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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

A) BEFOLKNINGS-STATISTIK. Ny följd. II. 3. 

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 
FÖR ÅREN 

1 8 5 6 - 1 8 6 0 . 

TREDJE OCH SISTA AFDELNINGEN: 

INNEHÅLLANDE 

FOLKMÄNGDEN DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER ÅLDER, FÖDELSEORT, STAMSKILNAD OCH YRKEN, ANTALET 

SINNESSJUKA, BLINDA OCH DÖFSTUMMA, SAMT DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELLER, 

JEMTE 2 DIAGRAMMER. 

STOCKHOLM, 1865. 
TRYCKT HOS P. A. N O R S T E D T & SÖNER, 

KONGL. BOKTBYCKARE. 





Innehållsförteckning. 

A ) Underdånig berättelse med tabeller: 

Tab. Litt. A. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom Sveriges 
och andra länders befolkning sid. IV. 

» » B . Förhållandet mellan vissa åldersklasser 
inom Stockholms och några andra 
hufvudstäders befolkning » V. 

» » C . Förhållandet mellan vissa åldersklasser, 
länsvis: 1. å landsbygden » VI. 

2. i städerna » VII. 
» » D. Proportionen mellan könen inom vissa 

åldersklasser af Sveriges och åtskil-
liga andra länders befolkning » VIII. 

» » E. Proportionen mellan man- och qrinkön 
inom vissa åldersklasser af Sveriges 
befolkning d. 31 Dec. 1860, länsvis » X. 

» » F. Antalet af dem, som uppgifvits äldre än 
90 år » XII. 

» » G . Folkmängden efter födelse- och hem-
orter, länsvis » XVI. 

» » H. Yrkesklassernas talrikhet i förhållande 
till folkmängdeu och relativa antalet 
gifta inom dem » XXVI. 

» » I. Jemförelse mellan antalet idkare af in-
dustriela yrken och folkmängden » XXIX. 

» » K. Relativa antalet yrkesidkare inom hvarje 
län och i hela Riket » XXXI. 

» » L. Folkmängden inom särskilda åldersklas
ser, jemförd med det antal lefvande 
födde, från hvilket den härstammar, 
enligt samtlige folkräkningar i Sverige » XLIII. 

» » M. Minskningen eller decrementet på 10,000 
inom hvar åldersklass, enligt samt
lige folkräkningar i Sverige » XLVIII. 

» » N. Antal qvarlefvande af 10,000 lefvande 
födde enligt samtlige folkräkningar i 
Sverige » L. 

B ) Tabellbilagor till den underdåniga berättelsen: 

Tab. N:o 1. Rikets folkmängd den 31 December 1860 efter kön 
och åldersår, länsvis sid. 1—13. 

» » 2. Rikets folkmängd den 31 December 1860 
efter uppgifna födelseorter, länsvis sid. 14. 

» » 3. Uppgifna födelseorter för de till Rikets be
folkning den 31 December 1860 räknade 
utrikes födde personer.... » 16. 

» » 4. Uppgifna antalet Lappar och Finnar inom 
Sveriges befolkning den 31 December 1860, 
socknevis » 17. 

» » 5. Rikets yrkesidkande befolkning den 31 De
cember 1860, länsvis sid. 18—69. 
Stockholms län sid. 18, Upsala län sid. 20, 

Södermanlands sid. 22, Östergötlands 
sid. 24, Jönköpings sid. 26, Kronobergs 
sid. 28, Calmar sid. 30, Gotlands sid. 
32, Blekinge sid. 34, Christianstads sid. 
36, Malmöhus sid. 38, Hallands sid. 40, 
Göteborgs och Bohus sid. 42, Elfsborgs 
sid. 44, Skaraborgs sid. 46, Wermlands 
sid. 48, Örebro sid. 50, Westmanlands 
sid. 52, Kopparbergs sid. 54, Gefleborgs 
sid. 56, Wester-Norrlands sid. 58, Jemt-
lands sid. 60, Westerbottens sid. 62, 
Norrbottens sid. 64, Stockholms stad 
sid. 66, hela Riket sid. 68. 

» » 6. Uppgifna antalet sinnessjuke den 31 Decem
ber 1860 efter kön och ålder, å landsbyg
den och i städerna, länsvis » 70. 

» » 7. Uppgifna antalet blinda och döfstumma den 
31 December 1860 efter kön och ålder, å 
landsbygden och i städerna, länsvis » 71 . 

» » 8. Dödlighets- och lifslängdstabell för Sverige 
under åren 1856—1860 » 73. 
Mankön sid. 73, Qvinkön sid. 74, Båda 

könen sid. 75. 

Diagramm N:o 1. Antalet lefvande födde under hvarje qvinqvennium samt folkmängden efter hvarje femårskull inom femåriga åldersklasser 
enligt samtlige folkräkningar i Sverige. 

Diagramm N:o 2. Antalet qvarlefvande efter hvarje femårskull af 10,000 lefvande födde enligt samtlige folkräkningar i Sverige. 

Rättelser: 

Sid. 17, Tab. N:o 4. Andra spalten sista summan står: 686, läs: 786. 
Sid. 20, Tab. N:o 5. Under rubriken II. b i kol. 15 tillsättes 4. 
Sid. 39, Tab. N:o 5. Under rubriken VII. a, kol. 16 står: 616, läs: 617. 



Table des matiéres. 

Rapport au Roi pag. L 
Tab. Litt. A. Proportion des åges de la population de 

la Suède et de quelques autres pays » IV. 
» » B . Proportion des âges de la population de 

Stockholm et de quelques autres ca-
pitales » V. 

» » C . Proportion des âges de la population de 
la Suède, par provinces, 1. à la cam
pagne, 2. dans les villes. (Sur 100 
habitants) » VI. 

» » D. Rapport des sexes de la population de 
la Suède et de quelques autres pays, 
répartie par âges (Femmes sur 100 
hommes) » VIII. 

» » E . Rapport des sexes de la population 
d'après les âges, par provinces. (Fem
mes sur l00 hommes) » X. 

» » F. Nombre des personnes âgées de 90 ans 
et au dessus » XII. 

» » G . Résumé de la population par origine 
(col. 2. lieux de naissance, col. 3. 
domiciles) » XVI. 

» » H. Rapport des groupes de professions aux 
1,000 habitants (col. 1—10); rapport 
des mariés dans chaque groupe (sur 
100, col. 11—16) » XXVI. 

» » I . Rapport des groupes industrielles (I—IV) 
aux habitants, par provinces, à la 
campagne, dans les villes (un indu
striel sur habitants) XXIX. 

» » K . Répartition des exerçants de professions 
par provinces (pour cent) » XXXI. 

» » L. Naissances et survivants de chaque classe 
d'âge selon les recensements depuis 
1750 (nombres absolus) » XLIII. 

» » M. La diminution (decrements) sur 10,000 
de chaque classe d'âge selon les re
censements » XLVIII. 

» » N. Les survivants de 10,000 enfants nés 
vivants selon les recensements » L. 

Tab. N:o 1. Population suivant le sexe et les âges, par provinces, 
à la campagne, dans les villes pag. 1—13. 

» » 2. Population selon l'origine, par provinces, à la 
campagne, dans les villes pag. 14. 

» » 3. Habitants originaires de l'étranger, par pro
vinces, à la campagne, dans les villes » 16. 

» » 4. Lapons et Fennois comptés dans la popu
lation de la Suède, par provinces et pa-
roisses » 17. 

» » 5. Professions indiquées au recensement, par pro
vinces pag. 18—69. 
I. Agriculture, Sylviculture, Péche. 
II. Exploitation des Mines, Minières et 

Carrières, Industrie manufacturière. 
III. Commerce (y compris les professions 

des banquiers, changeurs, courtiers 
de commerce et de navires, com-
missionnaires et expéditeurs, au-
bergistes et restaurants). 

IV. Industrie de Transport. 
V. Services domestiques. 
VI. Service de Santé. 
VII. Instruction, Lettres et Arts. 
VIII. Cultes. 
IX. Administration générale, provinciale et 

communale, Justice. 
X. Force publique. 

» » 6. Aliénés selon sexe et âges, par provinces, à 
la campagne, dans les villes » 70. 

» » 7 . Aveugles (blinda) et sourdsmuets (döfstum
ma) selon sexe et âges, par provinces, à 
la campagne, dans les villes; aveugles et 
sourdsmuets à la fois » 71 . 

» » 8. Table de mortalité et de survie pour la Suède, 
calculée d'après les recensements de 1855 
et de 1860 et la mortalité de 1856—1860. » 73 . 
A) Sexe masculin, B) Sexe féminin, C) 

Les deux sexes réunis. 

Diagramme N:o 1. Naissances et population par âges selon les recensements de 1750 à 1860 (Voir le tableau Litt. L). 
Diagramme N:o 2. Les survivants de 10,000 enfants nés vivants selon les recensements (Voir le tableau Litt. N et la table de mortalité). 

(P. e. Dans la période quinquennale 1841—1845 ont été nés vivants 504,217 (Diagram N:o 1), desquels ont été in-
diqués survivants au recensement à la fin de 1845: 419,910 dans l'âge de 0—5 ans, au recensement à la fin de 1850: 371,347 
dans l'âge de 6—10 ans, au recensement à la fin de 1855: 360,657 dans l'âge de 11—15, et au recensement à la fin de 
1860: 354,058 dans l'âge de 16—20 ans. Ces nombres absolus donnent (Diagram N.o 2) pour 10,000 enfants nés vivants 
de la génération 1841—1845: 8,328 survivants de 0—5, 7,365 survivants de 6—10, 7,153 survivants de 11—15 et 7,022 
survivants de 16—20 ans. 

La série d'astérisques (Diagram N:o 2) indique la direction de la courbe de vitalité actuelle selon la table de mortalité 
et de survie, N:o 8. Litt. C. 

Le chiffre, probablement fautif, de la population de 11—15 ans, indiqué par quelques recensements, à causé la direction 
irrégulière des lignes correspondantes du diagramme N:o 1.) 

1 Fot ( = 1 0 tum = 100 linier) = 0 ' 2 9 6 9 0 1 8 mètre. 
1 Stång = 10 Fot, 1 Ref = 10 Stänger, 1 Mil = 360 Ref. 

1 Qvadratref ( = 100 qvadratstänger = 10,000 qvadratfot) = 8'8150679 ares. 
1 Kubikfot ( = 1 0 k a n n o r = 1,000 kubiktum) = 2 6 ' 1 7 1 9 1 3 litres. 
1 Skålpund ( = 100 ort = 10,000 korn) = 425'05 grammes. 

1 Centner = 100 Skålpund, 1 Nyläst = 100 Centner. 
1 Riksdaler Riksmynt ( = 0'25 R:dr Silfverspecie = 100 öre) = 141'67 centimes. 

(12 Riksdaler = 17 Francs.) 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Den underdåniga berättelse, hvilken härmed inför Eders Kongl. Maj:t framlägges såsom fortsatt och slutlig 

redogörelse för de hufvudsakligaste ämnen, som utgjort föremål för 1860 ars alhnänna folkräkuing i Riket, 

omfattar 

Stat. Centr.-Byråns urderd. berättelse 1856- 1860. 3:dje Afd. A 



II Folkmängden efter kön och ålder. 

i tabellserien N:o 1 folkmängdens fördelning efter kon och ålder inom hvarje lan och med skilnad mel

lan landsbygd och städer; 

i tab. N:o 2 folkmängdens fördelning efter uppgifna födelseorter länsvis; 

i tab. N:o 3 uppgifna födelseorterna för de i folkmängden inräknade utrikes födde; 

i tab. N:o 4 uppgifna antalet Lappar och Finnar inom Rikets befolkning; 

i tabellserien N:o 5 Rikets grkesidkande befolkning länsvis och med landsbygden skiljd från städerna; 

i tab. N:o 6 uppgifna antalet sinnessjuka vid 1860 ars utgång länsvis; 

i tab. N:o 7 uppgifna antalet blinda och döfstumma vid samma tid. 

Såsom fortsättning af de dödlighets- och lifslängds-tabeller för Sverige, hvilka i femårsberättelsen för 

åren 1851—1855 — A. I. 3 — meddelats, upptager slutligen tabellserien N:o 8 dödlighets- och lifslängds-

tabeller beräknade efter de uppgifter, som insamlats under qvinqvenniet 1856 —1860. 

Enligt den utförligare redogörelse, som i nästförutgångna underdåniga berättelse — A. II 2 — sid. II. 

o. f. lemnats rörande de genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga beslut af den 4 Nov. 1859 och den 20 Oktob. 

1860 förändrade foreskrifterna i afseende på primäruppgifterna till Rikets befolkningsstatistik, hafva samtliga 

förutnämnda tabeller inom embetsverket utarbetats efter de nominativa uppgifter, som förefunnits dels uti de 

hushållslistor, medelst hvilka folkräkningen i Stockholms stad den 31 Dec. 1860 verkställdes, dels uti utdra-

gen ur de s. k. husförhörslängderna från hvar och en af Rikets öfrige församlingar. Med ett arbete af denna 

mödosamma beskaffenhet, der för hvarje särskild klassifikation eller hvarje föremål för redogörelse millionerna 

måste ånyo genomräknas, är oundgängligen nödigt, att kontroll så vidt möjligt kan fortgå vid sidan af sam-

manräkningen. Namnlistornas bearbetning har i följd häraf i allmänhet mast ske med afslutning församlings-

vis. Att till tryck befordra dessa församlingstabeller skulle emellertid medföra allt för stor vidlyftighet, tid

spillan och kostnad, hvarföre de måste stanna inom arkivet och endast länssammandrag af dem här kunnat 

meddelas. 

1. Rikets folkmängd den 31 December 1860 efter kön och ålder, länsvis. 
(Tabb. N:o 1 och Litt. A, B, C, D, E, F.) 

Förut gällande föreskrifter för Svenska tabellverket hafva icke afsett att anskaffa omedelbar upplysning 

om folkmängden inom hvarje särskildt lefnadsår, utan blott äskat uppgifter om antalet lefvande inom en viss 

grupp af är, för det mesta omfattande fem lefnadsår. I senare tider har man dock för många särskilda 

ändamål funnit af vigt att erhålla bestämdare uppgifter, an de som genom interpolation kunna vinnas, om 

antalet så val aflidne som lefvande i hvarje särskildt åldersår och, efter några länders föredöme, har till och 

med å de internationela Statistiska Kongresserna uttalats den önskan, att uppgifterna för några af de första 

lefnadsåren måtte specificeras till månader, för att lemna fullständigare upplysning om dödligheten i den 

spädare barnaåldern. 

Dylika detaljerade åldersuppgifter för ett helt lands befolkning kunna naturligtvis ej anskaffas utan 

betydligt arbete och ofta äfven betydlig kostnad. Under sådant förhållande ligger så mycket större vigt på 

den källa, ur hvilken de hemtas. De muntliga eller skriftliga uppgifter, som af personerna sjelfva eller deras 

målsmän meddelas, kunna svårligen erhålla samma värde, som de uppgifter, hvilka erbjudas af officiela läng-

der innehållande födelseåren. I hvarje land förekoinmer en större eller mindre del af befolkningen, som ej 

kan noggrannt uppgifva sin ålder eller sitt födelseår. Ej sällan träffas ock personer, som ej vilja meddela 

sådan uppgift, och erfarenheten i ett och annat land har obestridligt ådagalagt, att frågorna om ålder vid de 

medelst s. k. hushållslistor verkställda folkräkningarne, isynnerhet af många bland det tacka könet i en viss 

åldersperiod, ansetts träda grannlagenheten allt för nära för att kunna och böra ratt besvaras. 



Tabb. N.o 1 och Litt A. Jemförelse mellan folkmängden inom olika åldersklasser. III 

Under den rättmätiga förutsättning, att åldersanteckningarne i vårt lands ministerialböcker äro officielt 

grundade, vinner alltså det ålderssammandrag, som efter dem upprättas, ett vida högre värde, an det som icke 

kan frigöra sig från följderna af ofrivilligt eller medvetet felaktiga primäruppgifter. 

Alla de inrättningar, som genom lifförsäkringar, pensioner och smärre besparingars afsättande afse att 

i en mångfald af olika riktningar bereda en ändamålsenlig samverkan till välståndets betryggande ocli skydd 

mot missöden af allehanda slag, hafva ett gemensamt behof att i sin verksamhet ledas af samlade iakttagel-

ser, på grund af hvilka lifslängds- och dödlighets-tabeller kunna beräknas. Ju tillförlitligare dessa iakttagel-

ser äro, desto tryggare blifva ock alla på dem grundade beräkningar och åtgärder. Härvid bor ej heller 

förbises den fördel, som vårt land framför de flesta andra erbjuder, att nemligen det relativt ringa antalet 

till landet inflyttade och från detsamma utflyttade personer härstädes u tof var en ganska liten störande in

flytelse på de beräkningar, som grundats på folkräkningen och de årliga uppgifterna om nativitet och mor

talitet. 

Af dessa skal har jag ej kunnat vara tveksam om min pligt att egna nödig arbetskraft åt uträknandet 

af befolkningen inom hvarje särskildt åldersår med ledning af de i husförhörslängdsutdragen föreskrifna upp

gifterna för hvarje person om dess födelseår. Da uppgift om födelsemånad och -dag ej är föreskrifven för 

dessa utdrag, har deremot ej kunnat ifrågakomma, att lemna nägon så i detalj gäende redogörelse för de 

första lefnadsåren, som några andra länder kunna förete. 

Ju större det territoriela område är, för hvilket man sammanslar åldersuppgifterna, desto mindre kunna 

egendomligheterna för delarne framträda. Blotta länssammandraget kan sålunda ej upplysa om de utmär-

kande dragen för den ena eller andra derinom liggande socknen. Men inom många lan äro olikheterna mel

lan socknarna, så i afseende på natur- som befolkningsförliållanden, ganska stora. Den särskilda socknebe-

skrifningen liar häruti sitt fulla berättigande, och inom en sådan fmner ater folkbeskrifningen många anled-

ningar att söka svar på frågan om den betintliga personalen inom särskilda åldersklasser af hvarje kon. 

Dels med hänsigt till detta behof, som val en gång komitier att framstå, dels och hufvudsakligen för att, på 

satt förut är antydt, kunna utöfva en lättare och säkrare kontroll a sammanräkningen af antalet innevånare 

inom hvarje åldersår, har denna sammanräkning för hela Riket utförts socknevis. Den bar i tabellserien N:o 

1 meddelade redogörelsen har dock mast inskränkas till länssammandrag med skilnad mellan landsbygd och 

städer samt slutligen — sid. 13 — en öfversigt för hela Riket. 

För att dels sammanknyta dessa nu senast samlade uppgifter med det sammandrag af äldersklasserna 

inom vårt lands befolkning, hvilket är meddeladt i tab. Litt. C, sid. 10 o. C af nästförutgångna femårsbe-

rättelse — A. I. 3 — för hvart och ett af de särskilda folkräkningsåren, uppgäende till icke mindre an 25, 

från och med 1751, dels ock bereda tillfälle till en fortsatt jemförelse med förhållandet inom några andra 

länder, meddelas följande öfversigt Litt. A. Tab. Litt. A 

Jemförelse mellan de ett-, två- till femåriga äldersklasserna i denna tabell och de motsvarande i ofvan 

åberopade tabellserie Litt. C. visar hufvudsakligen, att aldersklassen 0—1-åringar år 1860 utgörande 3'09 % 

af hela befolkningen blott 2 gånger, åren 1825 och 1780, uppgatt till högre belopp, nemligen respektive 

3'15% och 3'13 %. Denna höga proportion, beroende af den stora nativiteten under året 1860, bor, under 

den förutsättning att ej en stegrad dödlighet skulle störande inverka, för en hel generation successive höja 

de följande äldersklassernas styrka på samma satt, som mau linner att år 1860 äldeisklassen 36—40-åringar, 

eller de under åren 1821—1825 till ovanlig talrikhet födde, hafva höjt denna klass till högre proportion, 

7'34 %, an någonsin hela tiden från år 1751 varit fallet. 

Exempelvis torde ock a motsatta sidan vara af uppmärksamhet företrädesvis förtjent det förhållande, 

att proportionen af 51—55-arivigar, 3'88 %, är lägre an någon gång sedan 1751 iakttagits. Dessas födelseår 

sammanfalla med den olycksdigra perioden 1806—1810. 



IV Tabb. N:o 1 och Litt A. Jemförelse mellan folkmängden inom olika åldersklasser. 

En fortsatt dylik jemförelse visar, huru befolkningen inom de särskilda åldersklasserna vid 1860 ars 

slut an varit fåtaligare an åter talrikare an vid förutgångne folkräkningar. Dessa vexlingar hafva sin grund 

ej ensamt i nativitetens olika belopp, utan ock i den olika dödligheten, och när t. ex. åldersklassen 3—5-årin-

gar nu framstår ovanligt lag, så kan slutas till betydliga härjningar af sjukdomar och särdeles vissa farsoter, 

som för barnaåldren medföra större lifsfara. 

Tab. Litt. A. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom Sveriges och åtskilliga andra länders befolkning. 



Tabb. N:o 1 och Litt B. Jemförelse mellan folkmängden inom olika åldersklasser. v 

Ju större de åldersgrupper, inom hvilka man sammanför de särskilda lefnadsåren, desto mindre märk-

bart framträda skilnad erna vid jemförelser. Äfven i den jemförande sammanställning af 10-åriga åldersgrup

per för åtskilliga länder, hvilken i tab. Litt. A. blifvit inrymd, framträda dock flera skilnader, som häntyda 

på större olikheter i socialt hånseende. Så finner man t. ex. i Frankrike mankön af 0—10 ars ålder hafva 

uppgått till blott 19'09 % af befolkningen, hvaremot, af samma kon samma åldersklass i Skotland uppgått till 

27'34 %. Detta förhållande måste öfva en stor inflytelse på folkmängdstillväxten, så vidt denna år beroende 

af nativitet och ej störes af utflyttningar. Men jemför man åter af mankönet åldersklasser! 31—40-åringar, 

i Skotland uppgående till blott 11'71 % af hela folkmängden, med samma åldersklass i Frankrike, uppgående 

till 15'08 %, så röjes den verkan som utflyttningar öfvat på Skotlands folkmängd. Såsom ett exempel på 

verkan af in- och utflyttningarna torde ock Nya Södra Wales i Australien förtjena uppmärksamhet, der af 

mankönet åldersklassen 11—20-åringar räknarle blott 17'98%, men åldersklassen 21—30-åringar deremot ej 

mindre an 20'03 % af hela befolkningen. 

