i 40:de året sannolikheten att dö under loppet af hvarje lefnadsår otvif

velaktigt i sednare tider blifvit större än i fordna, och denna tillväxt af dödlighetsrisken framträder särdeles 

stark från 70:de lefnadsåret. 

Tab. Litt. Dd utvisar på samma sätt, att för en person af qvinkönet från födelsen ända till och med 

det 48:de, ja måhända till och med utöfver det 55:te lefnadsåret, sannolikheten att dö inom loppet af hvarje 

särskildt lefnadsår i sednare tider är betydligt mindre, än hvad den varit förr, och att för flertalet år inom 

denna långa åldersperiod dödsrisken är i ett fortgående aftagande. Först från och med inträdet i 78:de lef

nadsåret skulle för qvinkönet kunna antagas, att dödsrisken är större nu än i fordna tider. 

För att ytterligare åskådliggöra dessa vigtiga resultater utbeder jag mig få exempelvis tillägga föl

jande: 

Af 10,000 lefvande födde barn af manligt kön uppnåddes åldren 34 år, i medeltal för åren 1755—1775 

blott af 4,914, i medeltal för åren 1776—1795 blott af 4,996, i medeltal för åren 1816—1840 deremot af 

5,877, och i medeltal för åren 1841 —1855 af 6,125 personer. 

Af 10,000 lefvande födde barn af qvinligt kön uppnåddes åldren 55 år i medeltal för åren 1755—1775 

blott af 3,712. i medeltal för åren 1776—1795 af 3,907, i medeltal för åren 1816—1840 deremot af 4.658 

och i medeltal för åren 1841—1855 af 5,004 personer. 
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Den återstående medellifslängden utgjorde frän födelsen räknadt för mankön 1755—1775 33,88 år, 1776— 

1795 34,74 är, 1816—1840 39,50 år, 1841—1855 41,28 år; för qvinkön 1755—1775 36,60 år, 1776—1795 37,54 

år, 1816—1840 43,56 år, 1841—1855 45,60 år. 

Den sannolika återstående lifslängden, likaledes från födelsen räknadt, utgjorde för mankön 1755—1775 

32,53 år, 1776—1795 33,93 år, 1816 -1840 44,79 år, 1841—1855 47,69 år; för qvinkön 1755—1775 37,69 år, 

1776—1795 40,72 år, 1816—1840 51,43 år, 1841—1855 55,04 år. 

Då det måhända icke gifves någon säkrare måttstock för den sanna civilisationens framsteg inom ett helt 

folk, än en fortgående allmän minskning af dödligheten, så är det med stor glädje, som jag inför Eders Kongl. 

Maj:t, fosterlandet och den bildade verlden nu framlägger ofvanstående ovedersägliga utslag af vår befolk

ningsstatistik. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä k t i g s t e A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s Kong l . Majrts 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåte 

FR. TH. BERG. 

Stockholm den 29 Februari 1860. 
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Tab. N:o 5. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR, LÄNSVIS. 

20) Gefleborgs Län. 
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Tab . N:o 5. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR, LÄNSVIS. 

21) Wester-Norrlands Län. 
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22) Jemtlands Län. 



LX
IV 

T
ab

. N
:o 5. 

23) 
W

esterb
o
tten

s 
L

ä
n

. 
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23) Westerbottens Län. 
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T a b . N:o 5 . RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR, LÄNSVIS. 

24) Norrbottens Län. 
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Tab . N:o 5 . RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR, LÄNSVIS. 

25) Stockholms Stad. 
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Tab. N:o 5. RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER LEFNADSYRKEN OCH NÄRINGAR. 

26) Hela Riket. 
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T a b . N:o 6 . 