Personer från och med 71:sta åldersåret och deröfver uppgå inom Frankrikes befolkning till det höga 

antalet af 3'64%, inom Preussens deremot till blott 1'80%, inom Spaniens till blott 1'48% och inom befolk

ningen i Nya Södra Wales ännu till blott 0'76 %. 

Vid jemförelse mellan åldersklasserna inom större städers befolkning möter man oftast störande inverk-

ningar dels af in- och utflyttningarna, som företrftdesvis galla vissa åldersklasser, dels af den större eller 

mindre militärstyrka, som i sådane städer vanligen förefinnes och om hvars inräknande eller uteslutande man 

stundom till och med saknar erforderlig upplysning. Till fortsättning af den i förra femårsberättelsen — 

A. I. 3 tab. Litt. D. — meddelade jemförande öfversigt följer dock här nedan i tab. Litt. B. en redo- Tab. Litt. C 

Tab. Litt. B. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom Stockholms och några andra hufvudstäders befolkning. 
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görelse för förhållandet mellan äldersklasserna inom Stockholms och några andra hufvudstäders befolkning. 

Deraf visar sig bland annat fortfarande det förhållande, att betydlig» inflyttningar till Stockholm, och dessa 

till större belopp an till någon af de andra 4 anförda städerna, aga rum mellan 21:sta och 40:de lefnadsåren. 

Nära 57% af Stockholms befolkning befinner sig alltså inom 21:sta—50:de lefnadsåren, och detta bör på en 

mangd sociala förhållanden utöfva en stor inflytelse. 

Mellan städerna gemensamt å ena och landsbygden å andra sidan, förekomma ock anmärkningsvärda 

skilnader i afseende pä de olika åldersklassernas styrka, och äfven de särskilda lan en förete i detta hänseende 

ej ringa olikheter sins emellan. Till fortsättning af den hithörande redogörelse, som i nästföregångna fem-

Tab.Litt. C. ärsberättelse—A. I. 3 tab. Litt. E.—tinnes intagen, meddelas här nedanstående öfversigt tab. Litt. C. 

för hvarje kön öfver proportionen mellan vissa åldersklasser a landsbygden och i städerna så val gemensamt 

för hela Riket, som inom hvarje särskildt lan vid 1860 ars utgång. 

Likasom vid 1855 ars slut visar sig nu det förhållande, att inom de bada första 10-åriga åldersklas-

serna af bada könen den relativa talriklieten iir större ä landsbygden an i städerna, att i de 3:ne derefter 

Tab. Litt. C. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom Sveriges befolkning den 31 December 1860, länsvis. 

1. Landsbygden. 
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följande 10-åriga åldersklasserna städerna hafva relativt större talrikhet, men att landsbygden åter från och 

med åldersklassen 51—60 återtager sin öfverlägsenhet öfver städerna. 

Såsom tydlig orsak framträda här inflyttningar från landsbygden till städerna af så val man som qvin-

nor i den ålder, da frihet att bestämma öfver sig sjelfve i förening med sträfvandet att inom stadsmannanä-

ringarne bereda sig en lättare och säkrare utkomst kan göra sig gällande. I följd deraf räknar alltså lands

bygden för sitt arbetsbehof sig till godo inom den kraftigaste lefnadsåldern, 21—50 år, blott 40 % af sin, 

vare sig manliga eller qvinliga, befolkning, da deremot städerna af sin befolkning inom samma åldersperiod 

rakna sig till godo 52 % af manligt och 50 % af qvinligt kon. 

Hufvudstaden, som företrädesvis lockar till inflyttningar, räknar i åldersklassen 21—30 år en högre 

proportion af mankön — 26'75 % — än den för hela Rikets landsbygd gemensamma proportionen af barn af 

manligt kön inom de första 10 lefnadsåren — 25'16 % —, hvaremot proportionen af barn intill 10 ars ålder 

inom hufvudstadens befolkning foga öfverstiger den af 21—30-åriga personer inom landsbygdens. 

Forts. af Tab. Litt. C. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom Sveriges befolkning d. 31 Dec. 1860, länsvis. 

2. Städerna. 
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Orsaken hvarföre efter 50:de året proportionen å landsbygden åter höjer sig öfver den i städerna 

måste sökas dels i utflyttningar från städerna till landsbygden i öfvervägande antal vid den högre åldren, 

dels ock i den större dödligheten inom stadsbefolkningen. Det visar sig ock, att inom stadsbefolkningen det 

företrädesvis är mankönet öfver 50 ars ålder, hvars proportion betydligare och hastigare sjunker under landt-

befolkningens. Inom qvinkönet deremot behåller sig ännu intill 60:de året proportionen inom städerna högre 

an å landsbygden och sjunker sedan blott långsammare och mindre betydligt derunder. Detta kan förklaras 

dels af den mindre dödligheten bland qvinkönet, dels af längre fortgående inflyttningar till städerna af äldre 

qvinnor. 

Utom de sålunda i åldershänseende karakteristiska dragen för landsbygds- och stadsbefolkning gemen

samt inom hela Rike t, framträda dy lika äfven för särskilda lan, anmärkningsvärda dels för den betydliga 

skilnaden — uppgående i den yngsta åldersklassen till mer an 9 % — dels för det oförändrade förhållandet 

från den ena till den andra folkräkningen. Sålunda intager nu likasom år 1855 åldersklassen O— 10-åringar 

högsta proportionen inom Wester- och Norrbottens lans befolkning. I afseende på högsta proportionen af 

mer an 50-åriga personer inom befolkningen tafla fortfarande förnämligast Gotland och Jemtland, och det 

senare länet behåller oförändradt öfvervigten för åldren öfver 70 år. 

Till en del kunna ifrågavarande skiljaktigheter länen emellan härledas från olikheterna och vexlingarne 

i nativitet och mortalitet under årens lopp, men ju större beloppet är af in- och utflyttningar länen emellan, 

desto mera måste man äfven häruti söka en medverkande orsak. 

I föregående afdelning — A. II 2 — af denna underdåniga berättelse, sid. XLIII, är uppmärksamheten 

fästad på proportionen emellan könen inom Sveriges befolkning vid 1860 ars slut och dervid ådagalagdt, att 

en högre öfvertalighet af qvinkönet — nemligen 1,000 qvinnor mot 944 man inom hela befolkningen af alla 

åldrar sammanräknade — an man finner inom de flesta andra Europeiska länder härstädes fortfar, ehuru 

med en långsamt gående tillväxt af mankönets proportion. Da emellertid den regel är i Sverige gällande, 

att lefvande födde barn af mankön förhålla sig till dem af qvinkön som 1,045:1,000, så följer redan häraf, 

att qvinkönets öfvertalighet ej kan galla åtminstone för de första Iefnadsåren. 

Tabellserien N:o 1 lemnar visserligen tillfälle att för hvarje åldersår anställa jemförelser öfver propor-

Tab. Litt. D. tionen mellan de bada könen. För en lättare öfversigt har jag dock ansett mig här nedan, tab. Litt. 

D., böra i vissa grupper af åldersår åskådliggöra ifrågavarande proportion, så val inom Sveriges, som några 

Tab. Litt. D. Proportionen mellan könen inom vissa åldersklasser af Sveriges och åtskilliga andra länders befolkning. 
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andra länders befolkning. Såsom ytterlighet i afseende på qvinkönets stora öfvertalighet i de flesta ålders

klasser framstår der Skotland, hvaremot i Frankrike mankönet inom flera af åldersklasserna visar sig talri-

kare an qvinkönet. Ehuru inom de första 15 lefnadsåren vid alla de anförda tidpunkterna och inom hvarje 

särskildt land i sin helhet mankönet framträder öfvertaligt, blir dock redan under sista qvinqvenniet af föl-

jande årtionde, 21—25 år. qvinkönets öfvertalighet allmänt gällande, och till växande med åren uppnår den 

vid högre lefnadsålder ett betydligt belopp. Det egendomliga förhållande, som Frankrike inom åldersklassen 

21—25 företer i afseende på skilnaden mellan de bada folkräkningsåren, torde utan tvifvel stå i närmaste 

samband med Krimkriget. 

Jemförelsen mellan Stockholm och Köpenhamn antyder en vida starkare inflyttning af mankön mellan 

16—30 ars ålder i den förstnämnda staden, äfvensom efter 40:de året ett vida starkare fallande af mankö-

nets relativa antal. 

Den olika proportionen mellan könen inom olika åldersklasser afspeglar både i sina orsaker och i sina 

verkningar så betydande sociala olikheter, att den förtjenar särskild uppmärksamhet. Da den först och främst 

framträder med en bestämd skilnad mellan landsbygden och städerna, så val inom hela Riket, som inom hvarje 

särskildt lan, har detta ansetts böra åskådliggöras i efterföljande öfversigt Litt. E., för hvilken 10- Tab. Litt. E. 

åriga åldersklasser blifvit valde. 

Landsbygden i sin helhet visar här det naturliga förhållandet, det som hufvudsakligen bestämmes af 

nativitets- och den mellan könen jemnare fördelade mortalitets-inflytelsen, och uti hvilket in- och utflytt-

ningarne, der de förekomma, dock till större delen utjemna hvarandra. 

Det större antalet födde mankön ger åt detta kon öfvertalighet öfver qvinkönet under de första 10 

lefnadsåren i förhållandet af 100 :98 . I nästföljande ålders decennium — ll : te— 20:de året— visa sig könen 

å landsbygden liktaliga. I hvart och ett af de följande växer åter qvinkönets öfvertalighet, till en början 

långsammare med blott 3—6 %, till dess den från och med fyllda 70 år uppgått till proportionen af 100 

mankön mot 148 qvinkön, och otvifvelaktigt har detta sin hufvudsakliga grund i den med åren tilltagande 

relativt större dödligheten inom mankönet. 

I Rikets städer gemensamt börjar åter första åldersdecenniet redan med liktidighet mellan könen, i 

hvilket förhållande måhända redan kan spåras en starkare dödlighet inom mankönet, da det nemligen ej kan 

hafva sin grund i någon afvikelse från den allmänna regeln, att de födde af mankön äro talrikare an af qvin

kön. I vida starkare tilltagande an å landsbygden höjer sig sedan från och med 21 ars ålder för hvar och 

en af åldersklasserna qvinkönets öfvertalighet anda till proportionen af 100 mankön mot 333 qvinkön efter 

70:de lefnadsåret. Da i den betydliga inflyttningen till städerna qvinkönet synes intaga en något större an

del, kan val häruti ligga någon förklaring till detta förhållande, och äfven manlig utfiyttning från städerna 

kan härtill något medverka, men hufvudsakliga orsaken måste dock sökas i en större och tidigare dödlighet 

bland mankönet i städerna. 

Jemför man å tabellen de tal, som uttrycka yttersta gränserna för vexlingarne inom de särskilda 

länen, så finner man för landsbygden dessa i allmänhet anda intill 50:de året ej ligga så betydligt från hvar

andra aflägsnade — nemligen mellan 6 och 14 — och först efter nämnde ålder mera skilja sig, så att efter 

fyllda 70 år Westmanlands lans landsbygd har jemnt dubbelt antal qvinnor mot man, da deremot Mahnöhus 

lans landsbygd i samma åldersklass räknar blott 113 qvinnor mot 100 man. Närmast Westmanlands lan 

visar sig Kopparbergs och Upsala lans landsbygd inom den del af sin befolkning, som öfverlefvat 70:de året, 

rakna största proportionen af qvinnor. 

Inom stadsbefolkningen i länen framstå åter skiljaktigheterna i proportionen mellan manlig och qvinlig 

befolkning särdeles stora, och detta redan från och med första åldersdecenniet, der, såsom ofta är antydt, den 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856 - 1860. 3:dje Afd. B 
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hufvudsakliga orsaken måste sökas i dödligheten. När i de följande åldersklasserna icke blott olika dödlig-

het, utan an mer stadsmannanäringames olikhet m. in. och dessas inflytelse på inflyttningar gör sig gällande, 

finna de större skiljaktigheterna deruti sin hufvudsakliga förklaring. 

Bland de mest i ögonen fallande är den höga proportionen qvinnor öfver 70 år i städerna inom Kop-

parbergs, Upsala, Gotlands, Westmanlands, Gefleborgs m. fl. lan äfvensora i Stockholms stad, hvilken hänty-

der bland annat på en förutgången betydlig inflyttning. 

I städer, der garnisonerande värfvad trupp är förlagd, verkar denna på proportionen företrädesvis mellan 

20 och 30 ars ålder. I detta förhållande torde den betydliga afvikelsen för Christianstads och Blekinge lans 

städer och till någon del för Stockholms stad finna sin förklaring. 

Tvenne eller flera orter, hvilka äro med hvarandra lika folkrika, kunna dock i följd af de olika pro

portionen uti hvilka de särskilda könen och åldrarne ingå uti hvarderas folkmängd, befinna sig med hvaran

dra väsentligt olika i afseende på den egna arbetskraft, öfver hvilken de kunna förfoga, och den produkt af 

Tabt Litt E. Förhållandet mellan man- och qvinkön inom vissa åldersklasser af Sveriges befolkning 

den 31 December 1860, länsvis. 
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dylik arbetskraft som kan tillgodogöras, i afseende på förmågan att bara samhällsbördor, underhålla de im-

produktiva samhällsmedlemmarne o. s. v. 

Om man, för att genom ett exempel ytterligare åskådliggöra de här ofvan vidrörda skilnaderna, jem-

för Stockholms stads befolkning med befolkningen å landsbygden i Jemtlands lan i afseende på proportionen 

mellan könen och åldersklasserna, hvilken mellan dessa orter är mest skiljaktig, och för sådant ändamål be-

räknar 2 befolkningstabeller, hvardera för lika antal, eller 10,000 af dessa orters innevånare, så blir förhål

landet följande: 

Ofvanstående exempel torde vara tillräckligt att visa, huru befolkningstabeller kunna gifva insigt 

uti en mängd sociala förhållanden, hvilka annars dels undfalla uppmärksamheten, dels ej kunna utan dylika 

tabeller bestyrkas. Tabellserien N:o 1 lemnar de nödiga materialierna att berakna sådana ej blott för hela 

Riket utan för hvarje lan och derjemte för hvarje särskildt åldersår, men dylika beräkningar skulle upptaga 

mera tid och mera utrymme af denna berättelse, an jag vågar taga i anspråk. 

Man möter ofta frågan, huru många som vid den eller den tidpuukten, i det eller det landet, i den 

eller den landsorten, uppnå den mindre vanliga åldren af mer än 90 år. Da de specifika åldersuppgifterna 

lemna lätt tillfälle till dessa och dylika frågors besvarande, torde följande tabellariska öfversigt Litt. F. Tab. Litt. F. 

här få bifogas. 

Åfven om man, på satt i föregående femårsberättelse är antydt, inrymmer någon inflytelse åt tnöjlig 

otillförlitlighet af åldersuppgifter, som för 100 år sedan ej kunna haft fullt stod af ordentligt förda kyrko-

böcker, synes dock den langa följden af iakttagelser i det hela utvisa en fortgående minskning så val för 

man- som qvinkön af antalet personer, som uppnått mer an 90 ars ålder, åtminstone vid jemförelsc mellan 

innevarande och förra århundradet. 

Antalet personer öfver 90 ars ålder uppgick i Danmark år 1860 af rnankön till 181 eller 2٠88 och af 
qvinkön till 353 eller 4'37, 

i Skotland år 1861 af rnankön till 636 eller 4'39, af qvinkön till 1,246 eller 7'73, 

i Nederländerna 1859 af rnankön till 251 eller 1'54, af qvinkön till 358 eller 2'13, 

i Belgien 1856 af rnankön till 589 eller 2'59, af qvinkön till 819 eller 3'63, 

i Frankrike 1856 af rnankön till 5,884 eller 3'31, af qvinkön till 9,361 eller 5'16, allt på 10,000 inne

vånare af hvartdera könet. 

Personer af ovanligt hog lefnadsålder synas alltså inom Sveriges befolkning förekonima mera sällan an 

i flera andra länder. När man likväl egnar uppmärksanihet åt den länsvis upprättade redogörelsen för anta

let af de till högre ålder komne, betinnes detsamma inom Jemtlands lan företrädesvis betydligt, likasom i 

allmänhet större inom de nordligaste an inom de sydligaste länen. Da ett dylikt förhållande, enligt näst-
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förutgångna femårsberättelse — A. I. 3 tab. Litt. I — visar sig hafva egt rum under hela detta århundradet, 

så antydes, att i det högnordiska klimatet ej kan ligga något hinder mot uppnåendet äfven af den högsta 

lefnadsålder. 

2. Rikets folkmängd den 31 December 1860 efter uppgifna födelseorter. 
Tabb. N:is 2 och 3 samt Litt. G. 

Att befolkningen omflyttar så val mellan olika länder, som mellan olika delar af samma land, utgör 

måhända en bland civilisationens mägtigaste häfstänger. Visserligen utplånas på detta satt många af de 

egendomliga drag, som utmarka den isolerade befolkningen, men dermed lossas ock de ensidighetens fjättrar, 

som lätt kunna blifva hämmande för utveckling. I blandningen af racer och individer från skiljda håll bor 

det lefnadsfriska och kraftfulla elementet så i psykiskt som fysiskt hänseende förr eller senare göra sig gäl-

lande, och de nya verksamhetsfält, som genom omflyttningarne sökas och i allmänhet måste finnas, bidraga 

Tab. Litt. F. Antalet af dem, som vid nedanstående tidpunkter funnits uppgifne äldre än 90 år. 



Tab. N:o 2. Folkmängden fördelad efter födelseorter. XIII 

till både enskildt och allmänt välstånd. Kärleken till hembygden, till hemlifvets alla vanor och förhållanden 

är dock en stark motvigt mot omflyttningarne. När heinorten crbjuder tillräckligt lönande verkningskrets, 

när inskränkta kommunikationer afstänga ett land, en landsdel från närinare bekantskap med andra orter, 

när inga förespeglingar om ett bättre annorstädes locka o. s. v., fängslar denna hemkärlek vanligen befolk-

ningen vid födelsebygden eller i dess närhet, äfven om flyttningsrätten ej är hegränsad genom författningar 

eller andra hinder. När åter frihet till flyttningar förefinnes och dessas företagande gynnas af latta, billiga 

och snabba kommunikationer, uppsöker den lediga arbetskraften snart de orter, som erbjuda de basta utsig-

terna, för att der skapa sig ny hembygd. Dessa fredlig» folkvandringar äro ett utmärkande drag i var tids 

civilisation. 

Rörande Svenska befolkningens flyttningar till och från andra Hinder är redogörelsc för perioden 1856 

—1860 lemnad uti första afdelningen af denna underdåniga berättelse — A. II. 1. tabb. N:is 40—43 — så 

vidt uppgifter varit tillgängliga. 

Föremålet för denna afdelning är befolkningens flyttningar inom landet, så vidt dessa kunna af indivi-

dernas fodelseorter bedömas. Källan för hithörande uppgifter är beredd genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

föreskrift af den 27 April 1860, att i de s. k. husförliörsläiigdernn en särskild kolumn skall för hvarje person 

upptaga dess födelseort. I afseende harpa bor dock ej lemnas oanmärkt, att under de öfverläggningar mel

lan utsedde ombud af Presteståndet, hvilka förberedde frågan om forrnulär för ministerialböckerna, den upp

lysning meddelades, att dittills icke alltid härom i längderna gjorts anteckning och att följaktligen ofullstän-

dighet möjligen kunde befaras i hithörande uppgifter till 1860 ars folkräkning. Så vidt af de till Statistiska 

Central-Byrån inkomne utdragen kunnat slutas, synas dock dessa uppgifter för landsbygden i allmänhet förc-

finnas, och endast för städerna Göteborg, Åinål och Sundsvall hafva de till största delen saknats i de in— 

komna husförhörslängdsutdragen. 

Länsvis upprättadt sammandrag af dem är meddeladt i tab. N:o 2, vid hvilken alltså bor iakttagas den 

ofullständighet, som för nämnde 3 städer förekommit. Oaktadt sålunda antalet af dem, som i Göteborgs och 

Bohus samt Elfsborgs och Wester-Norrlands lans städer a denna tabell såsom infödde blifvit upptagne, må-

hända är betydligt för högt och fastän detta inverkar ej blott på dessa utan ock, om an i mindre man, på 

hvart och ett af de öfriga länen, har dock så mycket mindre ansetts vara skal att låta dessa brister för-

hindra tabellens upphittande, som värdet af de upplysningar, den vid jeinförelser mellan öfriga lan erbjuder, 

foga förringas genom ofullständigheten för de 3 nämnda städerna. 

Det bor ock för framtiden erbjuda ett särskildt intresse, att från den tidpunkt, da kommunikationcrna 

medelst jernvägar i vårt land ännu hade en ganska liten utsträckning, ega en öfversigt, som kan leda oin-

dömet om den verkan, lättade kommunikationer utöfva på befolkningens omflyttningar. Visserligen skulle en 

sådan öfversigt i flera hänseenden blifvit lärorikare, om den varit utsträckt till församlingarne och ej blott 

till länen, men det stora omfång, som en så detaljerad redogörelse skulle erfordra, har nu förbjudit dess upp

tagande. Forskaren finner emellertid de härtill nödiga uppgifterna tillgängliga i embetsverket. För det olika 

förhållandet mellan landsbygd och städer lemnar dock tabellen redogörelse. I densamma är Stockholms stad 

räknad såsom särskildt lan och skulle naturligtvis förhållandet der utfalla olika, om Stockholm räknats blott 

såsom största staden i Stockholms lan. 

På satt tabellen upplyser, voro af Sveriges befolkning vid 1860 ars utgång födde utom Riket blott 

7,980 personer eller 0'21 % af Rikets folkmängd. Bland dessa nnnes val ett ringa antal barn af Svenska för-

äldrar, men de högst ofullständiga uppgifterna från Göteborg berättiga till det antagande, att verkliga ut-

ländningar, eller personer af utländsk härkomst, val torde ingått i Sveriges folkmängd till ett antal af om

kring 8,000 personer. Detta antal är säkerligen lägre, an i de flesta andra Europeiska länder. 
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Af hela Sveriges befolkning voro ej mindre an 92'8 % födde inom de lan, der de vid folkräkningen 

voro kyrkoskrifne eller hade sitt lagliga hemvist. Å r 1851 voro i England med Wales blott 80%, men i 

Skotland år 1861 nära 9 1 % af befolkningen födde inom de grefskaper, der de hade sitt hemvist. 

Skiljer man landsbygdens och städernas befolkning, så befinnes af den förra ej mindre an 95'1 %, men af 

den senare blott 74'9 % födde inom respektive lan, der de hade sitt hemvist. Detta förhållande, som säker-

ligen skulle blifvit an lägre, derest uppgifterna för Göteborgs stad varit fullständiga, visar huru städernas 

befolkning i vida högre grad an landsbygdens är blandad. 

Mellan landsbygden i de särskilda läneii framträda ej ringa olikheter i proportionen af infödda till in-

flyttade från andra lan. Med utgångspunkt från det nämnda medeltalet för Rikets landsbygd, 95'1 % infödde, 

finnes öfver detta medeltal Westerbottens lan intaga främsta rummet — med 99'5 % — hvarefter i ordningen 

följa Norrbottens lan med 98'6 %, Wermlands med 97'5 %, Elfsborgs med 97'3 %, Malmöhus med 97'2 %, We-

ster-Norrlands med 97'1%, Göteborgs och Bohus med 96'9 % (?), Skaraborgs med 96'4 %, Jönköpings och 

Jemtlands lan, hvartdera med 96'3 %, Kopparbergs med 96 %, Calmar och Hallands lan hvartdera med 95'8 %, 

Gotlands med 95'3 % och Gefleborgs hin med 95'2 % inom länet infödde innevånare. A motsatta sidan under 

medeltalet står lägst Stockholms lan med 81'9 %, hvarefter följa Westmanlands lan med 87'2 %, Upsala lan 

med 89'3 %, Södermanlands med 93'3 %, Östergötlands med 93'6 %, Christianstads med 93'8 %, Blekinge med 

94 %, Kronobergs med 94'7 % och Örebro lan med 94'8 % i lanet infödde innevånare. 

Utgår man från medeltalet för städerna i Riket, 74'88 % infödde inom samma lan der staden är beta

gen, så skulle enligt tabellen komma att stå högst öfver detta medeltal städerna i Göteborgs och Bohus lan 

med 97'6 % infödde, men såsom redan är upplyst beror detta förhållande på ofullständiga uppgifter för sta

den Göteborg, i hvars befolkning otvifvelaktigt mäste ingå ett vida större antal utom länets område födde 

an de meddelade indragen ur husförhörslängderna utvisa. Alltså kan mod säkerhet antagas, att Westerbottens 

lans städer med 95 % inom länet infödde innevånare här intaga främsta rummet, hvarefter i ordningen följa 

städerna i Norrbottens lan med 93'6 %, i Wester-Norrlands med 93'4 %, i Elfsborgs med 93'1 %, i Malmöhus 

med 90'6 %, i Wermlands med 90'4 %, i Kopparbergs med 89'6 %, i Calmar med 89 %, i Skaraborgs med 87'8 %, 

i Kronobergs med 86'4 %, i Hallands med 85'8 %, i hvartdera af Östergötlands och Örebro lan med 84'4 %, i 

Jönköpings med 83'8 %, i Blekinge med 81'9%, i Jemtlands med 81'7%, i Upsala med 80%, i Christianstads 

med 79 %, och i Gefleborgs med 75'6 %. Lägst under medeltalet står å andra sidan Stockholms stad med 

42'6 % inom staden infödde, städerna i Stockholms lan med 64'1%, i Westmanlands lan med 71'5%, i Got

lands lan med 73'2 % och i Södermanlands lan med 74'4 % inom länet infödde innevånare. Om åter Stock

holms stad ej betraktas såsom ett lan för sig utan sammanräknas med öfrige städer inom Stockholms lan 

såsom med de andra länens städer skett, så utgjordes de innevånare i Stockholms stad och Stockholms lans 

städer, hvilka inom Stockholms lan voro infödde, af 52'1 %. 

För ytterligare jemförelser torde här få tilläggas, att af Norrköpings stads befolkning vid 1860 ars ut-

gång voro enligt uppgifterna 83 '1% födde inom Östergötlands lan — bland återstående 16'9% utom länet 

födde funnos 189 födde utomlands—; af Malmö stads befolkning 90'1% födde inom Malmöhus lan — bland 

återstående 9'9% voro 264 födde utomlands, deraf 166 i Danmark; — af Carlskrona stads befolkning 82'5% 

födde inom Blekinge lan — bland återstående 17'5 % voro 48 födde utom Riket —; af Gefle stads befolk

ning 72'5 % födde inom Gefleborgs lan — bland de öfrige 23 utländningar —; af Upsala stads befolkning 

80'3% födde inom Upsala lan — 28 utländningar—; af Lunds stads befolkning 92'5% födde inom Malmöhus 

lan — 77 utländningar —; af Calmar stads befolkning 90'2 % födde inom Calmar lan — 41 utländningar — ; 

af Örebro stads befolkning 82% födde inom Örebro lan — 21 utländningar —; af Jönköpings stads befolk

ning 81'4 % födde inom Jönköpings lan — 33 utländningar. 
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Af befolkningen i London och 61 de större städerna i England och Wales voro vid 1851 ars folkräk-

ning inom dessa städer födda 56 % af deras innevånare-antal. 10 af Skotlands största städer hade samma år 

blott 48% infödde innevånare. Vid 1861 ars folkräkning i Skotland hade Edinburgh 57'6 %, Glasgow 51%, 

Dundee 62 % och Aberdeen 76 % innevånare födde inom samma grefskap, der hvar och en af dessa städer är 

belägen. 

En blick på tabellen N:o 2 visar, huruledes t. ex. Stockholms stad emottager inflyttningar företrädesvis 

från Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Upsala, Westmanlands och örebro lan o. s. v., minst från 

Hallands, Jemtlands och de 2 nordligaste länen; Östergötlands lan mest från Calmar, Jönköpings, Söderman

lands och Örebro lan och minst från Hallands lan och Norrland; Gefleborgs lan mest från Kopparbergs och 

Upsala lan o. s. v. Närbelägenheten och kommunikationens lätthet uttalar har tydligt sin inflytelse, som kan 

ökas eller minskas dels genom den mer eller mindre lönande verksamhet, hvartill hembygden erbjuder till— 

fälle, dels genom egendomligheter i sjelfva folklynnet m. ni. Den större eller mindre folkrikheten i det lan, 

från hvilket flyttningen sker, måste naturligtvis ock verka på dennas belopp. 

Emellan de särskilda orterna och länen fortgår strömmen af flyttningar i motsatta rigtningar. Hvarje 

lan mottager inflyttningar åtminstone från fiertalet af de andra, men återgifver äfven från sig till dem. Så 

visar tabellen t. ex., att Stockholms lan emottagit 70 infödiugar från Norrbottens lan och till detsamma åter-

gifvit blott 8 af sina egna, att det från Westerbottens lan emottagit 73 mot 56, från Jemtlands lan 21 mot 

12 o. s. v. Om dylika flyttningar och återflyttningar ej egde rum, eller om de skedde på sådant satt, att 

antalet in- och utflyttade vore öfverallt lika stort, så skulle hvarje lans folkmängd utgöras af summan af de 

inom länet födde personer, hvilka vid folkrakningstillfället voro qvarlefvande. Nu förändras åter genom in-

eller utflyttningarnes öfverskott detta förhållande i större eller mindre grad. 

Tab. Litt. G. å följande sida lemnar en sammanträngd öfversigt deraf enligt de erhållna uppgif- Tab. Litt. c 

terna. Den utvisar, att af Sveriges räknade folkmängd vid 1860 ars slut voro födde i Stockholms stad 

61,803, i Stockholms lan 114,327 o. s. v. samt dels utomlands dels å ort, som för vederbörande varit okänd, 

tillsammans 9,544. Men Stockholms stads folkmängd utgjorde vid samma tidpunkt 112,391 och i denna folk

mängd ingingo alltså icke mindre an 64,488 personer (50,588 + 13,900), som ej voro födde i Stockholm, utan 

dit inflyttat från andra orter inom eller utom Riket. På samma satt ingingo i Stockholms lans folkmängd 

23,057 personer, som ej voro i länet födde o. s. v. Upsala lan deremot hade till Rikets hela befolkning 

lemnat sitt bidrag med 97,672 inom länet födde, men da dess folkmängd uppgick blott till 92,536, uppstår 

en skilnad af 5,136, hvarmed detta lan ersatte inflyttningar från andra lan: 15,948. En dylik skilnad till 

det betydligaste beloppet af 11,839 företer Jönköpings lan. 

Vårt tabellverk har genom tidtals anställda jemförelser mellan den uppgifna verkliga folkmängden och 

det belopp, hvartill denna efter beräkning af nativitets- eller mortalitets-öfverskottet skulle hafva uppgått, 

bland annat visat, huru Stockholms stads folkmängd i följd af mortalitetsöfverskott skulle oaflåtligt hafva 

minskats, derest ej inflyttningar till ett högt belopp årligen egt rum. Om dessa infiyttades antal har man 

dock aldrig erhållit någon uppgift, utan det har beräknats efter skilnaden mellan den vid sista mantalsskrif-

ningen befunna folkmängden och det belopp, hvarmed nästförutgångna mantalsskrifnings folkmängd skulle 

hafva minskats genom det mortalitetsöfverskott, som vanligen antydts af Presterskapets årliga uppgifter om an

talet födde och döde. Om antalet från hufvudstaden utflyttade har all kunskap hittills saknats och deröfver 

har icke ens något slags beräkning kunnat göras. 

Genom 1860 ars särskilda folkräkning är nu ådagalagdt, att hufvudstadens folkmängd är ej obetydligt 

högre, an hvad mantalsuppgifterna innehålla. Genom den från och med 1860 anbefallda förändringen i Pre

sterskapets årliga uppgifter om födde och döde, hvarigenom för Statistiska Central-Byrån blifvit möjligt att 

till sina rätta kyrkoskrifningsorter hanföra de födde och döde, så att den mängd dödsfall af tillfälligtvis här 
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i Stockholm sig uppehållande personer, från andra orter, hvilken förr påfördes denna stad, numera kan för-

deias på respektive hemvist, är redan ådagalagdt, att årligt mortalitetsöfverskott ej är någon regel för Stock

holm. Genom uppgifterna om födelseorterna har nu jemväl den upplysning vunnits, att i det öfriga Rikets 

folkmängd ingå 13,900 personer födde i Stockholms stad och derifrån alltså utflyttade, såsom det af tab. N:o 

2 närmare utvisas, till samtlige Rikets lan. Jemför man detta belopp, hvarmed infödde Stockholmsboar ingå 

uti de andra länens folkmängd, med det antal infödingar af andra lan, som befunnits hafva sitt hemvist utom 

födelseorten, så är det, särdeles relativt till Stockholms folkmängd, ganska stort, och relativt till samtlige i 

Stockholms stad födde större an i något af länen, nemligen 22'5 %. Häraf synes alltså tydligt, att Stockholms 

stad ej blott från Riket i öfrigt emottager, utan ock till detsammas öfriga delar återgifver innevånare, och 

det föreställningssätt om en särdeles stor osundhet af hufvudstaden, hvilket haft sin grund i ofullständiga 

och felaktiga uppgifter om antalet döde, om folkmängdsbeloppet samt omflyttningen af dess befolkning, bor 

alltså rättas. 

Det län, hvars infödingar till största absoluta beloppet ingå i andra lans folkmängd, är såsom tabellerne 

N:o 2 och Litt. G. utvisa Södermanlands lan — med 20,150 personer. Närmast derefter följa Jönköpings lan 

Tab. Litt. G. Folkmängden efter födelse- och hemorter. 

Arm. Denna tabell bör så läsas och förstås, att af Rikets folkuiängd vid 1860 ars utgång: 3,859,728 voro uppgifae födde t. ex. i Stockholms stad 61,803. 
men då staden räknade en folkmängd af 112,391, sä voro alltså 64,488 (50,588 + 13,900) af dess innevånare födde utom Stockholm, men 13,900 i Stockholm födde 
personer hade sitt hemvist i andra delar af Riket och voro i dessas folkmängd inberäknade, o. s. v. 
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med 19,861, Örebro län med 17,835 o. s. v. Minsta andelen i de andra länens folkmängd utgöres af infö-
dingar från Norrbottens län — blott 1,042 —, Jemtlands — 1,455 —, Westerbottens — 1,850 —, Gotlands 
— 1,932 o. s. v. 

För hela landet uppgår antalet af de infödde Svenskar, som vid 1860 års folkräkning hade sitt hem
vist i annat län, än det hvarest de voro födde, till 268,290, eller 6'95 % af Rikets hela folkmängd. 

Bland de i Sveriges folkmängd inräknade 7,980 personer, hvilka uppgifvits födde utom Riket, utgöres 
flertalet af Tyskar, nemligen enligt tab. N:o 3: 2,312. Närmast i antalet efter dessa följa Finnar: 1,719, 
Norrmän: 1,670 och Dauskar: 1,371. Städerna Stockholm och Göteborg upptaga omkring halfva antalet och 
Malmöhus lan ensamt inemot en sjettedel af hit inflyttade Tyskar. Af de i Finland födde ingår vida mer an 
halfva antalet i Stockholms stads och lans befolkning. Wermlands lan ensamt har upptagit mer an en tredje
del af de inflyttade Norrmännen, likasom Skåne mer an hälften af de inflyttade Danskarne. Många bland 
dem som upptagits födde i Ryssland äro Lifländare och Polackar. 

3 . Inom Rikets folkmängd d. 31 Dec.1860 uppgifne Lappar och Finnar. 
(Tab. N:o 4.) 

Uti den underdåniga berättelsen för åren 1851—1855 — A. I. 3 —, tab. N:o 9 och text sid. 69, hafva 
de i tabell-arkivet tillgängliga uppgifterna om antalet Lappar samlats från och med året 1805, det första da 
några uppgifter om dem äskades i Presterskapets tabeller. Om antalet af de till Finska stamrnen hörande 
innevånarne i Sveriges Rike hafva förut icke äskats några uppgifter. Men sedan, i det af Eders Kongl. Maj:t 
fastställda formuläret för husförhörslängd, anteckning om »nationalitet» jemväl blifvit föreskrifven, anmodades 
Presterskapet, att uti Ministerialböckerna medelst anteckningarne »Finne», »Lapp» sarskildt upplysa, hvilka 
personer, som tillhörde Finska eller Lappska stammarna. På dessa anteckningar i utdragen ur husförhörs-
längderna är den här meddelade redogörelsen grundad. Under dess utarbetande har dock stundom mott 
någon tveksamhet, da af makar blott endera uppgifvits tillhöra Finska eller Lappska stamrnen. I dylika fall 
har den regel följts, att barn räknats till den stam, hvilken fadren uppgifvits tillhöra. Der anteckning en
dast för modren förefunnits, att hon tillhörde endera af ifrågavarande 2:ne stammar, hafva fadren och barnen 
ej dit räknats. 

Hvad beträffar den del af Lappska befolkningen, Fjäll- och Skogs-Lappar, som fortfarande idkar ren-
skötsel och derigenom kan bereda sig bergning, så synas dessa genom yrket och det mer eller mindre no-
madiserande lefnadssättet vara skarpt nog afskiljda från den öfriga befolkningen. Detta torde val ock kunna 
till stor del galla om de s. k. Fiskare-Lapparne. Men en ej ringa del af den Lappska stamrnen lärer nödgas 
att öfvergifva sina ursprungliga näringsgrenar och försöka sig med jordbruk, eller annat slags arbete, eller 
anlita fattigvården. Med upphörande af det nomadiserande lefnadssättet och öfvergång till fastare bostäder 
såsom nybyggare, daglönare, inhyses- eller fattighjon bland den öfriga befolkningen, synes val kunna förut-
sättas, att både språk- och stamskilnader i dessa fall lättare skulle utplånas, och i följd deraf begränsningen 
från landets öfrige innebyggare blifva mindre bestämd. Emellertid antyda sarskildt meddelade upplysningar 
från åtskilliga orter, att så ej är fallet, utan att mellan den Lappska allmogen och den Svenska äfven af den 
torftigare arbetsklassen fortfarande råder en skarp afsöndring, i följd hvaraf den senares befryndande med 
den förra genom giftermål skulle betraktas såsom en särdeles stor mesalliance. Häraf bor kunna dragas den 
slutsats, att uppgifna antalet Lappar icke är för lågt. 

Hvad beträffar Finska stamrnen tillhöriga och dessas afkomlingar, så är redan å tab. N:o 4 anrnärkt, 
att det uppgifna antalet torde vara något för lågt, sannolikt till en del i följd af en fortgående samman-
smältning med den omgifvande befolkningen af Svensk stam. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelse 1856—1860. 3:dje Afd. C 
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Summan af de uppgifne Sveriges innebyggare, som tillhöra Finska stammen, är 15,271*), deraf icke 
mindre an 13,739 tillhöra Norrbottens lan, der Finnarne äro inom vissa socknar så talrika, att de t. ex. i 
Pajala utgöra omkring 95 %, i Neder-Torneå omkring 90 %, i Carl Gustafs omkring 89 %, i Öfver-Torneå med 
kapeller omkring 85 %, i Juckasjärvi omkring 56 %, i Gellivare omkring 35 % af hela befolkningen o. s. v. 

Summan af Sveriges innebyggare af Lappska stammen är uppgifven till 7,248. Detta tal är ej obe
tydligt högre an de uppgifter, som förr varit tillgänglige, dels i Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser, dels i tabellverket, enligt hvilka Lappska befolkningen knappast skulle uppgå till 6,000. 
Förklaringsgrunder till skilnaden kunna sökas så val i den allmänna svårigheten att noggrannt beräkna en 
personal af nomader, hvaraf en del utsträcka sina vandringar till 2 om ej 3 Riken, en annan del såsom ut
fattig och måhända äfven vidt kringstrykande af ett eller annat skal kunnat förbigås i förr meddelade upp
gifter, som ock i det ofvan angifna beräkningssättet m. m. Att af den högre summan vilja sluta till någon 
tillväxt af Lappbefolkningen vore naturligtvis fullt oberättigadt, intilldess förnyade beräkningar efter enahanda 
grunder bekräftat förhållandet. Enligt flera omdömen från de orter, der Lappbefolkning förekommer, synes 
tvertom en minskning af denna befolkning aga rum. Detta motsäges dock af andra uppgifter. 

Med mer eller mindre bibehållen karakter af nomader, idkande renskötsel, är den Lappska befolkningen 
inskränkt inom Norrbottens, Westerbottens och Jemtlands lan, dock så att förstnämnda länet inrymmer icke 
mindre an 5/7 af hela Lappbefolkningen och sålunda kan sägas numera utgöra dess egentliga område, hvar
emot blott en ringa del ännu inom Jemtlands lan återstår idkande renskötsel. Lapparne inom ett par andra 
af de nordliga länen lära hufvudsakligen vara att anse som förirrade främlingar, som uppehålla sig antingen 
med sysslor, som till större delen föraktas af den andra befolkningen, eller med bettlande. 

Inom de särskilda församlingarne af Norrbottens lan intager Lappbefolkningen största relativa andelen 
eller omkr. 72 % i Enontekis eller Karesuando, och da i denna, Sveriges nordligaste, församling Finsk befolkning 
ingår till omkr. 27 %, så utgör den Svenska delen af befolkningen här ett relativt särdeles ringa antal. Näst 
Enontekis intager Lappsk befolkning inom Norrbottens lans församlingar största relativa andelen i Juckas
järvi med omkring 43 %, i Gellivare med omkring 42 % och i Jockmock med Qvickjocks kapell till lika antal. 

I Westerbottens lan utgör Lappsk befolkning högsta relativa antalet eller omkring 50 % inom Tärna 
kapell, deremot t. ex. i Wilhelmina församling ej fullt 18 %. 

I Jemtlands lan är den inom Frostvikens och Hede kyrkosocknar boende Lappska befolkningen afskiljd 
i 2 mindre, liknämniga, församlingar bestående uteslutande af Lappar. 

En blick på tab. N:o 4 visar, huru i öfrigt den Lappska befolkningen blott i ringare antal är blandad 
med öfriga församlingsinnevånare. 

I afseende på proportionen mellan könen, hvilken vid 1860 ars slut för hela Sveriges befolkning var 944 
mankön mot 1,000 qvinkön, visar befolkningen af Finsk stam det fördelaktiga förhållandet af 978 mankön 
mot 1,000 qvinkön, den Lappska åter blott 917 mankön mot 1,000 qvinkön. Detta förhållande inom Lapp
befolkningen öfverensstämmer med de samlade iakttagelserna anda från och med 1825 och berättigar sålunda 
till det antagande, att en ovanligt lag proportion af mankön vore ett för denna befolkning utmärkande drag, 
så vida ej utflyttningar ur Riket af Lappar af mankön skulle försiggå i en särdeles hog proportion, hvartill 
meddelade uppgifter ej föranleda. Huruvida någon olika proportion mellan de födde af manligt och qvinligt 
kon möjligen utmärker Lappbefolkningen kan ännu ej af vara iakttagelser afgöras. Men antagligt synes 
vara, att Lappen till följd af sitt lefnadssätt måste i hog grad vara blottställd för en mängd lifsfarliga in-
flytelser, af hvilka en större minskning i den manliga folkmängden kan befaras. 

*) Härmed rättas tryckfelet å tab. N:o 4, der den Finska befolkningen i Wermlands lan står utförd med 686 i stället för 786. 
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I afseende på civilståndsförhållanden torde följande jemförelse vara tillräckligt upplysande: 

Inom befolkningen af hvarje kon Gifta. Enklingar. Enkor. Ogifta. 
år 1860: m. q. m. q. 

i hela Riket 34'15%. 32'29% 3'54%. 8'55%. 62'31 %. 59'16 %. 
bland Finska stammen ,... 31'70 » 30'91 » 3'37 » 6'86 » 64'93 » 62'23 » 

» Lappska d:o 36'28 » 32'44» 3'92 » 9'73 » 59'80 » 57'83 » 
Häraf bekräftas ytterligare det förhållande, som i den underdåniga berättelsen för 1851—1855 — A. I. 3 — 
sid. 70 finnes anmärkt såsom för den Lappska befolkningen utmärkande, att antalet gifta män och enkor är 
relativt högre än inom landet i allmänhet är regel, hvaremot jemförelsen tyckes antyda, att ett motsatt för
hållande råder inom den Finska stammen. 