ANTALET UNGDOM OCH BARN, SOM UPPGIFVITS NJUTA UNDERVISNING I NEDANSTÅENDE 
LÄROVERK OCH SKOLOR DEN 31 DECEMBER 1855, LÄNS- OCH STIFTSVIS. 
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T a b . N:o 7. UPPGIFNA ANTALET VANSINNIGA, BLINDA OCH DÖFSTUMMA DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER KÖN OCH 
ÅLDER, LÄNSVIS (UTOM DEM SOM ÄRO REDOVISADE FRÅN SÄRSKILDA INSTITUTER). 
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Tab. N:o 8. 
ANTALET FATTIGE INOM NEDANSTÅENDE KLASSER DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 

A) Mankön. 
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T a b . N:o 8. 
ANTALET FATTIGE INOM NEDANSTÅENDE KLASSER DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTAND, LÄNSVIS. 

B) Qvinkön. 
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T a b . N:o 8. 
ANTALET FATTIGE INOM NEDANSTÅENDE KLASSER DEN 31 DECEMBER 1855, EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 

C) Båda könen tillsamman. 



LXXIII 
T a b . N:o 9. 

ANTALET LAPPAR, SÅDANT DET VID SLUTET AF HVARJE NEDANSTÅENDE ÅR UPPGIFVITS. 



L X X I V 
Fortsättning af Tab. N:o 9. 

ANTALET LAPPAR, SÅDANT DET VID SLUTET AF HVARJE NEDANSTÅENDE ÅR UPPGIFVITS. 



LXXV 

T a b . N:o 10. 

ANTALET AF DEN 31 DECEMBER 1855 I RIKET BOSATTE UTLÄNDNINGAR OCH MOSAISKE 
TROSBEKÄNNARE, EFTER KÖN OCH YRKEN, LÄNSVIS. 
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T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

A) Under åren 1816 med 1840. a) Mankön. 



LXXVII 

T a b . N : o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

A) Under åren 1816 med 1840. b) Qvinkön. 



LXXVIII 

T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

A) Under åren 1816 med 1840. c) Båda könen gemensamt. 



LXXIX 

T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1845. a) Mankön. 
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T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1845. b) Qvinkön. 
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T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1845. c) Båda könen gemensamt 



XXXXII 

T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

C) Under åren 1846 med 1850. a) Mankön. 
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T a b . N:o 11 . 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

C) Under åren 1846 med 1850. b) Qvinkön. 
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DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

C) Under åren 1846 med 1850. c) Båda könen gemensamt 
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T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

D) Under åren 1851 med 1855. a) Mankön. 



LXXXVI 

T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

D) Under åren 1851 med 1855. b) Qvinkön. 



LXXXVII 
T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

D) Under åren 1851 med 1855. c) Båda könen gemensamt. 



LXXXVIII 
T a b . N:o 11 . 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

E) Under åren 1841 med 1855. a) Mankön. 



LXXXIX 

T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

E) Under åren 1841 med 1855. b) Qvinkön. 
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T a b . N:o 11. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

E) Under åren 1841 med 1855. c) Båda könen gemensamt 



XCI 

Tab. N:o 11. 
DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

Förklaring öfver kolumnerna i Tab. N:o 11 

Kol. A. (Ålder). Verklig ålder. 

Kol. B. (Lefvande). Antalet af dem, som bland 10,000 lefvande födde upphinna 

åldern Å. 

Kol. C. (Döde). Antalet af dem, som bland B À-âringar dö inom loppet af ett 

år, d. v. s. innan de upphunnit A + 1 år. 

Kol. D. (Genomlefda år). Antalet år, som genomlefvats af 10,000 lefvande födde 

intill åldern A. 

Kol. E. (Är att genomlefda). Antalet år, som återstå att tillsamman genomlefva 

för B A-åringar. 

Kol. F. (Återstående medellifslängden). Antalet i E uppgifne år lika fördeladt 

mellan personerna i B, eller quoten, som fås, då E divideras med B. 

Kol. G. (Sannolika återstående lifslängden). Bet antal år, efter hvilkas förlopp 

A-åringarnes antal blir genom döden fönninskadt till hälften. 

Kol. H. Det antal A-åringar, hvaraf en dör inom ett års lopp, eller quoten, 

som fås, då B divideras med C. 