Af hela Rikets befolkning utgjorde år 1860 barn af mankön under fyllda 10 år 24'75 % af hela man-
liga befolkningen, och barn af qvinkön i samma åldersklass 23'05 % af hela qvinliga befolkningen. Inom 
Lappbefolkningen utgjorde vid samma tid barn af mankön under fyllda 10 år blott 23'67 %, af qvinkön der
emot 23'14% af respektive befolkning. 

4. Rikets yrkesidkande befolkning den 31 December 1860. 
(Tab. N:o 5 samt Litt. H, I och K.) 

Den fördelning af befolkningen efter yrken och näringsfång, om hvilken man genom allmänna folkräk-
ningar söker upplysning, har visserligen bland annat till ändamål att åskådliggöra mångfalden och beskaffen-
heten af arbetets särskilda förgreningar, och utgör onekligen ett vigtigt hjelpmedel för en god industristati-
stik. Men en statistisk framstafning af förstnämnda slag afser endast personerna, huru dessa äro sysselsatte, 
på hvad satt och hvarifrån de omedelbart eller medelbart hemta sin näring eller forma tillfredsställa sina 
behof, hurudant det numeriska förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetstagare är, i hvad man qvinnan 
deltager i det nationela arbetet o. s. v., hvaremot industristatistiken har till sin hufvudsakliga uppgift att 
utröna varuproduktionens och -konsumtionens beskaffenhet och omfång, hvarvid personerna komma i betrak
tande endast så till vida, som de äro krafter i varuproduktionens och varubytets tjenst. Af det anförda 
torde lätt inses, så val att en statistik öfver befolkningens fördelning efter yrken och näringsfång icke bor 
förvexlas med en industristatistik, utan har sin egen särskilda uppgift att fylla, som ock att densamma utan 
tvifvel är i många afseenden önskvärd, och blifver det an mera, i samma man den allmänna uppmärksamhe-
ten rigtas på samhällenas inre sociala företeelser, med dessas orsaker och verkningar. Men mot en fram-
gångsrik bearbetning af detta statistikens fält resa sig ofta stora svårigheter, hvilka man ännu icke inom 
något land på långt när lyckats fullständigt besegra, desto hellre som de tillväxa i förhållande till samhälls-
tillståndets utbildning med deraf följande mångfaldigande af individernas förvärfsutvägar. 

Hvad beträffar det material, som varit att tillgå för utarbetandet af Tab. N:o 5 i den nu inför Eders 
Kongl. Maj:t underdånigst framlagda Berättelsen, d. v. s. hufvudsakligen (utom för Stockholms stad) utdragen 
ur husförhörslängderna, har jag redan i Statistiska Central-Byråns und. Berättelse öfver folkmängden den 31 
December 1855, 3:dje Afdeln., haft tillfälle antyda, att dessa längder, som för den Svenska befolkningsstati-
stiken i öfrigt utgöra en så värdefull kalla, likväl med afseende på yrkesanteckningarne icke äro tillfreds-
ställande. Den erfarenhet, som sedermera vunnits genom de till Statistiska Central-Byrån inkomna utdragen 
ur ifrågavarande längder, har icke kunnat jäfva detta omdöme, desto hellre som det ligger i sjelfva sakens 
natur, att vederbörande Presterskap, särdeles i folkrikare församlingar eller sådana, der en större rörlighet 
inom befolkningen äger rum, icke kunna, äfven med det basta nit för åstadkommande af en noggrann hus-
förhörslängd, egna en tidsödande efterforskning åt hvarje församlingen tillhörande persons yrke och förvärfs-
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källor. Sålunda t. ex. kan qvinnans förmåga att sörja för sig och de sina blott ofullständigt ur husförhörs-

längdsutdragen redovisas. Särdeles galler detta om den gifta qvinnan och den ännu i föräldrahemmet qvar-

varande eller hos anhöriga boende ogifta. Endast för de qvinnor, hvilka antingen för egen rakning bedrifva 

rörelse, hvartill tillstånd af någon viss myndighet erfordras, eller idka jordbruk, eller äro lagstadda tjenare, 

förekomma i utdragen anteckning om yrke, ehuru icke så få exempel finnas på brister äfven i dessa hän-

seenden. Med afseende på allmogens hemuiavarande fullvuxna söner innehålla husförhörslängdsutdragen lika

ledes endast undantagsvis anteckning om yrke. Äfven torde det icke böra lemnas oanmärkt, att upplysning 

om det antal personer, som uteslutande eller till större delen lefva på afkastningen af kapitaler eller af pen-

sioner, icke kan ur husförhörslängdsutdragen erhållas, i följd hvaraf ock uppgift i detta hänseende ej heller 

blifvit sökt vid den särskilda folkräkningen för Stockholm. 

En fullständigt genomförd fördelniug efter kon, ålder och civilstånd, af hela den fullvuxna och minder-

åriga, arbetsgifvande och arbetstagande, närande och närda befolkningen på alla de särskilda yrkes- och nä-

ringsklasser, hvilka i landet förekomma, kau således i Sverigt ännu icke ernås, hvarföre Statistiska Central-

Byrån, i likhet med hvad vid utarbetandet af den und. Berättelsen för år 1855 ägt rum, äfven för år 1860 

mast inskränka bearbetningen af hithörande uppgifter till en sammanträngd öfversigt af de i husförhörslängds

utdragen, och hushållslistorna för Stockholms stad, uppgifna yrkesidkares fördelning på större yrkesgrupper, 

vid hvilka förhållanden jag ock ansett mig icke böra å Tab. N:o 5 inrymma några uppgifter å de yrkes-

idkandes ålder, desto hellre som en dylik åldersfördelning skulle hafva ytterligare fördröjt afslutandet af det 

redan i öfrigt särdeles invecklade och tidsödande arbetet. Da likväl hushållslistorna vid folkräkningen i 

Stockholm i allinänhet innchållit ganska fullständiga och tillförlitliga yrkesanteckningar, har derigenom ock 

beredts tillfälle att för hufvudstaden lemna en i flera hänscenden utförligare redogörelse. 

Den öfversigt öfver befolkningens fördelning i större yrkesgrupper, hvilken i tabellserien N:o 5 är lem-

nad, gifver, i synnerhet med afseende på de industriela yrkena, jemväl någon ledning för omdömet om de 

vigtigaste förvärfsutvägarna eller näringskällorna och dessas förhållande till hvarandra, da i allinänhet kan an-

tagas, att antalet af de personer, som näras af en viss yrkesgrupp, måste vara större eller mindre, i den 

man antalet af de för yrkesgruppen upptagne personer är större eller mindre, och detta i synnerhet när dessa 

personer äro gifta. 

Hvad beträffar sjelfva klassifikationen af yrkesidkarne, har den fördel nu vunnits, att densamma kun-

nat inom Statistiska Central-Byrån genoinföras efter samma grunder för det hela. 

Den ä Tab. N:o 5 i denna und. Berättelse följda yrkesklassifikation är uppställd i 10 hufvudgrupper med 

särskilda underafdelningar, hvilka senare afse, dels att till en viss grad närmare åskådliggöra arbetets för

delning, dels att i tillämpliga fall, der materialet och utrynnnet å tabeller] sådant medgifvit, samt tillgång på 

andra tryckta källor saknas, lemna en öfversigt af det numeriska förhållandet mellan arbetsgifvare och arbets-

tagare (hufvudpersoner och biträden), samt tjensteman och betjente. Den för ifrågavarande klassifikation 

lämpligaste indelriingsgrunden har synts vara: de genom arbetet (produktionen) ästadkomna produkternas eller 

värdenas *) beskaffenhet och ändamål. I öfverensstänmielse med Folitiska Ekonomiens uppfattningssätt af pro

duktionen, såsom refererande sig antingen till ting eller till personer, d. v. s. i förra fallet frambringande 

materiela värden, i det senare immateriela, sönderfaller äfven klassifikationen i tvenne stora afdelningar (huf-

vudgrupperna I—IV och V—X). 

Da de materiela produkternas eller värdenas tillgänglighet för menniskan är ett oundgängligt vilkor för 

hennes jordiska tillvaro, torde skal icke hafva saknats för att i klassifikationen först upptaga de industriela 

yrkesgrupperna. Inom industrien åter är utan tvifvel jordbruket med dess naturliga binäringar (skogsskötsel, 

*) Allt verkligt arbete producerar nemligen ett värde, antingen ett materielt värde eller ock en nytta eller njutning, som äger värde för 
den, som efterstriifvar densamma. 
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djurskötsel, fiske o. d.) den vigtigaste näringskällan, likasom det ock i alla större stater sysselsätter det största 

antalet personer. Derefter följa grufbvytningen, som i likhet med landtbruket går ut på att göra naturens 

egna alster åtkomliga, samt tilkerkningsindustrien, omfattande sträfvandet att på mekanisk eller kemisk väg 

åstadkomma en förändring af en materia (råämne i vidsträckt bemärkelse) af hvad beskaffenhet som helst, 

hvilka bada yrkesklasser blifvit till en enda sammanslagne, enär husförhörslängdsutdragen oftast icke gifvit 

tillräcklig ledning för särskiljande af den med grufbrytning sysselsatta personalen från den vid malmföräd-

hngen o. d. använda. Vidare komma de yrken, som afse ett öfverflyttande från en ägare till en annan af 

de genom förutnämnda yrkens verksamhet frambragta produkterna, d. v. s. handel i vidsträckt bemärkelse, 

samt transjjortindustrien, handelns trogna följeslagare och den sista länken i industriens kedja, da den visser

ligen åstadkommer ett tillskott af värde hos de transporterade varorna, sal linda ett matcrielt vftrde, men som 

dock å andra sidan, med afseende på person-, bref- och telegrambefordringen, står på gränsen till de yrken, 

hvars arbetsprodukter icke utmärkas genom högre värde hos tingen (de tnaterielu ägodelarne). 

Till den andra stora afdelningen af yrkesidkare, eller den som producerar mer eller mindre immateriela 

värden, kunna räknas embetsman, militärer, lärde, prester, läkare, konstnärer, tjenare, in. fl. Att strängt lo

giskt klassificera hitliörande yrken är så till vida en särdeles svar uppgift, som de i alhnänhet sinsemellan 

aga vida färre naturliga beröringspunkter au de industriel . Af de större grupper, under hvilka de förra 

yrkena kunna sarnmanföras, upptager klassifikationen först de, livilka, i likhet med industriel!, hufvudsakligast 

afse åstadkommandet af något, som mera omedelbart tillfredsställer individ ens behof, och bland dessa åter har 

det synts lämpligast att lemna första ruminet åt de yrkesgrupper, hvilkas idkares arbetsresultat är så att 

saga minst immaterielt och fornämligast afser luciiniskans kroppsligu trefnad och välbefinnande; dit räknas 

alla de, som lemna personligt tjenstebiträde samt med sjiikcärd sysselsatte personer. Derefter komma de yrken, 

som afse individens intellektuel behof och iijutningar samt moraliska och religiösa behof, nemligen undervis

ning, vetenskap, literatur och konst samt kyrklig tjensteutöfning. Undervisning samt vetenskapliga, literära, konst-

närliga och dermed sainmanhängande yrken hafva blifvit till en gemensam hufvudgrupp sammanslagna, da 

dessa yrken nära beröra hvarandra. Sist i klassifikationen upptagas de yrken, som hafva till uppgift att pro

ducera allmän säkerhet, att upprätthålla ordning och rättvisa inom samliället samt att skydda stateii mot an

dra staters öfvervåld — stats- och lokalförvaltning, lagskipning samt landt- och sjöförsvar. 

Med afseende på de å yrkestabcllen under hufvudgrupperna upptagna underafdelningarne samt sjelfva 

bearbetningen af de i husförhörslängdsutdragen och hushållslistorna beiintliga yrkesaiiteckniugarnc torde dels 

böra i alhuänhet anmärkas, att en och samma person icke är i klassifikationen på mer an ett ställe upptagen, 

samt dels följaude upplysuingar, ordnade efter de särskilda yrkesliufvudgrupperna, få meddelas. 

I. Jordbruk och dess naturliga binäringar (Skogsskötsel, Djurskötsel, Fiske o. d.). — 
Denna yrkesgrupp har i klassifikationen erhällit jemförelsevis flera iiuderafdelningar an någon annan, på den 

grund att uppgifter å hithörande yrkesidkares antal icke finnas att tillgä annat an i samband med de all-

inänna folkräkningarne. — Så vidt möjligt varit, hafva hufvudpersoner och biträden härstädes upptagits un

der olika afdelningar, men denna skilnad har icke kuuuat genomföras vid afdelningarne g, Idkare af träd-

gårdsskötsel (utom för Stockholms stad) och m, Fiskare utan egentligt jordbruk, da af uppgifterna högst 

sällan kunnat bestämmas, huruvida en trädgårdsmästare eller fiskare bedrifvit sitt yrke för egen eller annan 

persons rakning, hvarvid dock är att märka, att de under g upptagna qvinnor äro i allmänhet att anse såsoni 

biträden, men deremot, af lätt förstådda skal, de få under m förekonimande såsom hufvudpersoner (fiskaie-

enkor, som med biträde af dräng fortsätta mannens yrke). Vid afdelningen l, som oinfattar stuteristaten, 

ladugårds- och mejeriarrendatorer med biträden samt, i de nordligaste länen, nomadiserandc Lappar, har, huf

vudsakligen af skal att bespara utrymme å tabeller!, skilnad mellan hufvudpersoner och biträden ej heller 
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blifvit gjord (utom för Stockholm). — Under afdelningen a, Jordägare, hafva äfven räknats sådane innehaf

vare af jordegendom, hvilka icke knnnat anses såsorn arrendatorer, brukare eller jordtorpare, och hvilka ej 

heller blifvit antecknade såsom nybyggare; sådana äro t. ex. »Lägenhetsägare», »Torpägare», »Förpantnings-

ägare», »Fideikommissinnehafvare» (som ej äro i tjenst), innehafvare af »mensalhemman» i Skåne (»Annexbon-

de», »Prestbonde»), innehafvare af »kronoplats» (Blekinge), »Sjelfägare» (Westergötland). Till denna afdelning 

hafva äfven personer med de sväfvande yrkesbenämningarne »Landtbrukare», »Jordbrukare», »Akerbrukare» 

blifvit förda, äfvensom med få undantag, på satt synes af anmärkuingar under örebro, Westmanlands m. fl. 

lans tabellafdelningar, ägare af bergsmanshemman (»Bergsman»), da vederbörande pastorsembeten upplyst, att, 

ehuru af gammalt »Bergsmännens» yrke innefattat både jordbruk och bergverksrörelse, synnerligast da tack-

jernshyttor ofta funnos i hvarje by inom bergslaget, numera, sedan grufvor och hyttor vanligen ägas och be-

arbetas af bolag eller större bruksägare, äganderätten af bergsmanshemman endast står i tillfälligt samband 

med bergverksrörelsen, och att det stora flertalet af »Bergsman» med den senare intet vidare har att skaffa 

an att ur sina skogar sälja kol och virke till bergsbrukct eller biträda dess idkare med forsling o. d. Bo-

ställsinnehafvarc äro icke upptagne såsom jordbrukare utan såsom statstjenare. Till Nybyggare hafva räk

nats alla i utdragen såsom sådane antecknade, men da denna benämning i olika trakter synes aga olika be

tydelse, är antagligt, att, särdeles i mellerst» och södra delarne af Riket, åtskilliga personer blifvit under 

denna rubrik upptagna, hvilka rätteligcn hade bordt hänföras till afdelningarne a eller b eller kanske någon 

gång äfven d; särskildt för Stockholms lan torde antalet »Nybyggare» vara alldeles för högt. Med afseende 

på afdelningen d, Jordtorpare (till skilnad från »Stattorpare), torde icke böra lemnas oanmärkt, att för vissa 

lan, i synnerhet de sydostliga och nordligastc, det i Tab. N:o 5 uppgifna antalet jordtorpare sannolikt om-

fattar en del personer, som, strängt taget, icke bordt såsom sådane räknas, derest man nemligen vid inne-

hafvande af jordtorp faster begreppct af dagsverksskyldighet till hufvudgården. Å tabellafdelningen för Jemt-

lands lan, t. ex., äro med siikerhet bland jordtorpare inräknade icke få odelstorpare, eller ägare af smärre, i 

skatt icke satta jordlägcnheter, hvilka sålunda, derest anteckuingarne i husförhörslängdsutdragen det medgif-

vit, rätteligen skulle hafva blifvit upptagna under afdelningen a, och hvad den för Christianstads lan i Ta-

bellen uppgifna sunnnan jordtorpare beträffar, synes dess höga belopp endast kunna förklaras deraf, att in

nehafvare af backstugor, gatehus o. d. lägcnheter blifvit i en del utdrag antecknade såsom »Torpare». — Af

delningen »Ofrige biträden vid landtbruket» omfattar hufvudsakligen endast hit hänförliga lagstadde tjenare 

samt s. k. statdrängar, stattorpare o. d., men icke de af allmogens heminavarande barn, som vid landtbruket 

biträda föräldrarne, utom i de högst få fall, da anteckning derom i något utdrag förekommit. De för denna 

afdelning uppgifna summor äro sålunda att anse såsom vida under verkliga förhållandet, desto hellre som 

med afseende på somliga lan en del af de under hufvudgruppen II. för landsbygden upptagne »Arbetare utan 

uppgifvet visst yrke» i sjelfva verket torde vara att hänföra till biträden vid landtbruket. — En särskild af

delning är härstädes inryind åt Sågare, Timmerhnggare och Kolare. Visserligen kunde skal hafva förefunnits, 

att rakna den första yrkeskategorien till tillverkningsindustrien, men da någon betydligare sågverksrörelse 

vanligen icke bedrifvcs utan af ägare eller innehafvare af större jordvidder, har det synts Iämpligast att upp

taga sågare tillsammans med timmerhnggare och kolare, da de alla bedrifva yrken, som mer eller mindre äro 

att betrakta såsom bihang till skogsskötsel. Af samma orsak äro inspektorer och bokhållare, anställde i och 

för skogsafverkning och sågverksrörelse, inräknade under afdelningen e. För besparing af utrymme har bland 

kolare hufvudpersouer och biträden icke upptagits särskildt, desto hellre som endast för högst få lan någon 

större personal funnits såsom »kolare» antecknad. Da val i allmänhet de fleste med kolning sysselsatte huf-

vndpcrsoner tillika äro ägare eller brukare af större eller mindre hemmansdelar eller jordtorp, hafva de ock 

sannolikt i de flesta fall blifvit såsom sådana i utdragen antecknade, och sålunda i klassifikationen räknade 

under afdelningarne a, b eller d. Endast husförhörslängdsutdragen för Norrbärkes prosteri i Kopparbergs 
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län och Norra Helsinglands i Gefleborgs län synas i detta hänseende utgöra något anmärkningsvärdare un
dantag, på satt ock genom noter till tabellerna för dessa län är antydt. 

II. Grufbrytning och Tillverkningsindustri. — Samma skäl, som ofvan anförts för samman
slagning af grufbrytning och tillverkningsindustri till en enda hufvudgrupp, har äfven föranledt att upptaga 
idkare af bergverks- och bruksrörelse under en gemensam underafdelning (bruksinspektorer och -bokhållare 
o. d. samt till Jernkontorets metallurgiska och mekaniska stater hörande personer äro här inräknade). — Då 
skilnaden mellan fabrik och handtverk icke ligger i arbetets egen natur, utan i allmänhet är beroende af 
hvarje särskildt lands näringslagstiftning samt i tillämpningen är omöjlig att följdriktigt genomföra, hafva hit-
hörande yrkesidkare blifvit i klassifikationen sammanförde. Under denna yrkesgrupp hafva, med undantag för 
de uti afdelningarne c och d upptagna, räknats alla personer, som i husförhörslängdsutdragen eller hushålls-
listorna varit antecknade såsom idkare af eller biträdande uti fabriks- eller handtverksnäringar, sålunda äfven 
s. k. gårdsnickare, gårdsmeder o. d., handtverkare vid Kronans skeppsvarf m. fl., bokhållare vid fabriker, s. k. 
utkörare hos bryggare och bagare, o. s. v. Endast jemförelsevis sällan innehålla utdragen anteckning om 
handtverk (husslöjd) såsom binäring till landtbruk, men då så skett, hafva personerna i fråga uppförts såsom 
landtbruksidkande under hufvudgruppen I, utom i de fall, då ett eller flera handtverksbiträden varit i utdra
gen upptagna uti hufvudpersonens hushåll, och sålunda anledning synts vara förhanden att snarare anse jordbru-
ket såsom binäring till handtverket, än tvertom. Under afdelningarne c och d hafva uppförts personer, som 
uppgifvits sysselsatte med konstruerande och uppförande af byggnader, vägar, broar, hamnar, kanaler o. d. (»in-
dustrie constructive»). Härvid har ingen skilnad gjorts mellan t. ex. privata arkitekter och af Staten aflönade, 
eller arbetare vid ett bolags och Statens jernvägar. Då nemligen det förhållandet, att en person är af Staten 
(eller en kommun) antagen och aflönad, icke kan i någon mån ändra beskaffenheten af den utaf samma per
son åstadkomna arbetsprodukt, och då just arbetsproduktens beskaffenhet och ändamål blifvit uppställde såsom 
indelningsgrund för ifrågavarande klassifikation, hafva vid tillämpliga fall personer, sysselsatte för Statens räk
ning med industriela företag, icke blifvit räknade såsom tjenstemän och betjente utan under vederbörande in
dustriela afdelningar (I. h, i, II. a—d, III. a, IV. c, d och f.). — Under afdelningen e hafva Farmaceuter 
upptagits. Deras sysselsättning är af den beskaffenhet, att de möjligen kunnat räknas under hufvudgruppen 
III eller ock under VI, men då ej nekas kan, att deras yrke till en icke oväsendtlig del går ut på att ge
nom mekaniska eller kemiska medel åstadkomma förändringar hos en materia, torde de kanske med mera 
skäl kunna räknas till till verkningsindustriens idkare. — Vid ingendera af de till hufvudgruppen II hörande 
underafdelningarne upptager klassifikationen (med undantag likväl i de flesta fall för Stockholms stad) hufvud-
personer och biträden särskildt, dels i allmänhet af typografiska skäl, och dels, hvad afdelningarne b och d 
(murare) beträffar, emedan till följd af obestämda och sväfvande yrkesbenämningar det ofta varit omöjligt att 
afgöra, om personen i fråga bordt räknas som hufvudperson eller biträde, hvarförutom Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes senast afgifna und. Femårsberättelser, Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerse-Kollegii 
und. Berättelser för år 1860 samt Ombudsinannens i Eders Kongl. Maj:ts Sundhetskollegium för år 1860 
utgifna »Förteckning på Svenske Läkare, Apothekare och Veterinärer» lemna närmare upplysningar för sökt 
vägledning om antalet hufvudpersoner och biträden uti hithörande yrkesklasser. — Hvad nu slutligen beträf
far de under afdelningen f upptagne Arbetare utan angifvet visst yrke, bestå de, med afseende på städerna, 
säkerligen till största delen af biträden vid fabriker eller i handtverk, men å landsbygden, allt efter skilda 
orters olika industriela förhållandet utgöras de väl af arbetare dels vid grufvor och bruk, dels vid fabriker, 
dels vid byggnadsföretag, dels vid jordbruk, och dels vid skogsafverkning och sågrörelse, men då någon för-
delning af dem på dessa särskilda yrkesklasser icke kunnat ske, och då sannolikt är att, åtminstone i flertalet 
af län, största delen af dylika arbetare i verkligheten äro att hänföra till grufbrytningen och tillverkuingsin-
dustrien, hafva de blifvit upptagne under II. 
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III. Handel och dermed närslägtade yrken. — Uti afdelningen a äro inräknade icke allenast 
egentliga handlande utan äfven de personel-, som i husförhörslängdsutdragen eller hushållslistorna uppgifvits 
bedrifva yrken med särskildt afseende på att underlätta handeln, t. ex. bankirer, vexlare, mäklare, börstjenste-
män, skeppsklarerare, skeppsredare, kommissionärer och speditörer äfvensom personer anställde vid bank- och 
kredit-anstalter samt försäkringsinrättningar, dit äfven pensionskasseinrättningar räknats. Likasom för fabriks-
och handtverksidkare, och af samma skäl, redovisar tabellen (utom för hufvudstaden) ej heller med afseende 
på handlande särskildt för hufvudpersoner och biträden. 

IV. Person-, Varu- och Brefbefordring. — Machinister och eldare å privata ångfartyg hafva 
inräknats under afdelningen a, dykare och färjkarlar under c. — Då yrkesanteckningarne ofta icke tillåtit att 
med säkerhet särskilja skeppare och sjöfolk, förekommer ej heller i tabellen denna fördelning, desto hellre som 
Länsstyrelsernas Femårsberättelser för åren 1856—1860 samt Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerse-Kol-
legii und. Berättelser om Sjöfarten i Riket under år 1860 meddela upplysningar i detta hänseende. — Med 
afseende på antalet tjensteman vid Lotsstaten samt särskildt tjensteman och betjente vid Elektriska Telegraf-
verket innehålla Statskalendern och Telegraf-Styrelsens und. Berättelse för år 1860 uppgifter deröfver, med an
ledning hvaraf ett behöfligt utrymme kunnat å tabellen vinnas genom uteslutande af dylika fördelningar; dock 
hafva för Stockholms stad Telegrafverkets tjenstemän och betjente blifvit särskildt upptagne. — Beträffande 
afdelningen e bör anmärkas, att den innefattar endast sådane dit hänförliga personer, hvilka icke tillika upp
gifvits utöfva andra yrken; sålunda hafva »gästgifvare» endast i det fall räknats dit, då af husförhörslängds
utdragen icke synts, om de tillika vant jordägare eller arrendatorer eller idkat utskankningsrörelse, likaså ej 
heller alla en jordbruksidkande gästgifvares drängar. I allmänhet är den under denna rubrik redovisade per-
sonalen att betrakta såsom biträden, särdeles å landsbygden; för Stockholm redogöres särskildt för hufvud
personer (hyrkuskar och åkare) och deras biträden. 

V. Personligt tjenstebiträde. — Hit hafva äfven räknats de Hoffunktionärer och Hoftjenstemän, 
som icke tillika uppgifvits hafva annat yrke, likaså ock Hofbetjente samt sådane, som, utan att vara i viss 
persons tjenst lagstadde, uträtta personliga tjenster, utom de hvilka äro att hänföra till III. 6 och VI. c. — 
Då husförhörslängdsutdragen för landsbygden stundom icke innehållit anteckning derom, huruvida lagstadde 
tjenare vore att räknas såsom personliga tjenstebiträden eller såsom biträden vid landtbruket, har vid bearbet-
ningen inom Statistiska Central-Byrån husbondefolkets samhällsställning härvid måst lemna ledning. 

VI. Sjukvård. — Med afseende på afdelningen b, Barnmorskor, bör upplysas, att, till följd af bri
stande anteckningar i husförhörslängdsutdragen, de under denna rubrik redovisade tal äro under verkliga för
hållandet, hvilket framgår af jemförelse med de öfver barnmorskornas antal lemnade uppgifter uti »Bidrag till 
Sveriges officiela Statistik, K.) Helso- och Sjukvården. 1.» Å Stockholmstabellen har, i betraktande af huf-
vudstadens stora sjukvårdsanstalter, afdelningen c erhållit några specialrubriker. 

VII. Undervisning m. m. — Då planen till yrkesklassifikationen först uppgjordes, var afsedt, att 
redovisning skulle lemnas särskildt för lärare vid offentliga läroverk och särskildt för de vid privata läroan-
stalter anställde, men vid bearbetningen af yrkesuppgifterna visade sig snart, att nämnde skilnad var omöjlig 
att genomföra, med undantag likväl för Stockholms stad. För att, då de i tryck allmänt tillgängliga officiela 
uppgifter rörande lärarepersonalen i Riket inskränka sig till de i Statskalendern meddelade förteckningarne å 
lärare vid Universiteten och Elementarläroverken samt en del tillämpningsskolor, likväl gifva någon ledning 
för bedömande af frågan om hela antalet af den vid offentliga (af staten eller kommunerna fullständigt eller 
delvis bekostade) läroverk anställda undervisande personalen, bar i anmärkningar å tabellen bifogats uppgift 
å antalet lärare och lärarinnor i Folkskolorna och kommunernas s. k. Småskolor, grundade på handlingar in-
komna till Kongl. Eeklesiastik-Departementet. Dervid bör dock anmärkas, att dessa senare uppgifter afse år 
1862, det första, för hvilket dylika uppgifter äro tillgängliga, samt att i flera orter i synnerhet Småskolornas 
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antal icke obetydligt ökats efter år 1860, hvarigenom ock antagligt är, att det i anmärkningarne meddelade 
antalet folkskolelärare för en del lan är högre an det i sjelfva verket var år 1860, hvaremot, å andra sidan, 
de å tabellen N:o 5 under VII. a förekommande talen (för alla slag af lärare) onekligen i allmänhet äro för 
ringa. Denna afdelning inrymmer äfven icke undervisande tjensteman vid inrättningar för vetenskap och 
konst. Naturligtvis kunna sådana personer egentligen endast förekomma dels till någon ringare del uti uni-
versitetsstäderna, dels och i synnerhet i hufvudstaden, å hvars tabellafdelning de ock blifvit särskildt upptagne. 
De få såsom betjente vid dylika inrättningar anställde personer hafva tillaggts afdelningen b under IX. — 
De under afdelningen c upptagne personer utgöras, utom för Stockholm, hufvudsakligast och oftast uteslutande 
af regementenas musik-korpser. Idkare af konstnärliga handtverk, såsom gravörer, lithografer, xylografer o. d. 
hafva räknats under tillverkningsindustrien, men fotografer såsom artister. 

VIII. Kyrklig tjensteutöfning. — Såsom af rubriken för afdelningen c, Kyrkobetjente utan annat 
egentligt yrke, framgår, äro derstädes icke upptagne klockare, som tillika äro skollärare. 

IX. Stats- och Lokalförvaltning, Lagskipning. — Till denna yrkesgrupp har äfven räknats hit 
hänförlig (sålunda icke handtverkare, läkare, prester m. fl.) civil personal anställd i krigsförvaltningens särskilda 
grenar eller direkt vid arméen och flottan, äfvensom sådane tjensteman och betjente vid allmänna inrättnin
gar, hvilka icke lämpligen kunnat under någon annan af klassifikationens yrkesgrupper upptagas. 

X. Landt- och Sjöförsvar. — Wäg- och Wattenbyggnads-Korpsen samt officerare öfver stat i Flot-
tans Mekaniska Korps äro upptagne under II. c. 

Af de många olika sammanställningar, hvartill de i tabellserien N:o 5 meddelade tal kunna gifva Tab. Litt. 
anledning, följa här nedan några jemförande öfversigter af mera allmänt intresse. 

Tab. Litt. H. angifver, särskildt för landsbygden, städerna och hela Riket, dels antalet till hvarje yrkes-
klass hörande personer (särskildt mankön och qvinkön), i förhållande till 1,000 innevånare af båda könen ge
mensamt, dels huru stor procent de gifte utgöra af hela antalet manliga och qvinliga idkare inom hvarje 
yrkesklass. Tabellens förstnämnda afdelning har till ändamål att åskådliggöra de särskilda yrkesklassernas och 
-gruppernas numeriska förhållande sinsemellan, så vidt nemligen detta låter sig uttryckas genom idkarnes 
större eller mindre antal, samt vidare mannens och qvinnans olika deltagande i landets produktiva verksam
het. Så t. ex. finner man af tabellen, att hufvudgrupperna, ordnade från den talrikaste till den fåtaligaste, 
förhålla sig på följande sätt: 

ä landsbygden: i städerna: i hela Riket: 

1. Jordbruk med binäringar, 1. (Grufbrytniug och) Tillverkningsiiidustri, 1. Jordbruk m. m., 

2. Grufbrytning och Tillverkningäindustri, 2. Personligt tjenstebiträde, 2. Grufbrytning och Tillverkningsiudustri, 

3. Personligt tjenstebiträde, 3. Handel m. m., 3. Personligt tjenstebiträde, 

4. Landt- och Sjöförsvar, 4. Landt- och Sjöförsvar, 4. Landt- och Sjöfönvar, 

5. Transportindustri, 5. Transporliudustri, 5. Transportindustri, 

6. Handel m. m., 6. Stats- och Lokalförvaltning, G. Handel m. m., 

7. Kyrklig tjensteutöfning, 7. Jordbruk m. m., 7. Stats- och Lokalförvaltning, 

8. Undervisning m. m., 8. Undervisning m. m., 8. Undervisning m. m., 

9. Stats- och Lokalförvaltning, 9. Sjukvård, 9. Kyrklig tjensteutöfning, 

10. Sjukvård. 10. Kyrklig tjensteutöfning. 10. Sjukvärd 

Förutom beträffande N:is 4, 5 och 8, är således ordningsföljden å landsbygden och i städerna betydligt skilj
aktig, men öfverensstämmer deremot i det närmaste för landsbygden och för hela Riket, det senare en na
turlig följd af landsbygdsbefolkningens stora numeriska öfvervigt öfver städernas. 

Äfven om, såsom i det föregående är anmärkt, yrkesuppgiftcrna för qvinkönet måste anses såsom ofull-
ständiga, torde dock den proportion, som, beträffande qvinnan såsom yrkesidkande, af Tab. Litt. H. utvisas, 
å ena sidan mellan landsbygd och städer, och å den andra mellan de särskilda yrkeshufvudgrupperna, åtmin-

Stat. Centr.-Byrårns underd. berättelse 1856—1860. 3:dje afd. D 
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stone i de flesta fall nära öfverensstämma med verkliga förhållandet. Man torde derföre vara berättigad till 
det antagandet, att, med undantag för jordbruket, den qvinliga befolkningen i städerna i allmänhet deltager 
jemförelsevis mera talrikt i de särskilda yrkena, an förhållandet är å landsbygden, samt att de yrken, åt hvilka 

Tab. Litt. H. Öfversigt af nedanstående yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden den 31 December 
1860, äfven med afseende på köns- och civilståndsförhållandena inom de särskilda yrkesklasserna. 
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qvinnan hufvudsakligen egnar sin verksamhet, tillhöra hufvudgrupperna: Personligt tjenstebiträde, Tillverknings-
industri, Handel samt Sjukvård och Undervisning. I den förstnämnda af dessa yrkesgrupper är qvinnan, vare 
sig man betraktar förhållandet å landsbygden eller i staderna ensamt för sig eller för Riket i sin helhet, så 
väl absolut som relativt taget, vida talrikare representerad än mannen. Likaledes är, både å landsbygden och 

Forts. af Tab. Litt. H. Öfversigt af nedanstående yrkesklassers talrikhet i förhållande till folkmängden d. 31 Dec. 
1860, äfven med afseende på köns- och civilståndsförhållandena inom de särskilda yrkesklasserna. 
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i städerna, ett större antal qvinnor än män sysselsatt såsom biträdande vid utskänknings-, värdshus- och hotel-
rörelse, samt, i städerna, såsom hufvudpersoner i samma rörelse, ett ungefär lika stort antal man och qvinnor. 
Hvad slutligen beträffar mannens och qvinnans deltagande i landtbruket, utgöres å landsbygden den såsom 
»öfrige biträden vid landtbruket» upptagna personalen (d. v. s. med uteslutande af allmogens hemmavarande 
barn) till en jemförelsevis betydlig del af qvinnor, nemligen på 1,000 innevånare 40'88 qvinnor mot 48'40 
män, eller i förhållande af 5 till 6. 

Den andra afdelningen af Tab. Litt. H. erbjuder flera jemförelser af stor social betydelse, i synnerhet 
med afseende på de talrikare yrkesklasserna. 

Det jemförelsevis största antalet gifte män träffar man inom hufvudgruppen Kyrklig tjensteutöfning, med 
75'53%, dernäst komma i detta hänseende: Stats- och Lokalförvaltning, med 69'94%, Landt- och Sjöförsvar, 
med 68'12 % (å landsbygden är procentiska förhållandet 80'86, i städerna 25'33), Jordbruk, med 67'27 %, Gruf
brytning och Tillverkningsindustri, med 58'51 % (å landsbygden för sig är förhållandet 65'33%, i städerna för 
sig 48'43%), Sjukvård, med 56'63 %, Undervisning m. m., med 54'65 % (å landsbygden för sig 61'23, i stä
derna 44'36), Handel, med 4 ' 4 4 % (å landsbygden ensam 60'89, i städerna 35'14), Transportindustri, med 
39'39 % (å landsbygden för sig 36'02, i städerna för sig 44'44), samt Personligt tjenstebiträde, med 14'26 % 
(å landsbygden är procentiska förhållandet 11'11, i städerna 18'38). 

Såsom några af de allmännaste orsakerna till dessa skiljaktigheter må följande anmärkas. Den höga 
procenten inom grupperna Kyrklig tjensteutöfning samt Stats- och Lokalförvaltning bar val sin närmaste för-
klaringsgrund i det förhållandet, att största delen af hithörande personer redan uppnått en mera framskriden 
ålder. Hvad Arméen och Flottan beträffar, är utan tvifvel orsaken till det relativt stora antalet gifte att 
söka i indelningsverket, som genom aflöningens utgående i boställsrätt och åtskilliga naturaprestationer åt 
största delen af manskapet och en betydlig del af officerarne bereder lättadt tillfälle till bosättning, hvilket 
förhållande ännu tydligare framträder, om man jemför procenten gift militär å landsbygden och i städerna, 
då nemligen den förra uppgår till öfver 2/3, den senare åter, der värfvad trupp tjenstgör, till endast 1/3 af hela 
antalet. Gifte män inom jordbruksklassen i sin helhet uppgå endast till 67'27 %, men vid en blick på de till . 
denna grupp hörande underafdelningarne, befinnes, att denna jemförelsevis låga procent förorsakas af det ringa 
antalet gifte inom just den talrikaste underafdelningen, nemligen öfrige biträden vid landtbruket, en följd 
deraf att de fleste af dessa biträden befinna sig i de yngre lefnadsåren, och en stor del af dem till och med 
ännu icke uppnått gifvuxen ålder, hvarförutom ofta deras ställning till arbetsgifvaren och förmögenhetsvilkor 
ej kunna tillåta talrika giftermål. Derest ifrågavarande biträden icke medtoges i beräkningen, skulle deremot 
hufvudgruppen Jordbruk med binäringar med afseende på de gifte männens procentiska förhållande till hela 
antalet manliga idkare intaga det främsta rummet bland alla yrkesgrupperna, såsom lätt inses deraf, att gifte 
Jordtorpare utgöra 93'09%, gifte Arrendatorer och Brukare af andras jord 91'48%, gifte Jordägare 90'68% 
och gifte Nybyggare 90'61%, o. s. v. 

Den ringa procenten gifte man inom gruppen Grufbrytning och Tillverkningsindustri samt ännu mera 
inom gruppen Handel har sin hufvudsakliga förklaringsgrund i åldersförhållandena, då nemligen dithörande 
biträden allmännast utgöras af ynglingar eller yngre män. Att inom båda grupperna procenten för lands
bygden är högre ån för städerna, förklaras dels af det jemförelsevis mindre antalet biträden å landsbygden, 
dels, särskildt för den förstnämnda gruppen, af gruf- och bruksarbetarens i allmänhet förmånligare ekonomiska 
ställning. 

Åldersförhållandena, mindre fördelaktig ekonomisk belägenhet samt arbetsförrättningens beskaffenhet sam
verka till den ytterst låga procenten för gruppen Personligt tjenstebiträde, och sysselsättningen (sjömannayr-
ket) hos flertalet idkare torde vara en vigtig orsak till de giftes ringa antal inom Transportindustriens klass. 
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Rörande qvinkönet synes af Tab. Litt. H., att det jemförelsevis största antalet gifta förekommer bland 

Barnmorskor samt Utskänkningsrörelse och Handel idkande, då man nemligen icke tager i beräkning de yr

ken, hvilka äro representerade af endast ett fåtal qvinnor. 

Nedanstående Tab. Litt. I. tjenar att åskådliggöra det numeriska förhållandet mellan producenter Tab. Litt. I. 

inom de industriela yrkena och konsumenter, för så väl hela Riket som hvarje särskildt lan, samt särskildt för 

landsbygd och städer. Ehuru en dylik jemförelse vinner i intresse, ju mer den sträcker sig till industriens 

underafdelningar, har dock, tyvärr; utryinmet icke medgifvit en detaljerad framställning i detta hänseende, 

utan är ifrågavarande Tabell inskränkt till en jemförelse mellan folkmängden och hela antalet af de till en 

industriel hufvudgrupp hörande personer. Sammanställer man samtlige industriidkare med hela folkmängden, 

framstår Stockholms län, med 1 industriidkare på 3'56 innevånare, såsom det mest, Norrbottens, med 1 in-

dustri-idkare på 618 innevånare, såsom det minst industriela länet, nemligen med afseende på innevånarnes 

mer eller mindre allmänna deltagande i de industriela yrkena. Beträffande jordbruket med binäringar kommer 

Tab. Litt. I. Jemförelse mellan antalet idkare inom de industriela hufvudgrupperna och folkmängden, 

den 31 December 1860, länsvis. 
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i medeltal för hela Riket 1 idkare på 5'81 innevånare, ett talförhållande, som gifver fullt berättigande åt det 

bekanta uttrycket att beteckna »Jordbruket såsorn Svenska folkets modernäring», och som antyder landtmanna-

näringarnes stora geografiska utbredning i vårt land. För 15 af de särskilda länen utvisar Tabellen i detta 

hänseende ett annu gynnsammare förhållande än nämnda medeltal, nemligen för Stockholms, Christianstads, 

Jemtlands, Hallands, Elfsborgs, Södermanlands, Skaraborgs, Wester-Norrlands, Jönköpings, Örebro, Westman-

lands, Upsala, Wermlands, Östergötlands och Malmöhus län, och betraktar man landsbygden ensamt för sig, 

med ett medeltal för hela Riket af 1 landtbruksidkare på 5'19 innevånare, komma likaledes alla de nyss-

nämnda länen, om än i annan ordning, öfver detta medeltal, med undantag af Örebro län, som äfven räknar 

1 hithörande idkare på 5'19 innevånare, samt Wermlands län, med blott 1 på 5'43. 

Med afseende på de öfriga industriela hufvudgrupperna företer Tabellen en vida större vexling de sär

skilda länen emellan, neml. (utom Stockholms stad) 1 idkare af Grufbrytning och Tillverkningsindustri på 14'75 

innevånare i Östergötlands län (Stockholms stad har 1 på 5'26), mot 1 på 75'08 i Norrbottens län, 1 idkare af 

Handel på 98'28 innevånare i Göteborgs och Bohus län (i Stockholms stad är förhållandet 1 handelsidkare på 

19'53 innevånare), mot 1 på 608'90 i Kronobergs län, samt 1 idkare af Transportindustri på 48'72 innevånare 

i Gotlands län, mot 1 på 2,818'98 i Kronobergs. Betraktar man förhållandena å landsbygden och i städerna 

särskildt, visar sig, att nyssnämnda stora skiljaktigheter hufvudsakligen hafva sin grund i anförda yrkens, i 

förhållande till folkmängden, sparsammare och ojemnare utbredning å landsbygden ån i städerna. Ytterlig-

heterna förhålla sig nemligen på följande sätt. 

Grufbrytning och Tillverkningsindustri: 
landsbygden: städerna: 

1 idkare på 21'54 innevånare (östergötlands län), 1 idkare på 4'23 innevånare (Södermanlands län), 

1 » » 131'10 » (Norrbottens län), 1 » » 81'00 » (Norrbottens län). 

Handel med närslägtade yrken: 
landsbygden: städerna: 

1 idkare på 429'65 innevånare (Jemtlands län), 1 idkare på 14'41 innevånare (Elfsborgs län), 

1 » » 1,620'72 » (Hallands lan), 1 » » 53'45 » (Jönköpings län). 

Transportindustri: 
landsbygden: städerna : 

1 idkare på 57'23 innevånare (Gotlands lan), 1 idkare på 14'41 innevånare (Gefleborgs län), 

1 » » 4,026'92 » (Kronobergs lan), 1 » » 189'94 » (Kronobergs län). 