Kol. I. (Mortalitets-koëfficienten). Sannolikheten för en person, vid A års ålder, 

att dö inom ett år, eller quoten, som fås, då C divideras med B. 

Exempel huru dödlighets- och Ufslångds-tabellen N:o 11 bör läsas 

och uppfattas. 

Om man väljer den, sidan LXXVI, förekommande tabellen, A) a) Mankön, så 

upplyser den: 

att af 10,000 lefvande födde barn (kol. B) aflidit l,79r (kol. C), under loppet 

af deras första lefnadsår (A 0—1); 

att dessa 10,000, hvilkas lif här anses börjadt först från och med födelse

stunden (A o), alltså i detta ögonblick genomlefvat 0 år (kol. D), men att 

de, i följd af den för samtliga lefnadsåldrar då gällande dödlighetsordningen, 

hade att gemensamt genomlefva en summa af 395,003} år (kol. E) intill den 

stund, då den sist qvarlefvande af dem afled; 

att, om dessa 395,003 1/2 år tänkas lika fördelade mellan de 10,000 lefvande 

födde barnen, i medeltal på hvart och ett af dem falla 39 1/2 år, hvilka alltså 

utgjorde den återstående medellifslängden (kol F) från födelsen (A 0) räknadt; 

att, efter förloppet af 44,79 år, endast hälften af de 10,000 födde återstod 

qvarlefvande, hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden, från födelsen 

räknadt, utgjorde för hvar och en af dem 44,79 år (kol. G); 

att under loppet af första lefnadsåret (A 0—1) förekom ett dödsfall på något 

öfver 5 1/2 (5,56) barn (kol. H); samt 

att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö inom loppet af första lefnadsåret 

utgjorde 0,1797 (kol. I), och sannolikheten att öfverlefva första lefnadsåret 

alltså 0,8203, eller, med andra ord, att af 100 nyfödde barn inom första 

lefnadsåret afledo 17,97. 

Om man â samma tabell i toi. A väljer åldersåret 51, sa upplyser tabellen: 

att af de 10,000 lefvande födde 4,364 (kol. B) fyllt 51 år och inträdt i det 

52:dra lefnadsåret, hvadan alltså 5,636 aflidit före denna ålder; 

att under loppet af samma lefnadsår (A 51—52) bland dessa 4,364 aflidit 113 

(kol. C); 

att dessa 4,364 51-åringar, tillsamman med de 5,636, som redan aflidit före 

fyllda 51 år, genomlefvat 320,917 1/2 år (kol. D); 

att samma 4,364 personer ännu hade att genomlefva 74,086 år (kol. E) från 

inträdet i 52:dra lefnadsåret intill den stund, då den sist qvarlefvande bland 

dem afled; 

att dessa 74,086 år, lika fördelade mellan 4,364 personer, gifva en återstående 

medellifslängd vid inträdet i 52:dra lefnadsåret af 16,98 år (kol. F); 

att de, som inträdde i 52:dra lefnadsåret, hade lika stor sannolikhet att ännu 

få lefva 16,86 år (kol. G), eller att uppnå åldern 67,86 år, som att dö före 

denna ålders uppnående; 

att under loppet af 52:dra lefnadsåret förekom ett dödsfall på omkring 38 1/5 

(38,62) personer (kol. H); samt 

att sannolikheten för en person att dö under loppet af 52:dra lefnadsåret 

utgjorde 0,0239, och sannolikheten att få fylla 52 år alltså 0,9741, eller, 

med andra ord, att af 100 personer i detta lefnadsår afledo 2,59. 