Den för städerna anförda stora skiljaktigheten mellan minimum och maximum inom gruppen Tillverknings

industri utjemnas, derest man icke tager Norrbottens läns städer med i beråkningen, vid hvilket förhållande 

det jemförelsevis största antalet innevånare på en hithörande idkare förefinnes inom Westerbottens läns städer, 

nemligen med 1 idkare på 8 1 9 innevånare. 

Hvad gruppen Transportindustri särskildt beträffar, torde det böra anmärkas, att flertalet hithörande 

personer utgöras af sjömän, hvaraf en gifven följd är, att för de län, som antingen alls icke eller endast till 

ringa del begränsas af hafvet, måste ock kolumnerna 5, 10 och 15 utvisa de ofördelaktigaste talen, och detta 

i högsta grad med afseende på landsbygden. Deraf förklaras de för Kronobergs, Jönköpings, Wermlands, 

Jemtlands, Kopparbergs och Elfsborgs län i nämnda kolumner meddelade tal. 

Betraktar man medeltalen för hela Riket, visar sig den egendomligheten, att, oaktadt de betydliga vex-

lingarne inom de 4 särskilda industriela hufvudgrupperna, förhållandet mellan folkmängden och samtlige in

dustri-idkare å landsbygden och i städerna särskildt samt å landsbygd och i städer tillsammans i det allra 

närmaste öfverensstämmer, nemligen å landsbygden 1 industriidkare på 4'39 innevånare, i städerna 1 på 4'37, 
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och å landsbygd och i städer tillsammans 1 på 4'39 innevånare. I afseende på de särskilda länen är det en

dast Östergötlands, för hvilket ett dylikt förhållande äger rum, nemligen 1 industriidkare på 3'96 innevånare, 

så väl å landsbygden, som i städerna och hela länet. 

För att i någon mån åskådliggöra länens yrkes-karakteristik har nedanstående Tab. Litt. K. blifvit Tab. Litt. K. 

utarbetad. Om antalet i hela Riket till en och samma yrkeshufvudgrupp hörande personer uttryckes med 100'00, 

och derefter beräknas, huru många procent deraf komma på hvarje särskildt län, måste dessa relativa tal 

tillåta ett temligen säkert omdöme om länens yrkesförhållanden samt angifva, i hvilken yrkesgrupp ett visst 

län har öfvervigt framför ett annat, eller tvertom. 

Såsom exempel må anföras, att af 100 idkare af samtliga yrken i hela Riket komma enligt kol. 12: 

4'99 procent på Stockholms stad, 6'54 procent på Elfsborgs län, 

7'04 » » Östergötlands län, 5'36 » » Skaraborgs län, 

5'83 » » Göteborgs och Bohus län, 5'61 » » Wermlands län, 

Tab. Litt. K. Öfversigt af procentiska förhållandet mellan de särskilda länen och hela Riket i afseende 

på innevånarnes yrken, den 31 December 1860. 
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men, vid betraktande af de särskilda yrkesgrupperna, finner man, att enligt kol. 2 och 3: 

af 100 idkare af Jordbruk m. m. komma: och af 100 idkare af Tillverkningsindustri m. m. komma: 

0'06 procent på Stockholms stad, 12'27 procent på Stockholms stad, 
6'45 » » Östergötlands län, 9'38 » » Östergötlands län, 
4'62 » » Göteborgs och Bohus län, 71'5 » » Göteborgs och Bohus län, 
8'02 » » Elfsborgs län, 3'50 » » Elfsborgs län, 
6'40 » » Skaraborgs län, 2'76 » » Skaraborgs län, 
6'64 » » Wermländs län, 4'04 » » Wermlands län. 

En jemförelse mellan relativa antalen af samtlige yrkens idkare (kol. 12) och af hvarje särskild grupp 
för sig (kol. 2—11) utvisar sålunda hvilken eller hvilka af de särskilda yrkesgrenarna, som företrädesvis till— 
hora hvarje ort och till största relativa antalet ingår i summan af dess yrkesidkande befolkning. När så
lunda jordbruksidkarnes relativa antal inom Elfsborgs, Skaraborgs och Wermlands län visar sig betydligt 
öfvervägande antalet idkare af tillverkningsindustri, förete deremot Stockholms stad, Östergötlands samt Gö
teborgs och Bohus län det motsatta förhållandet. 

Betraktar man vidare de särskilda yrkesgrupperna, hvar för sig, finna vi Stockholms stad intaga första 
rummet i icke mindre än 7 af dessa, nemligen inom grupperna II, III, V, VI, VII, IX och X, ett förhållande, 
som tydligt utvisar hufvudstadens framstående betydelse inom tillverkningsindustrien och handeln samt såsom 
medelpunkt för landets sjukvårds- och undervisningsväsende äfvensom civila och militära förvaltning. 

Inom afdelningen Jordbruk med binäringar deltager Elfsborgs län med 8'02 %, Malmöhus län med 7'58, 
Christianstads med 6'65, Wermlands med 6'64, Östergötlands med 6'45, Skaraborgs med 6'40 och Calmar län 
med 5'19 %, af de öfriga länen deremot uppnår intet 5 procent, och Gotlands län, med den lägsta (utom 
Stockholms stad), endast 1'23 %. 

Inom yrkesgruppen II kommer näst efter hufvudstaden, med 12'27 %, östergötlands län med 9'38 %, och 
vidare Malmöhus län med 9'17 %, samt Göteborgs och Bohus län med 7'15, Calmar med 5'29 och Christian
stads med 5'00 %, o. s. v. anda ned till Norrbottens län med endast 0'53 %. 

I afseende på afdelningen Handel med närslägtade yrken, inom hvilken Stockholms stad är represen-
terad af icke mindre an 28'17%, intages det andra rummet af Göteborgs och Bohus län med 10'67 %, hvar
efter komma Malmöhus län med 7'02 %, Elfsborgs med 6'59 och östergötlands län med 5'66 %, hvaremot Cal
mar län, som följer dernäst, endast uppnår 3'59 %; den lägsta procenten, 0'89, tillkommer Jemtlands län. 

Inom gruppen Transportindustri intages första rummet af Göteborgs och Bohus län med 16'85% samt 
det andra af Calmar län med 14'38 %, hvarefter komma i ordning Stockholms stad med 8'08 %, Malmöhus 
län med 7'90 %, Hallands, Blekinge och Gefleborgs län med mellan 6 och 7 % samt Stockholms län med 5'82 %, 
hvaremot icke ens 5 % uppnås af något af de öfriga länen, bland hvilka Jemtlands företer endast 0'20 %. 

Beträffande de öfriga yrkesgrupperna komma de högsta procenttalen: inom gruppen V, på Stockholms 
stad, Östergötlands, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län; inom grupperna VI och VII, på Stockholms stad 
och Malmöhus län; inom gruppen VIII, på Östergötlands, Skaraborgs och Malmöhus län; inom gruppen IX, på 
Stockholms stad, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län, och inom gruppen X, på Stockholms stad samt 
Blekinge och Malmöhus län. Inom alla dessa afdelningar intages sista rummet omvexlande af Norrbottens, 
Westerbottens och Jemtlands län. 

Slutligen tillåter jag mig här nedan inför Eders Kongl. Maj:t framlägga en sammanställning af antalet 
manliga idkare 1855 och 1860 inom sådane yrkesklasser, för hvilka det tillgängliga materialet och de vid 
bearbetningen följda grunder medgifva anställandet af jemförelse. 



Med undantag för trenne rubriker, utvisar denna sammanställning högre tal för 1860 än för år 1855. 
Att en verklig tillväxt i antalet yrkesidkare under den mellan nätnnda år förflutna tiden bidragit till de 
högre summorna för år 1860, är temligen påtagligt, t. ex. i afseende på rubrikerna Jordägare, Arrendatorer 
och Brukare samt Nybyggare, Fabriks- och Handtverksidkare, Farmaceuter, Handlande, Läkare och Lärare, 
men å andra sidan är ock antagligt, att noggrannare uppgifter för 1860 än 1855 kunna hafva medverkat till 
denna höjning. 

Särskild uppmärksamhet påkallar rubriken Personliga tjenstebiträden, enär det högre talet för 1860 
sannolikt nästan uteslutande beror på olika förfaringssätt vid upprättandet af de af vederbörande Pastorer 
för år 1855 till f. d. Kommissionen öfver Tabellverket insända s. k. folkmangdstabellerna och vid den i Sta
tistiska Central-Byrån utförda bearbetningen af primåruppgifterna för år 1860. Af samtlige till ifrågavarande 
yrkesrubrik hänförlige manlige tjenare, 12,540, upptaga nemligen berörda folkmängdstabeller endast 3,188 å 
landsbygden och 9,352 i städerna, hvaremot i tabellserien N:o 5 af denna und. Berättelse redovisas 10,088 
dylike tjenare å landsbygden och 7,716 i städerna. Den erfarenhet, som inom Statistiska Central-Byrån vun-
nits vid bearbetningen af husförhörslängdsutdragens yrkesanteckningar, berättigar till det antagandet, att, 
hvad landsbygden beträffar, den för 1855 meddelade uppgiften är alldeles för låg, beroende derpå, att jem-
förelsevis ett för stort antal drängar å landet blifvit i folkmängdstabellerna räknade såsom biträden vid jord-
bruket, hvaremot å andra sidan den för 1860 upptagna summan 10,088, af motsatt anledning, sannolikt år 
något för hög. Såsom ofvanför blifvit nåmndt, äro i tabellserien N:o 5 drängar hos bryggare, bagare, slag
tare o. d. räknade såsom biträden i husbondens yrke, hvilket förfaringssätt, såsom icke iakttaget vid de s. k. 
folkmängdstabellernas upprättande, synes nöjaktigt förklara den lägre summan manliga personliga tjenstebi
träden i städerna år 1860 mot år 1855. 

Hvad åter beträffar de tre rubrikerna med lägre summor för 1860 än år 1855, förklaras skilnaden, 
med afseende på Idkare af Bergverks- och Bruksrörelse, deraf, att ett icke ringa antal, annars hit hänförlige, 
personer måst på grund af saknad bestämd yrkesuppgift upptagas under rubriken Arbetare utan angifvet 
visst yrke; i afseende på Presterskapet, af den på de senare åren allmänt tilltagande prestbristen, samt slut
ligen, beträffande Kyrkobetjente utan annat egentligt yrke, deraf, att genom folkskolelärareplatsernas å lands-

Stat. Centr.-Byråns underd. berätteste 1856—1860. 3:djt afd. B 

Tab. N:o 5. Rikets yrkesidkande befolkning den 31 December 1860. XXXIII 



XXXIV Tab. N:o 6. Antalet sinnessjuke. 

bygden ökande efter 1855 sannolikt år 1860 flere klockare förrättade skoleläraretjenst, än förhållandet var 
det förstnämnda året, och sålunda blifvit i tabellserien N:o 5 upptagne bland Lärare. 

5. Uppgifna antalet sinnessjuke i Riket vid 1860 års utgång. 
(Tab. N:o 6.) 

På satt som i den underdåniga redogörelsen för Rikets folkmängd vid utgången af år 1855 — A) Be-
folkningsstatistik, Ny följd 1, 3 sid. 53 o. f. — är anfördt, anbefalldea särskild uppgift om antalet sinnes-
sjuke först genom 1840 års tabellformulär medelst den i en särskild not inrymda frågan: »vansinniga icke 
intagna i dårhus». Öfver antalet å dårhusen befintlige sinnessjuke förutsattes nödig uppgift frän dessa in-
rättningar. 

Vid den jemförelse af uppgifterna om antalet »vansinniga» vid slutet af hvarje femårsperiod mellan 
åren 1840 och 1855, hvilken i ofvan åberopade underdåniga berättelse finnes införd, visar sig som ett me
deltal för alla 20 åren proportionen af 11'04 »vansinniga» på 10,000 innevånare med ringa vexlingar, som 
kunna förklaras deraf, att de på dårhusen intagna sinnessjuke än varit medräknade än åter icke. Häraf sy-
nes väl kunna slutas, att benämningen »vansinniga» af de särskilda tabellförfattarne och vid de särskilda tid-
punkterna uppfattats temligen lika, men hvilka arter af sinnessjukdom, som under denna benämning uppta-
gits, hvilka derifrån uteslutits och alltså ej medräknats, kan ej upplysas. Att blott högre grader eller vissa 
former af sinnessjukdomar hit hänförts, synes dock sannolikt vid jemförelse med uppgifterna från grannlän-
derna, Norge och Danmark, da i det förstnämnda landet under nära nog samma tiderymd beräknats i me
deltal 32'08 sinnessjuke och i det sistnämnda år 1845: 31'06, år 1847: 27 och år 1860: 197 på 10,000 in
nevånare. 

En noggrann beräkning af antalet sinnessjuke utom dårhusen, helst när, såsom önskvärdt är, afseende 
jemväl skall fästas på sjukdomens särskilda former och grader, varaktighet m. m., är förenad med många och 
stora svårigheter, som ännu knappast någorstädes blifvit tillfredsställande lösta och ej heller torde kunna lö-
sas, om icke möjligen med stora kostnader för särskildt sakkunnig personals användande till räknare eller 
kontrollanter. Genom specifika nominativa uppgifter kan väl det fel förekommas, som är temligen vanligt, 
att mången å dårhus intagen äfven uppgifves och medräknas i hemorten. Men om en nominativ folkräkning 
utföres genom hushållslistor bero hithörande uppgifters fullständighet och tillförlitlighet dels af vederbörande 
hushållsmedlemmars vilja eller förmåga att dem meddela, dels af den kontroll, som en räknare under stor 
brådska kan utöfva. Sker åter folkräkningen efter officiela längder, så kommer det an på huru vida och på 
hvad sätt anteckning om sinnessjukdom i längden blifvit verkställd. Intresset att dölja sjukdomen likasom 
vådan att uppgifva sinnessjukdom, der dess tillvaro kan vara stridig, måste här öfva stor inflytelse. De lin-
drigare graderna af sinnessjukdomar, deras periodicitet och intermittens öka svårigheterna, så att psykiatern 
sjelf ofta rnåste blifva tveksam. 

Då genom Kongl. Kungörelsen af den 4 November 1859 de s. k. husförhörslängderna blifvit bestämde 
att fortfarande utgöra källan för folkmängdsuppgifterna i Sverige medelst afskrifters insändande till Stati
stiska Central-Byrån, och då i enlighet med Kongl. Brefvet af den 27 April 1860 är föreskrifvet att lytena: 
»sinnessvag, blind, döfstum samt spetälsk» skola i husförhörslängden å särskildt ställe införas för hvarje der
med behäftad person, så har vid 1860 års folkräkning vunnits fördelen af nominativ uppgift å de såsom 
sinnessvage ansedde. 

En så beskaffad uppgift har bland många andra äfven den fördelen, att, då personerna äro grupperade 
efter familjer eller hushåll, upplysa om sjukdomens liktidiga tillvaro hos flera familje-medlemmar. Öfver ar-



ten eller graden af den förhandvarande sinnessjukdomen lemna deremot anteckningarne i husförhörslängderna 

föga eller ingen upplysning af verkligt värde för en vetenskaplig klassifikation *). 

I den allmänna föreskriften att upplysa om antalet »svagsinte» ligger ej heller någon förutsättning att 

erhålla en sådan klassifikation, för hvars ernående helt andra ätgärder hade varit af nöden. Den ifrågava-

rande statistiska uppgiften bor emellertid liksom alla andra afse att så vidt möjligt bereda någon upplysning 

både åt vetenskapen och statsförvaltningen. För sådant ändamål vore måhända bäst, om redogörelsen för de 

sinnessjuke framdeles kunde blifva föremål för den speciela helso- och sjukvårdsstatistiken och grundas på 

undersökningar anställde af Rikets läkare enligt särskilda föreskrifter af Kongl. Sundhets-Kollegium. Derest 

det skulle blifva för kostsamt eller af andra anledningar icke låta sig göra, att genom sådan undersökuing 

fullständigare utröna förhållandet, torde åtminstone en vigtig upplysning stå att vinna och derföre böra ifråga-

sättas, när nästa folkräkning medelst utdrag ur husförhörslängderna kommer att aga rum. Frågan om an

talet m. m. af de sinnessjuke, äfven om den fullständigt och nominativt besvaras, lemnar dock föga eller in

gen upplysning om åldern då sjukdomen framträdt. Känner man åter denna ålder, så har man dermed vun-

nit upplysning om 2:ne vigtiga klasser af sinnessjukdom, den medfödda (fånar, idioter) och den senare ådragna. 

Af sådan anledning förenade man sig ock vid det i Stockholm år 1863 hållna Skandinaviska Naturforskare-

mötet, bland annat, i den önskan, att, likasom man redan vid 1860 ars folkräkning i Danmark förfarit, till 

indelningsgrund för 2 klasser af sinnessjuke måtte antagas åldern, vid hvilken själsförmögenheterna förmårkts 

lidande, så att den ena klassen komme att utgöras af mindre vetande (fånar, idioter) redan från tidigaste 

barndomen, den andra klassen åter af egentlige sinnessjuke, hos hvilka sjukdomen först senare uppdagats. 

Att presterskapet i följd af sin uppsigt öfver folkskolornas begagnande, vid undervisningen till första 

nattvardsgången och vid de årliga husförhören, samt under den jemna beröringen med församlingsboerna, 

bör kunna förskaffa upplysning om de sinnessjukes antal torde ej vara tvifvel underkastadt. Anledningarne 

till anteckning härom i husförhörslängderna synas ock vara så talrika, att man väl i allmänhet bör kunna 

antaga, att uteblifvande af sådan anteckning måste utgöra ett sällsynt undantag. En särskild föreskrift, med-

delad i god tid före nästa folkräkning, att vid hvarje sådan anteckning jemväl skulle tilläggas »från barn

domen» der sådant vore förhållandet, bör ej vara svår att efterkomma och skulle lemna den önskvärda upp- -

lysningen för klassifikationens behof. 

Hvad nu beträffar hela antalet af de i tab. N:o 6 såsom sinnessjuke upptagne personer, eller 7,542 i 

hela Riket, så visar det sig nära dubbelt så stort som enligt 1855 ars folkmängdstabeller, hvilka — enligt 

ofvan anförde ställe A. I. 3 sid. 54 — angåfvo 3,893 »vansinniga». Grunden till denna så stora olikhet kan 

naturligtvis ej sökas i annat, än det olika förfaringssättet vid beräkningen och den vidsträcktare omfattningen 

af benämningen »sinnessjuke». Att i husförhörslängderna för någon person skulle hafva gjorts någon anteck

ning af det slag, som noten här nedan upptager, utan att dertill förefunnits tillräcklig grund, kan rim

ligen ej förutsättas. Redan af detta skäl förtjenar alltså det högre talet förtroende. Den ofvan anförda jem-

förelsen med grannländerna, Norge och Danmark, i hvilka man vid folkräkningarne synes hafva upptagit äf

ven de ringare graderna af själsförmögenheternas störda verksamhet, gifver häråt ett ökadt stöd. 

Det visar sig nemligen, att de nu här upptagne sinnessjukes antal uppgår till 19'54 på 10,000 inne-

vånare, — en på 512 — eller i det närmaste lika med förhållandet i Danmark samma år, men ej obetydligt 
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lägre an i Norge. Skilnaden mot Norge berättigar till frågan, huruvida antalet äfven nu kunde vara för lågt 
upptaget. Hvad beträffar personalen af sinnessjuke öfver 15 ars ålder synes ej någon anledning förefinnas 
till ett sådant antagande. Vid 15:de åldersåret roåste ej blott sinnessjukdomens narvaro tydligt röja sig, 
utan ock antagligen föranleda anteckning i husförhörslängden. Deremot kan vara möjligt, att själsförmögen-
heternas bristande utveckling i den tidigaste barnåldern och innan fråga om folkskolans begagnande inträdt, 
hvarken blifver föremål för nog uppmärksamhet eller anteckning i längderna. Närmare upplysning härom 
far väntas af framtida undersökningar. 

Frågan, huruvida sinnessjukdomarne äro i till- eller aftagande sedan iakttagelser år 1840 först började 
samlas, kan naturligtvis ej med tillförlitlighet besvaras, när sjelfva beräkningssättet så väsentligt förändrats. 
Om man emellertid afräknar de såsom sinnessjuke nu upptagne personer, för hvilka anteckningarne »besyn
nerlig till sinnes», »dåsig», »enfaldig», »fjoskig», »frånlös», »fåvettig», »förståndssvag», »icke fullt klok», »klenmo
dig», »klent förstånd», »korttänkt», »menlös», »mindre begåfvad», »mjeltsjuk», »ringa vetande», »slö», »tåpig», »ve-
lig», »virrig» o. d. förefunnits, hvilkas antal uppgår till nära 3,000, och om man förutsätter, att dylika antag
ligen ringare grader af själsförmögenheternas störda verksamhet, hvilka ej hindra gagneligt arbete, ej inbe-
rftknats i förra årens tabelluppgifter under da begagnade benämning »vansinnige», så skulle nu återstå om
kring 4,500 hit hänförlige, eller omkring 12 »vansinnige» på 10,000 innevånare, hvilket förhållande äfven 
uppgafs för året 1845. Med säkerhet tyckes åtminstone kunna antagas, att det nu framträdande stora anta
let icke berättigar till den slutsats, att proportionen af sinnessjuke inom befolkningen verkligen ökats. 

Om dårhusen bildade egna församlingar, så att ingen der intoges utan den följd att utskrifvas från sin 
förra församling, vore man saker att dubbelräkning ej kunde ske. Da nu till största delen ej så är förhål
landet, har samma sinnessjuke person ganska ofta fuunits upptagen både bland dårhushjonen och i sin för-
samlings längd. Vid den kontrollerande granskning, som häraf föranledts, har den regel blifvit, följd, att alla 
i dårhusen befmtlige sinnessjuke blifvit i tab. N:o 6 hånförde till den församling, som från dårhuset uppgif
vits såsom kyrkoskrifningsort, hvaremot i detta upptagits blott sådane sinnessjuke, för hvilka annan kyrko-
skrifningsort ej kunnat utrönas. I följd häraf redovisar nämnde tabell blott för 464 sinnessjuke å dårhus, da 
verkliga antalet der befintlige vid 1860 års utgång enligt noten z) uppgick till inemot 970. Förfares ej på 
detta sätt skulle proportionen af sinnessjuke, beräknad i förhållande till ortens befolkning, gifva an mindre 
tillförlitligt resultat. Nu visar sig denna proportion för landsbygden uppgå till 19'7, för städerne till 7'7 på 
10,000 innevånare. Denna betydliga skilnad torde dock till någon del bero af det å dårhusen befintliga an
talet sinnessjuke, hvilka ej kunnat hänföras till andra kyrkoski-ifningsorter. Företrädesvis måste detta inverka 
på Stockholms stads proportion. 

Hvad beträffar de särskilda länen, så öfverstiges medeltalet för hela Riket — 19'5 — i följande lan, 
nemligen Jemtlands — 29'4 —, Kopparbergs — 25'8 —, Westmanlands — 24'8 —, Gefleborgs — 23'5 —, 
Norrbottens — 23'4 —, Wermlands — 23 —, Wester-Norrlands — 22'5 —, Jönköpings — 21'6 —, Örebro 
— 21'3 och Hallands — 19'6 sinnessjuke på 10,000 innevånare. Under medeltalet för hela Riket — Stock
holms stad oberäknad — utfaller förhållandet deremot för Skaraborgs lan — 13'5 —, Gotlands — 13'6 —, 
Blekinge — 13'7 —, Upsala — 14'4 —, Malmöhus — 14'5 —, Norrbottens — 15'4 —, Göteborgs och Bo-
hus — 15'5 —, Christianstads — 16'2 —, Elfsborgs — 17'2 —, Calmar — 17'3—, Södermanlands— 17'5—, 
Stockholms — 17'8 — och östergötlands lan — 19'0 sinnessjuke på 10,000 innevånare. 

Äfven enligt folkmängdstabellerna för åren 1840—1855 — A. I. 3 tab. Litt. Y — utmarka sig Kop
parbergs, Gefleborgs, Jönköpings och Örebro län för ett antal »vansinniga» öfverstigande medeltalet för hela 
Riket, deremot Skaraborgs, Gotlands, Malmöhus, Christianstads och Calmar lan för ett lägre antal. Fortsatta 
iakttagelser efter samma plan torde emellertid vara nödiga, innan man far antaga skilnaden länen emellan 
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såsoni bestämd och dertill söka orsaker i de många förhållandet), som skulle kunna erbjuda sig för sådant 
ändamål. 

Hvad beträffar de sinnessjuke af hvarje kön för sig, har förhållandet enligt uppgifterna varit följande: 

år 1840 »vansinnige» af mankön en på 999 — af qvinkön en på 998, 

» 1845 » » » » » 1,031 — » » » » 994, 

» 1850 » » » » » 1,003 — » » » » 994, 

» 1855 » » » » » 929 — » » » » 940, 

» 1860 sinnessjuke af alla slag af mankön en på 494 — » » » » 530. 

Ett dylikt vexlande förhållande i afseende på sinnessjukdomarnes relativa talrikhet mellan man- och qviu-

könet har jemväl visat sig i Norge. 

Af anmärkningarne till tab. N:o 6 upplyses, att ett ej ringa antal af de sinnessjuke tillika varit blinda 

eller döfstumma eller liktidigt saknat flera sinnesorganers bruk. 

Samma anmärkningar utvisa ock, att enligt uppgifterna i hvardera af 3 familjer far och ett barn, af 

12 familjer mor och ett barn, i en familj mor och 2 barn, i 90 familjer 2 syskon, i 14 familjer 3 syskon 

och i 4 familjer 4 syskon lidit af sinnessjukdom. Helst när så olyckliga förhållanden förena sig, kan lätt 

antalet sinnessjuke och förståndssvage personel' inom en socken vaxa till ett antal, som ingalunda står i van

ligt förhållande till folkmängden. Sålunda förekomma 7 socknar, för hvilka uppgifvits från och med 20 anda 

till 41 i mer och mindre grad sinnessjuke personer *), och mer an 80 socknar af hvilka hvardera har 11—19 

sinnessjuke och till förståndet svage personer. I åtskilliga stora socknar har deremot icke funnits någon enda 

såsoni sinnessjuk antecknad person. 

I afseende på de sinnessjukes fördelning efter ålder och kon torde få hänvisas till tabellen. 

Af den underdåniga berättelsen för år 1855 upplyses redan, att folkräkningarne i olika länder gifvit 

så skiljaktiga resultat i afseende på antalet sinnessjuke, utan tvifvel till stor del blott i följd af den olika 

u ts t ickning man gifvit åt benänmingen, att en fortsatt jemförelse erbjuder foga om ens någon upplysning 

af värde. 

6. Uppgifna antalet blinda och döfstumma i Riket vid 1860 års utgång. 
(Tab. N:o 7.) 

A) Blinda. 
Enligt tab. N:o 7 utgjorde antalet blinda i hela Riket vid 1860 ars ufgång: 3,095 mot 2,566 vid 1855 

ars slut — oberäknade dem, som tillika voro sinnessjuka eller döfstumma; alltså det förstnämnda året på 

10,000 innevånare 8'02 blinda, eller en blind på 1,247, och det sistnämnda på 10,000 innevånare 7'05 blinda, 

eller en blind på 1,418. 

Ofver antalet blinda kunna uppgifterna svårligen utfalla olika på grund af någon olika uppfattning af 

benämningen, och alltså torde till jemförelse få anföras, att på 10,000 innevånare beraknades år 1840: 8'97, 

år 1845: 8'49, år 1850: 8'10 och, såsom ofvan, år 1855: 7'05 samt år 1860: 8'02 blinda. När man tager i 

öfvervägande den sista folkräkningens större fullstiindighet, synes ej kunna befaras, att de blinda vore i till

tagande. Dock kan i afseende på samtlige uppgifter om antalet blinda ifrågasattas, huruvida de jemväl full-

ständigt omfatta de späda barn, hvilka i följd af de i denna ålder ofta förefallande ögonsjukdomar redan 

tidigt förlorat synen. A andra sidan bor ej lemnas oanmärkt, att i utdragen ur längderna stundom före

komma uttrycken »nära blind», »ögonsjuk» o. d., hvilka till någon del upptagits såsom blinda. 

*) Ljusnarsberg i Örebro lan (7,312 innevånare) 41, Neder-Luleå i Norrbottens län (8,282 innevånare) 35, Leksand i Kopparbergs län 
(11,287 innevånare) 34 o. s. v. 
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Till fortsättning af den jemförelse med andra länder, som finnes uti afdelningen A. I. 3 tab. X, torde 
här ock böra tilläggas, att på 10,000 innevånare räknades i Danmark år 1860: 6'56, i Preussen år 1861: 
5'79, i Skotland år 1861: 9'2, i Irland 1861: 11'86, i Frankrike 107 blinda. 

A landsbygden uppgingo de blinda till 815 på 10,000, eller en på 1,226 innevånare, i städerna är an
talet uppgifvet till 6'95 på 10,000, eller en på 1,439 innevånare. 

Antalet blinda inom de sårskilda länen öfverstiger ofvannämnda medeltal för hela Riket förnämligast i 
följande län, nemligen Norrbottens — 13'7 —, Kopparbergs — 11'6 —, Jemtlands — 10'3 —, Jönköpings 
— 10'2 —, Wermlands — 9'8 —, Örebro — 9'2 blinda på 10,000 innevånare. Lägsta relativa antalet blinda 
förekommer deremot i Upsala — 5'7 —, Göteborgs och Bohus — 5'8 —, Blekinge — 5'9 —, Gotlands — 
6'1 —, Malmöhus — 6'2 —, Skaraborgs — 6'3 —, Stockholms och Hallands — 6'8 —, Wester-Norrlands — 
7'2 —, Södermanlands, Kronobergs, Calmar, Christianstads — 7'3 på 10,000 innevånare. 

I Stockholms stad blir antalet blinda relativt högt — 14'05 på 10,000 innevånare — genom medräk-
ning af de å Danviks Hospital befintlige. 

Jemförelse med uppgifterna för förra folkräkningsåren — A. I. 3 tab. Y — visar nära öfverensstäm-
melse deruti, att antalet blinda år högst i Norrbottens, Kopparbergs, Jemtlands och Wermlands län. 

Relativa antalet blinda af hvarje särskildt kön har enligt de här i landet samlade iakttagelserna varit 
följande, nemligen: 

år 1840 en blind på 1,244 mankön och på 1,142 qvinkön, 
» 1845 » » » 1,232 » » » 1,133 » 
» 1850 » » » 1,316 » » » 1,165 » 
» 1855 » » » 1,464 » » » 1,378 » 
» 1860 » » » 1,293 » » » 1,207 » 

Ehuru den större talrikheten af blinda bland qvinkönet visar sig fortfarande, är dock skilnaden mindre det 
sista året. 

Af anmärkningarne till tab. 7 upplyses bland annat, att i 20 familjer 2 syskon, i 10 familjer 3 syskon 
och i en 4 syskon voro blinda. 

Högsta antalet blinda är uppgifvet från Sunne och Fryksände socknar i Wermland: 20, från Ljusnars-
bergs i Örebro och Leksands i Kopparbergs län: 18; 12 socknar i Riket hade mellan 10 och 15 blinda 
hvardera. 

Å Allmänna Institutet för döfstumma och blinda utgjordc elevantalet af blinda vid 1860 års utgång 
enligt meddelad särskild uppgift 18 af mankön och 21 af qvinkön. Undervisning åt blinda meddelas jemvål 
i några enskilda välgörenhetsanstalter i landsorterna. Samtlige dessa elever äro i tabellen räknade inom det 
lan, der de uppgifvits hafva sin kyrkoskrifningsort. 

För framtiden torde den önskvärda upplysningen, huruvida blindheten ådragits redan i den tidigare 
barndomen, möjligen kunna vinnas genom särskild föreskrift, att derom göres anteckning i husförhörslängderna. 

B) Döfstumma. 
Antalet döfstumma i hela Riket vid 1860 ars utgång utgjorde, enligt tab. N:o 7, 2,957 och med tillägg 

af de 27, som tillika uppgifvits blinda, 2,984. Det vid 1855 ars slut uppgifna motsvarande antalet uppgick 
till 2,678. På 10,000 innevånare förekommo alltså år 1855: 7'36 döfstumma, eller en på 1,359, och år 1860: 
7'73 eller en på 1,293. Den ringa skilnaden kan till någon del bero af benämningarne »stum», »dumbe», 
hvilka stundom förekommit och i allmänhet antagits likbetydande med döfstum. Då medeltalet af uppgifterna 
för åren 1840—1855 utgör 7'35 döfstumma på 10,000 innevånare, så visar sig antalet i förhållande till folk
mängden nu hufvudsakligen oförändradt. 
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Enligt de officiela redogörelserna efter verkställda folkräkningar utgjorde antalet döfstumma på 10,000 
innevånare: i Danmark år 1860: 5'21, i Preussen år 1861: 7'66, i Skotland 1861: 7'6 och i Irland s. å.: 9'8. 
Uppgifterna för Frankrike år 1856 anses ej nog fullständiga, för att kunna tjena till jemförelse. 

På 10,000 innevånare uppgå de döfstumma å landsbygden till 8'05 — eller en på 1,242 —, i städerna 
till 5'20 — eller en på 1,923. 

Af de särskilda länen förete följande ett antal döfstumma, som öfverstiger medeltalet för hela Riket, 
nemligen: Kopparbergs — 11'3 —, Gefleborgs — 11'2 —, Westmanlands — 11 —, Örebro — 10 —, We-
sterbottens — 9'9 —, Stockholms — 9'3 —, Södermanlands — 8'6 —, Wermlands — 8'5 —, Wester-Norr-
lands — 8'3 —, Blekinge och Norrbottens — 81 döfstumma på 10,000 innevånare. Lägsta relativa antalet 
döfstumma är uppgifvet från Gotland — 4'4 —, Malmöhus lan — 5 —, Elfsborgs — 5'9 —, Calmar — 6 —, 
Christianstads och Göteborgs — 6'8 —, Upsala och Östergötlands — 6'9 döfstumma på 10,000 innevånare. 

Vid jemförelse med resultaterna af uppgifterna om de döfstumma för åren 1840—1855 — A. 1. 3 tab. 
Litt. Y — finnes nästan för hvarje folkräkningsår högsta antalet döfstumma i samma län, som här ofvan 
blifvit anförda. 

Att döfstumhet oftare än något annat lyte förekommer hos 2 eller flera syskon synes bestamdt ådaga-
läggas deraf, att inom hvardera af 110 familjer uppgifvits 2, inom 33 familjer 3 och inom 7 familjer 4 syskon 
döfstumma. Deremot äro endast 4 fall anmärkte, der döfstumhet varit gemensam för endera af föräldrarne 
och ett deras barn. Inom 10 socknar i Riket är antalet döfstumma uppgifvet till 10 och deröfver (högst 16, 
i Elfdals socken) i hvardera. 

Relativa antalet döfstumma af hvarje särskildt kön var följande, nemligen: 
år 1840 en döfstum på 1,369 mankön och 1,654 qvinkön, 
» 1845 » » » 1,261 » » 1,601 » 
» 1850 » » » 1,158 » » 1,626 » 
» 1855 » » » 1,178 » » 1,589 » 
» 1860 » » » 1,210 » » 1,642 » 

Den betydligt större talrikheten af döfstumma bland mankönet är sålunda oafbrutet fortgående. 
Antalet döfstumma, som vid 1860 års utgång ingick bland eleverne vid Allmänna Institutet för döf

stumma och blinda, är derifrån uppgifvet till 70 af mankön och 28 af qvinkön. 
I följd af enskild omtanka och välgörenhet för att åt döfstumma bereda lämplig undervisning, torde 

snart sådan blifva tillgänglig för måhända lika stort antal som det här ofvan uppgifna vid Allmänna Institutet. 

7. Dödlighets- och lifslängdstabeller för femårsperioden 1856—1860. 
(Tabb. N:o 8 samt Litt. L, M och N.) 

Sedan genom de nådiga föreskrifterna af den 4 November 1859 och den 20 Oktober 1860, rörande 
sättet för den allmänna folkräkningens verkställande vid utgången af sistnämnde år samt de årliga uppgif
terna till befolkningsstatistiken, tillgång inom Statistiska Central-Byrån blifvit beredd till nominativa uppgifter 
öfver vigde, födde, döde och samtlige innevånare i Riket från och med år 1860, och det i följd häraf blifvit 
möjligt att, om än genom ett högst mödosamt arbete, vinna noggrann upplysning så väl om antalet aflidne 
uti hvarje särskildt åldersår under loppet af året 1860, som ock om antalet innevånare vid samma års slut 
inom hvarje lefnadsår för sig, har härigenom öppnats en utväg att med större noggrannhet och tillförlitlig-
het, än förut varit möjligt, beräkna dödligheten m. m. för Rikets befolkning inom hvarje åldersår. De ta-
bellariska uppgifter, som före året 1860 legat till grund för de Svenska dödlighetstabellerna, innehöllo nem-
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ligen, med undantag för de första och sista lefnadsåren (öfver 100), blott 2- till 5-åriga grupper eller klasser 
af åldersår. Beräkningarne för mellanliggande särskilda år måste alltså då grundas på interpolation. 

Visserligen saknas nu ock, i fråga om de för dödlighetstabeller behöfliga medeltalen: lefvande och aftidne 
i hvarje åldersår under hela femårsperioden 1856—1860, specifika uppgifter för folkmängden i hvarje åldersår 
vid periodens början, samt likaledes för de aflidne under periodens 4 första år, men tillgången på dylika 
uppgifter för året 1860, eller ena ändpunkten, gifver en ganska värdefull ledning för uträkningen, under det 
giltiga antagande, att samma proportion af lefvande och aflidne inom hvarje särskildt åldersår, hvilken är 
känd för det sista året, äfven bör hafva sin tillämplighet, när man vill i motsvarande särskilda lefnadsår för-
dela det blott för grupper eller klasser af åldersår kända medeltalet för alla 5 åren. 

Af medeltalen för åldersgrupper eller klasser hafva alltså med nu antydda ledning först beräknats anta-
len lefvande och aflidne inom hvarje särskildt åldersår från och med det andra *). 

Enligt den förklaring, som uti nästförutgångne femårsberättelse rörande det använda förfarandet vid 
dödlighetstabellernas beräkning finnes anförd — A. I. 3 sid. 75 o. f. — har till grund för beräkningen af 
första lefnadsåret, 0—1, lagts hela summan under qvinqvenniet lefvande födde barn samt hela summan under 
samma tid aflidne inom första lefnadsåret, 0 — 1, de dödfödde alltså ej i beräkning medtagne. Skilnaden mel
lan de lefvande födde och de före inträdet i 2:dra lefnadsåret aflidne utgör antalet ingångne i 2:dra lefnadsåret. 

Från grundtalet 10,000 äro i öfrigt kol. B och C i tab. N:o 8, eller det antal, som qvarlefde vid bör
jan af (B), och det antal, som aflidit under loppet af (C) det i kol. A utförda lefnadsåret, beräknade efter 
nedanstående formel **). 

Då, på sätt i det föregående år antydt, tillgängliga uppgifter för hvarje särskildt lefnadsår ej påkallat 
någon interpolation, genom hvilken vexlingarne i dödligheten under de särskilda lefnadsåren kunnat utjemnas, 
så måste dessa i tabellerna blifva synliga, hvadan kol. C, så väl som andra deraf beroende, ej kunna förete 
det regelbundna fallande och stigande, som de tabeller, för hvilkas beräknande interpolation blifvit begagnad. 

Jemte kol. B och C, qvarlefvande och aflidne, hafva samma tilläggskolumner, D—I, som i nästförut-
gångna femårsberättelse jemväl nu blifvit upptagne, och öfver innehållet af hvar och en bland dessa kolumner 
är särskild förklaring meddelad å sid. 76, till hvilken alltså torde få hänvisas. 

På sätt i femårsberättelsen för 1856—1860 är anfördt — A. I. 3 sid. 78 — kan man i afseende på 
dödlighets- och lifslängdstabellers beräknande vid utgångspunkten t. ex. från 0 år antingen tänka sig alla 
personerna såsom liktidigt, i samma tidsmoment, framfödda och alltså alla lika gamla, i följd hvaraf alla qvar
lefvande äfven måste liktidigt inträda i hvart och ett af de efterföljande åldersåren 1, 2, 3 o. s. v., eller ock 
kan man afse hela det antal personer, som befinner sig inom hvarje särskildt lefnadsår, och för hela detta 
antal söka dödlighetsordningen. I detta senare fall blir naturligtvis utgångspunkten t. ex. från 0 år hela 
antalet barn inom första lefnadsåret, 0—1 år, bland hvilka en del i l:sta, en del i 2:dra lefnadsmånaden o. 
s. v., så att man här följer grupper af personer, som väl icke äro likåldriga, men dock befinna sig inom sam
ma lefnadsår. Företrädesvis för de åldersår, under hvilkas lopp dödligheten är i starkt af- eller tilltagande, 
måste uppkomma betydliga skilnader mellan tabeller upprättade enligt den ena eller andra af dessa 2 ut-
gångspunkter. 



Tab N:o 8. Dödlighets- och lifslängdstabeller. XLI 

I ofvanåberopade Femårsberättelse har ock genom den under N:o 12 upptagna dödlighets- och lifs-
längdstabellen, beräknad från den senare af här anförda 2 utgångspunkter eller föreställningssätt, denna skil
nad blifvit ådagalagd. 

Nu har deremot i bilagde tabell N:o 8 endast den första utgångspunkten eller förutsättningen af lik-
åldrighet blifvit begagnad, i följd hvaraf denna tab. N:o 8 är jemförlig endast med tab. N:o 11 i nästförut-
gångna femårsberättelse. Någon motsvarighet mot tab. N:o 12 i förra femårsberättelsen har deremot här 
ej upptagits. 

I samma berättelse är genom tabb. Litt. Cc och Dd tillfälle lemnadt till jemförelser mellan dödligheten 
under olika perioder af ett helt århundrade. Såsom resultat af en sådan jemförelse är ock ådagalagdt — sid. 
84, — att för mankönet till och med 33.dje lefnadsåret, för qvinkönet till omkring 50:de lefnadsåret, dödlig-
hetsrisken numera är betydligt mindre än i fordna tider, att den återstäende medellifslängden, från födelsen 
räknadt, på ett århundrade ökats för mankön från 33'88 till 41'28 år, för qvinkön från 36'60 till 45'60 år, 
samt att, då för hundra år sedan halfva antalet af de lefvande födda barnen af mankön genom död afgått 
redan före 33;dje lefnadsåret, detta numera icke inträffar förr än inemot 48:de lefnadsåret, och att af qvin
könet på samma sätt förr blott halfva antalet af de födde uppnådde 37 till 38 år, då deremot numera 55 
års ålder uppnås af halfva antalet lefvande födde af samma kön. 

Jemförelse i afseende på dödligheten ensamt mellan qvinqvennierna 1851—1855 och 1856—1860 enligt 
dödlighetstabellerna visar hufvudsakligen den skilnad, att med undantag för första lefnadsåret dödligheten för 
båda könen gemensamt under det sista qvinqvenniet vant högre i barn- och ynglingaåldren, an under det 
föregående, bland de fullväxte deremot mindre. Detta förhållande finner ock sin förklaring i de uppgifter, 
som för åren 1856—1860 varit tillgänglige rörande de farsoter, hvilka under tiden förekommit. Så upplyses 
t. ex. af tab. N:o 34 i femårsberättelsen för nämnde tiderymd — A. II. 1 — att af 18,531 dödsfall i Röd-
sot icke mindre än 13,843 förekommit bland personer till och med 25:te lefnadsåret. Sålunda utfaller åter
stäende medellifslängden (kol. F) för bada könen gemensamt från födelsen räknadt för perioden 1851—1855 
med 42'36 år, för perioden 1856—1860 åter med 42'31 år, och då under förstnämnda qvinqvenniet hälften 
af de lefvande födde afgått genom död (kol. G) efter 49'67 år, hade under det senare qvinqvenniet samma 
förhållande inträffat efter 49'51 år. 

Om man deremot jemför dem, som t. ex. fyllt 50 år, så utgjorde för dessa återstående medellifsläng
den enligt dödlighetsordningen 1851—1855: 18'93 år, men enligt dödlighetsordningen 1856—1860: 20'02 år, 
och sannolika återstäende lifslängden respektive 1920 och 20'45 år. 