Explication des lettres placées en tête des colonnes du tableau N:o 11 

Col. A. Ages (an3); 

Col. B. (Vivants, Survivants). De 10,000 enfants nés vivants le nombre des sur

vivants à l'âge A; 

Col. C. (Décès). De B personnes à l'âge A le nombre des décès dans le courant 

d'une année, ou avant l'âge de A + l ans; 

Col. D. La somme des années qu'auront vécu 10,000 enfants à l'âge A; 

Col. E. La somme des années qu'ont encore à vivre B personnes de l'âge A; 

Col. F. (Vie moyenne). La somme E divisée par la somme B ; 

Col. G. (Vie probable). Le nombre d'années à l'expiration desquelles les survivants 

à l'âge A seront réduits à la moitié par la mort; 

Col. B. La somme B divisée par la somme C, ou un décès par an parmi H per

sonnes ; 

Col. I. La somme C divisée par la somme B, ou la probabilité de mourir dans 

le courant d'une année. 
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T a b . N:o 1 . 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

A) Under åren 1816 med 1840. a) Mankön. 



XCIII 

T a b . N:o 12 . 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

.4) Under åren 1816 med 1840. b) Qrinkön. 



XCIV 

T a b . N:o 12. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

A) Under åren 1816 med 1840. c) Båda könen gemensamt 



xcv 
T a b . N: o 12. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1855. a) Mankön. 



XCVI 

T a b . N:o 12. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1855. b) Qvinkön. 



XCVII 

T a b . N:o 12. 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

B) Under åren 1841 med 1855. c) Båda könen gemensamt. 



XCVIII 

Tab. N:o 13. 
DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE. 

Förklaring öfver kolumnerna i Tab. N:o 12. 

Kol. A1. (Ålder). Fyllda lefnadsår. 

Kol. B1. (LcfVande). Antalet af dem, som, bland 10,000 barn mellan 0—1 år, 

qvarlefva efter A1 års förlopp. 

Kol. C1. (Döde). Antalet af dem, som, bland B1 personer mellan åldern A' och 

A1 + 1, dö inom loppet af ett år. 

Kel. D1. (Genomlefda år). Antalet är, som skola hafva genomlefvats af 10,000 barn 

mellan 0—1 år vid den tid, då samtlige de B1 qvarlefvande fyllt A1 år. 

Kol. E1. (Ar att genomlefva). Antalet år, som återstår att tillsamman genomlefva 

för B1 personer i åldern mellan A1 och A1 + 1 år. 

Kol. F1 . (Återstående medellifslängden). Autalet i E' uppgifne år lika fördeladt 

mellan personerna i B ' , eller quoten, som fås, då E1 divideras med B' . 

Kol. G'. (Sannolika återstående lifslängden). Det antal år, efter hvilkas förlopp 

antalet af dem, som befinna sig i åldern mellan A1 och A1 + 1 år, blir 

genom döden förminskadt till hälften. 

Kol. H1. Det antal personer mellan A1 och A1 + 1 års ålder, bland hvilka en dör 

inom ett års lopp, eller quoten, som fäs, då B1 divideras med C1. 

Kol. I1. (Mortalitets-koëfficienten). Sannolikheten för en person, i åldern mellan 

A1 och A1 + 1 år, att dö inom ett är, eller quoten, som fås, då C1 

divideras med B1 . 

att, om dessa 457,233 år tänkas lika fördelade mellan de 10,000 barnen af 

0—1 år, i medeltal på hvart och ett af dessa barn falla 45.72 år, hvilka 

alltså utgjorde den återstående medellifslängden (kol. F1') för denna ålder; 

att, efter förloppet af 50,8!) år, endast hälften af dessa 10,000 återstod qvar

lefvande, hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden för hvar och en 

af dem utgjorde 50,80 år (kol. G1); 

att bland dessa 10,000 barn förekom ett dödsfall på 13 2/3 personer (kol. H1) 

under loppet af ett år; samt 

att sannolikheten för ett af dessa 10,000 barn att dö inom loppet af ett år 

utgjorde 0,0132 (Kol. I1), och sannolikheten att få lefva ett år alltså 0,9288, 

eller, med andra ord, att af 100 bland dessa barn afledo inom loppet af 

ett år 7,32. 

Om man å samma tabell i kol. A1 väljer åldersåret 51, så upplyser tabellen: 

att af de 10,000 barnen mellan 0—1 år 4.986 (kol. B1) fått uppnå 51 år 

och befunno sig i det 52:dra lefnadsåret, hvadan alltså 5,014 aflidit före 

denna ålder; 

att bland dessa 4,986 under loppet af ett år aflidit 131 (kol. C1); 

att dessa 4,980 personer i åldern 51—52, tillsammans med de 5,014, som 

redan aflidit före denna ålder, genomlefvat 376,462 år (kol. D1); 

att dessa 4,986 personer ännu hade att genomlefva 85,757 år (kol. E'), intill 

den stund, då den siste af dem afled; 

att dessa 85,757 år, lika fördelade mellan de 4,986 personerna, gifva en åter

stående medellifslängd för åldern 51—52 af 17 1/5 år (kol. F1); 

att de, som befunno sig i åldern 51—52, hade lika stor sannolikhet att ännu 

få lefva 16,35 år (kol. G1), som att dö innan de upplefvat detta antal år; 

att biand samtlige personer i åldern 51—52 förekom ett dödsfall på 38,06 

(kol. H1) under loppet af ett år; samt 

att sannolikheten för en person i åldern 51—52 att dö inom ett år utgjorde 

0,0263 (kol. I1), och sannolikheten att fa lefva ett år alltså 0,9737, eller, 

med andra ord, att af 100 personer i denna ålder inom ett år afledo 2,63. 

Exempel huru dödlighets- och lifslängdstabellen N:o 12 bör läsas 

och uppfattas. 

Om man väljer den, sidan XCII, förekommande tabellen, A) a) Mankön, så 

upplyser den: 
att af 10,000 befintliga barn (kol. B') af alla särskilda åldersklasser mellan 

0—1 år, aflidit 732 (kol. C ) inom loppet af ett år; 

att dessa 10,000, enligt då gällande dödlighetsordning, hade att gemensamt 

genomlefva en summa af 457,233 år (kol. E1) intill den stund, då den sist 

qvarlefvande af dem afled; 

Explication des lettres placées en tête des colonnes du tableau N:o 12. 

Col. A1 . Âges; 
Col. B1. (Vivants, Survivants). De 10,000 enfants dans l'âge 0—I an le nombre 

des survivants à l'expiration de A1 ans; 

Col. C1. (Décès). De B1 personnes dans l'âge de A1 à A1 + 1 an le nombre 

des décès dans le courant d'une année; 

Col. D1. l a somme des années qu'auront vécu 10,000 enfants de l'âge 0—1 

jusqu'au moment où les survivants B' auront tous A1 ans accomplis; 

Col. E1. La somme des années qu'ont encore à vivre B1 personnes de l'âge A1 

à A1 + l ; 

Col. F1. (Vie moyenne). La somme E1 divisée par la somme B1; 

Col. G1. (Vie probable). Le nombre d'années à l'expiration desquelles les survi 

vants de l'âge A1 à A1 + 1 seront réduits à la moitié par la mort; 

Col. H 1. La somme B1 divisée par la somme C1 , ou nn décès par an parmi 

H1 personnes; 

Col. I1 . La somme C1 divisée par la somme B1, on la probabilité de mourir dans 

le courant d'une année. 



Ti l lägg . 

Då hittills i deana tryckta berättelse icke uppdagats andra fel, än några oregelbundenheter i interpunkteringen och ett eller annat bokstafsfel, hvilka ej inverka 

på innehållet, så har endast funnits nödigt att tillägga: 

Sid. 2 : »12) tabellserien N:o 12 med 6 lifslängds- och dödlighetstabeller för Sverige, beräknade för åren 1816—1840 och 1841—1855, från utgångspunkten 

»lefvande mellan 0—1 år.» 

Behofvet att tillägga tabellserien N:o 12 gjorde sig nemligen först gällande sedan det första arket af texten redan var färdigtryckt. 
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