Det har varit brukligt, att i de underdåniga berättelser, som framlägga resultaterna af vårt lands be-
folkningsstatistik, äfven söka förklaringsgrunder till vexlingarne i folkmängdsbelopp, i antalet ingångne äkten-
skap, födde barn, aflidne m. m. uti de yttre förhållandet såsom väderlek och årsväxt, mer eller mindre för-
delaktiga konjunkturer för handel och näringar, farsoters härjningar, krig o. d., hvilka på befolkningen ut-
öfvat inflytelse hufvudsakligen under den tiderymd, som berättelsen omfattat. 

Sådana af yttre förhållanden hemtade förklaringsgrunder hafva ock sin fulla giltighet i afseende på död
ligheten och äro onekligen i vissa delar äfven tillämpliga på andra vexlingar i de tal, som befolkningsstati-
stiken företer. Af den summanska öfversigt öfver en del af vårt tabellverks resultater, hvilken återfinnes i 
första afdelningen af den underdåniga berättelsen för qvinqvenniet 1851—1855, tab. N:o 47, kan ock i flera 
fall tydligt skönjas den vexelverkan, som ägt rum mellan befolkningens årliga förändringar och årsväxtens 
beskaffenhet samt vissa farsoters härjningar. Men behofvet af andra förklaringsgrunder än de, som kunna 
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spåras i yttre och samtida inflytelser, har ofta framstått. Sådana finnas ock, när de sökas på tid och ställe 
som vederbör, nemligen ej blott inom den tiderymd der verkningen framträder, utan i generationernas egen 
historia, deras härkomst och succession *). Antydningar härom hafva visserligen ock i ett eller annat fall 
blifvit i föregående berättelser lemnade. Men en fullständig sammanställning af de samlade iakttagelserna, 
hvarigenom detta vigtiga förhållande kan åskådliggöras, torde så mycket mer vara önskvärd och berättigad, 
som den för vårt land kan omfatta en längre tiderymd, än för något annat, och i följd deraf blifver så 
mycket mer upplysande. 

Af sådan anledning har jag ansett den återblick öfver resultaterna af vårt lands befolkningsstatistik, 
som utgjort ett bland föremålen för så väl denna som nästföregångna femårsberättelse, böra afslutas med de 
härefter följande tabellerna Litt. L., M. och N. samt 2 diagrammer, som grafiskt åskådliggöra dessa tabellers 
innehåll **). 

Tab. Litt L. Beträffande tab. Litt. L. torde följande upplysningar få meddelas. 

*) Broderlandet är lyckligt att i Eilert Sundt aga en man, som med lika utmärkt skarpsinnighet, som varm mennisko- och fosterlands-
kärlek, bland annat genom en fulländad statistisk undersökningsmethod, spridt ljus öfver en mängd af det sociala lifvets företeelser. I 
ett år 1864 utgifvet arbete: Fortsatte Bidrag angaaende Sfedeligheds-tilstanden i Norge, Tillseg III. Lighed med Sverige, yttrar han: 

»Disse statistiske Begivenheder, at Antallet af iEgtevielser, af Fedte, af Dode, nu stiger, nu falder og nu holder sig i nogle Aar 
paa samme H0ide, disse Begivenheder, som ellers skifte saa overmaade forskjelligt omkring i Landene og tilmed synes at vsere saa 
saare uregelmsessige, de ere i Norge og Sverige saa samtidige og overensstemmende, at vi kunne sige, vi have vor statistiske Hi-
storie fselles. 

Dette er et Vidnesbyrd om og et Udtryk för en vsesentlig Overensstemmelse i de store Ting, som bestemme de to Folks Kaar 
og Skjsebne — den Natur, som omgiver dem, den Art og Charakter, som bor i dem, den historiske Portid, som de stamme fra, de 
Samfunds-Forholde, som de leve under. 

Og det trseffer heldigt, at det Land, som vi altsaa ogsaa statistisk staa saa nser, alt fra Midten af forrige Aarhundrede Aar för 
Aar har samlet paa de hidh0rende Tal og Opgaver og derved eier en Befolknings-statistik, som intet Land i Verden kan opvise Mage 
til. Statistikkens Dyrkere omkring i Europa ty til denne enestaaende Raekke af Tsellinger og Iagttagelser og hente deraf Oplysninger 
för deres videnskabelige Forskninger; för os Norske b0r disse Oplysninger have mere umiddelbar Interesse, formedelst det Fsellesskab, 
som jeg nrevnte, og som jeg nu skal gaa over til at paavise.» 

För att tydligt ådagalägga denna märkvärdiga öfverensstämmelse i vexlingarne af antalet oägta barn, ingångne äktenskap, hela na
tiviteten och mortaliteten, har Författaren sammanställt i en tabell de uppgifter, som varit honom tillgänglige, så väl öfver nativiteten qviu-
qvenniivis, som ock öfver folkmängden inom femåriga åldersklasser enligt 11 i Sverige utförda folkräkningar. Denna sammanställning 
är så anordnad, att man på samma rad, som upptager antalet lefvande födde barn under hvarje qvinqvennium, äfven kan aflasa den 
folkmängd inom hvarje femårig åldersklass, som efter denna kull uppgifvits qvarlefvande vid hvar och en af de följande folkräkningarna. 
Härigenom faller tydligt i ögonen, ej blott huruledes antalet födde barn undergått betydliga vexlingar, utan ock huru det större eller 
mindre antalet födde barn utöfvat sin inflytelse på folkmängden inom hvarje åldersklass, som härstammar från samma kull. En talrik 
kull — ett högt antal lefvande födda barn — ökar i reglen, och da ovanlig dödlighet ej inträffat, hvarje följande åldersklass hela lif-
vet igenom. Motsatt verkan framträder af en fåtaligare kull, en ringare nativitet. Men när en talrik kull alltså t. ex. efter fyllda 20 
års ålder successive ökar den giftvuxna befolkningens antal, så följer deraf ock absolut ökadt antal gifterraål, ökad nativitet och så vi
dare. När åter i följd af en annan kulls fåtalighet befolkningen inom den giftvuxna åldren successive blir fåtaligare, sjunker ock i 
följd deraf absoluta antalet giftermål, nativitet o. s. v. Förf. ådagalägger sålunda genom sin sammanställning af talen på det åskåd-
ligaste sätt, huruledes förklaringsgrunderna till en mängd företeelser inom befolkningsstatistiken äro att söka ej i de yttre förhållandet 
som under närmasle tiderymd veikat på befolkningen, utan i de inre förhållaiiclen, det samband mellan hela generationer, som oaflåt-
ligt fortverkar och ofta i en vägformig rörelse, likasom genom ett slags ebb och flod, sänker eller höjer talen. 

Det är en skuld af erkänsla för denna skarpsinnig» behandling af talen, hvilken här återgäldas med en fullständig dylik samman
ställning af hvad Svenska tabellverket har att erbjuda. 

**) Diagrammet N:o 1 angifver i högra och venstra marginalerna absoluta autalen, 0—650,000, enligt tab. Litt. L. 
Siffrorna å öfversta och nedersta marginalerna utmarka folkräkningsår från 1750 till 1860. 
De vertikala rutlinier, som motsvara hvart och ett af dessa år, skäras af de å diagrammet utförda gröfre linierna, och vid dessa 

afskärningspunkter afläses, med hänvisning af de horisontala rutlinierna, antalet enligt skalan, hvaremot sjelfva föreningslinierna mellan 
afskärningspunkterna blott tjena att bättie åskådliggöra stigande eller fallande från det ena till det andra folkräkningsåret. 

Den fina streckning, som förenar afskärningspunkterna, har till ändamål att, så vidt punkternas oregelbundna lägen i vissa ålders-
linier det tillåtit, häuvisa till det antal födde — å öfversta linien — från hvilket hvar åldersklass härstammar. 

Denna öfversta linie, utvisande vid genomskärningspunkterna antalet lefvande födde under hvarje qvinqvennium, börjar med 305,000, 
såsom sannolika antalet födde från och med 1746 t. o. m. 1750 och slutar med det för åren 1856—1860 uppgifna antalet 628,000. 

Hvarje af de följande linierna angifver vid genomskärningspunkterna den vid respektive ars folkräkning funna folkmängden inom 
femåriga åldersklasser, eller samtlige lefvande mellan 0—5, 6—10, 11—15 o. s. v. års ålder t. o. m. åldersklassen 86—90-åringar, 
den sista som skalan tillåtit att utföra. 

Vid jemförelse af genomskärningspnnktemas läge och sammanbindningsliniernas rigtning, framstår nativitetens så val som ock mor-
talitetens inflytelse på folkmängden. Da likväl de förut anmärkta, vid åtskilliga folkräkningar uppdagade, felaktiga åldersuppgifterna 
inom åldersklasserna 11—25-åringar valla stora oregelbundenheter å diagrammet i afseende å motsvariga punkters läge, har deraf upp-
stått en otydlighet, som ej på önskvärdt satt alltid kunnat medelst hänvisningarne afhjelpas. 
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Alla folkräkningarna gifva förhållandet å sista dagen af sista året i hvarje qvinqvennium. De hafva 
sålunda kunnat redogöra för hela antalet då qvarlefvande barn under fem års ålder af de under qvinqvenniet 
lefvande födde. Antalet barn i 6:te—10:de lefnadsåren voro åter födde under nästföregående qvinqvennium 
o. s. v. 

Å denna tabell har nu det vid hvarje folkräkning inom hvarje femårig åldersklass befunna innevånare-
antalet upptagits på samma horisontala rad, som i kol. 2 angifver antalet lefvande födde under qvinqvenniet. 
Denna rad upplyser sålunda om det antal, som vid folkräkningarne befunnits qvarlefva inom hvarje ålders
klass af den femårskull af födde, som i kol. 2 uppgifves. Sålunda äro t. ex. under åren 1841—1845 lef
vande födde: 504,217. Af dessa hafva befunnits qvarlefvande 0—5-åriga (kol. 3): 419,910 vid den folkräk
ning, som ägde rum vid 1845 års slut, 6—10-åriga: 371,347 vid 1850 års folkräkning, 11—15-åriga: 360,657 
vid 1855 års folkräkning och 16—20-åriga: 354,058 vid 1860 års folkräkning, eller den sista som ägt rum. 
Vid denna sista folkräkning qvarlefde ännu (kol. 22) 90 personer från och med 96:te lefnadsåret, hvilka, när 
man följer den motsvarande horisontala raden, befinnas utgöra återstoden af de 337,683 lefvande födde bar-
nen under qvinqvenniet 1761—1765. 

Söker man å denna tabell hela folkmängden af samtlige åldersklasser vid hvarje folkräkning, så finnes 
denna genom sammanräkning af talen för hvarje åldersklass i den sneda linie, som bildats derigenom, att 
utom i kol. 2 och 3 hvarje summa uppflyttats en rad högre än den nästföregående, för att hänföras till den 
kull af födda, från hvilken den härstammar. De öfversta talen i hvardera af kol. 3—22 gifva sålunda exem
pelvis sammanräknade folkmängden vid 1750 års slut, och den högsta åldersklasser eller personer fr. o. m. 
91:sta lefnadsåret, uppgifven till ett antal af 1,587, hade till en del sina födelseår under qvinqvenniet 1651— 
1655. Öfver antalet lefvande födde under perioden 1746—1750 äro uppgifter tillgänglige blott för de 2 sista 
åren, hvarföre i kol. 2 någon summa här ej finnes utförd, men enligt proportionel beräkning efter analogi 
med följande qvinqvennier skulle nativiteten då antagligen föga kunnat öfverstiga 310,000. Då likväl för 
åren 1749 och 1750 äro uppgifne respektive 59 och 64 tusen födde, och da det ifrågavarande qvinqvenniets 
nativitet till en del härrör från den kull, som hade sina födelseår mellan 1706 och 1720, under hvilken tid 
folkmängden måste hafva undergått en stor minskning, så har talet 305,000 å diagrammet N:o 1 begagnats 
såsom sannolikare utgångspunkt. 

Från och med året 1775 hafva de direkta folkmängdsberäkningarne ägt rum hvart femte år, men före 
denna tid hvart tredje. För tabellens uppställning var nödigt att reducera allt till likformighet eller femårs-
perioder. För sådant ändamål har folkmängden 1770 inom de särskilda åldersklasserna beräknats efter pro
portionen vid 1769 års folkräkning, folkmängden 1765 efter 1766 års proportion, folkmängden 1755 efter 
1754 års proportion, och folkmängden 1750 efter 1751 års proportion. Obetydliga skiljaktigheter så väl i 
nativitet som mortalitet mellan de särskilda åren göra denna beräkning så mycket sannolikare. 

För ett och annat af de äldre åren förekommer i originaltabellerna den ofullständighet, att summan af 
de särskilda åldersklasserna ej fullt instämmer med hela uppgifna folkmängdsbeloppet och hafva i dessa fall 
felen jemväl utjemnats genom proportionela beräkningar. 

Några andra fel qvarstå deremot oförändrade i tab. Litt. L. och framträda jemväl störande å diagram
met N:o 1 i punkternas lägen och liniernas rigtning. För de 3 åldersklasserna 11—25-åringar befinnes nem
ligen enligt flera folkräkningar folkmängdsbeloppet inom den högre åldersklassen uppgifvet högre an inom 
den lägre af samma kull, hvilket är oantagligt. Vid folkräkningarna, som upptaga de befintliga inom hvarje 
åldersklass, inträffar visserligen ej sällan, och särdeles för de större städerna, att den högre åldersklassen fram-
trader talrikare än den lägre, men då är detta en följd af ut- och inflyttningar till betydligt belopp. Så 
betydliga ut- och inflyttningar inom vissa åldersklasser, att verkan deraf skulle för hela Rikets folkmängd 
framträda på det sätt, hvarom nu är fråga, hafva deremot veterligt ej förekommit åtminstone under detta 
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århundrade. Möjligen skulle deremot efter förödelserna af krig och pest inflyttningar från Finland och Tyska 
besittningame kunna till något större belopp hafva ägt rum under första hälften af förra århundradet och 
till en del förklara några oregelbundenheter för de äldsta åren, hvaremot sådana oregelbundenheter i detta 
århundradets folkräkningar deraf ej kunna förklaras. 

Med fästadt afseende på de åldersklasser, inom hvilka dessa fel förefinnas, synas de deremot kunna 
förklaras dels af uteslutningar, dels af dubbelskrifningar, vållade deraf att befolkningen inom dessa ålders
klasser företrådesvis är rörlig och flyttande från ort till ort — i följd af sökandet efter tjenst och anstall-
ning i hvarjehanda lefnadsyrken, vistandet vid skolor och läroverk o. s. v. — och att föreskrifterna rörande 
kyrkoskrifningsort antingen saknat tillbörlig bestämdhet eller ej med tillbörlig noggrannhet för personalen i 
dessa lefnadsår tillämpats, dels ock af åldersklassernas förändring i tabellformulären o. s. v. 

In- och utflyttningar hafva naturligtvis ej varit utan all verkan på de tal, som tab. Litt. L. innehåller, 
men just derföre att deras belopp för vårt land är relativt ringa, uttrycker tabellen så mycket tillförlitligare 
den lifs-längd och -verksamhet, som varit hvarje kull förunnad, och tillåter äfven att i viss mån med sanno
likhet beräkna framtida utsigter. Med lifslängds- och dödlighetstabellerna, i hvilkas beråkning ingår blott 
antalet aflidne (ej afgång genom utflytning), måste alltid uppstå någon olikhet. 

Om nu uppmärksamhet egnas först åt kol. 2 i tab. Litt. L. (eller öfversta linien å diagrammet N:o 1), 
så befinnes antalet lefvande födde ingalunda fortgå i oafbruten tillväxt, utan förete vexlande höjningar och 
sänkningar. Dessa senare framstå betydligast under qvinqvennierna 1756—1760, 1771—1775, 1781—1785, 
1806—1810 och 1836—1840. Det förstnämnda qvinqvenniet räknade 2 år efter hvarandra af nära allmän 
missväxt, hvilken jemte svara härjningar af farsoter utan tvifvel verkat minskning af nativiteten, men en stor 
del af föräldrarne till de barn, som föddes under detta qvinqvennium, härstammade från den barnkull, som 
framföddes emellan åren 1710—1720, da folkmängden var decimerad af pest och krig och antalet födde barn 
i förhållande dertill måste hafva varit lågt. Man kan ock tydligt spåra detta förhållande, da man å tab. 
Litt. L. följer 1760 ars folkräkning och der finner motsvarande födelseåren 1706—1720 i kol. 11—13 de 
laga talen 108,672, 92,580 och 79,327. Följer man nu a den horisontala rad, som å tab. Litt. L. motsvarar 
åren 1756—1760, de åldersklasser, som härstamma från de under qvinqvenniet födde, och afser från de förut 
anmärkta felen, så finner man dem till det öfvervägande flertalet fåtaligare an åldersklasserna å näst ofvan-
stående horisontallinie, som redogör för härkomlingarne af den starkare nativiteten under förutgångna qvin
qvenniet 1751—1755. När man sålunda t. ex. vid 1780 ars folkräkning erhöll 177,512 personer inom åldren 
26—30 år (kol. 8), men vid 1785 ars folkräkning, med i det hela ökadt folkmängdsbelopp, dock i samma 
åldersklass blott 173,827, så ligger härtill en förklaringsgrund uti skilnaden i nativitetsbeloppet under qvin
qvennierna 1751—1755 och 1756—1760. 

Sedan allmän missväxt under åren 1771 och 1772 med deraf följande hungersnöd, jemte en förfärlig 
hungertyphus under året 1773, vållat en oerhörd dödlighet, måste nativiteten för qvinqvenniet 1771—1775 
blifva särdéles låg. Följer man nu å tab. Litt. L. den horisontala rad, som motsvarar åren 1771—1775, så 
finner man dessa årens kull (med undantag för felet i kol. 7) i allmänhet förete betydligt lägre tal an näst 
ofvanstående rad. (Sänkning af motsvarande punkter å diagrammet N:o 1). Om man nu faster sig t. ex. vid 
den befolkning, som, härstammande från denna kull, successive inträdt i 26:te—30:de (172,130), 31:sta— 
35:te (162,846) och 36:te—40:de (144,969) lefnadsåren (kol. 8—10) vid folkräkningarna 1800, 1805 och 1810, 
och till stor del voro föräldrar till de barn, som framföddes under det första årtiondet af detta århundrade, 
så kan man ej misskänna sambandet mellan den sjunkande nativitet, som då framträder, och den minskning 
i åldersklasserna 26—40-åringar, som 1771—75 årens kull utvisar. 

Under perioden 1806 —1810 tillkom verkan af krig och fältsjukor, så att nativiteten då visar sig mest 
sjunken och man finner i följd häraf dessa års kull i alla åldersklasser, som hittills kunnat följas, betydligt lätgre än 
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nästliggande fernårsperioder. (Sänkning af motsvarande punkter a diagrammet N:o 1). De låga tal, som 
denna kull företer i åldersklasserna 21—40-åringar, visa sin verkan genom den sjunkande nativiteten under 
qvinqvennierna 1826—1840, till hvilken någon tillfredsställande förklaringsgrund ej kan finnas i de yttre för
hållanden som under dessa år verkat på befolkningen. 

Det märkvärdiga stigande af nativiteten, som ägde rum under de 3 efter hvarandra följande qvinqven
nierna 1811—1825 (Höjning af alla punkterna a diagrammet N:o 1), visar sig val hafva haft en orsak uti 
det återvunna fredslugnet, då ett dylikt stigande synes hafva varit gemensamt för alla länder, som deltagit 
uti de stora krigen, men omisskänneligt har dertill ock härstädes bidragit det ökade antalet under qvinqven
nierna 1786—1790, 1791—1795 och 1796 — 1800 födde barn, när dessa efter successive uppnådd ålder af 
21—40 år blefvo föräldrar till de barn, som framföddes under åren 1811—1825. Härkomlingarne af dessa 
sistnämnda årens talrika kullar hafva åter i sin ordning blifvit föräldrar till det växande antalet barn under 
de 4 sistförflutna qvinqvennierna. Jemförelser af talen i tab. Litt. L. (äfvensom af den efter vissa decennier 
återvändande parallelismen mellan linierna å diagrammet N:o 1) ådagalägga sålunda tydligt, huru den abso-
luta nativitetens vexlingar till större delen finna sin förklaringsgrund uti förutgångna generationers styrka, 
och huru till och med framtida folkmängdstillväxt eller -minskning på grund häraf med någon sannolikhet 
kan beräknas. 1 följd häraf bör sålunda ock verkan af den lägre nativiteten under qvinqvenniet 1836—1840 
antagligen blifva märkbar genom någon framtida minskning i nativitetsbeloppet, någon sänkning af den linie, 
som å diagrammet försinligar sista decenniets starka nativitet *). 

En blick på diagrammet N:o 1 visar, huru i allmänhet nativitetens vexlingar, tydligt, framträdande i mot
svarande vexlingar af folkmängden inom de yngre åldersklasserna, efterhand allt mer förlora sin inflytelse, när 
man närmar sig de högre åldersklasserna, så att de 3 sista linierna, som åskådliggöra antalet 76—90-åringar, allt 
mer närma sig den räta linien. Man finner häraf, så väl som af motsvarande tal å tab. Litt. L., att antalet 
af t. ex. 81—85-åringar varit nära nog absolut lika stort i 1750 års folkmängd, hvilken ej uppgick till mer 
än 1,763,338, som i 1860 års folkmängd, ehuru denna utgjorde icke mindre än 3,859,72S. Visserligen synes 
af dessa liniers rigtning kunna dragas den slutsats, att i senare tirler den högsta åldern uppnås af relativt 
vida mindre antal än fordom. Men om man närmare betraktar diagrammet N:o 1, så finner man den linie, 
som uttrycker nativitetens vexlingar från och med 1746 till och med 1810, gå mellan punkter, som motsvara 
talen 305,000 och 376,000, och högsta skilnaden alltså vara blott 71,000. En så ringa skilnad utjemnar sig 
efter hand i den mån de generationer, som härstamma från en nativitet, hvilken varit i det hela så oförän-
derligt lag, närma sig de högsta lefnadsåren, hvilkas folkmängd under sådant förhållande kommer att å dia
grammet uttryckas genom nästan räta linier. Men sedan nativiteten under det halfva århundradet från 1810 
intill 1860 visar sig hafva stigit från 367,000 till 628,000, med en skilnad alltså af icke mindre än 261,000, 
och då, i förhållande till det växande antalet födde, diagrammet i allmänhet utvisar, att dessas härkomlingar 
verkat en stark tillväxt — en stark stigning af linierna — i samtlige åldersklasser ända intill 50:de lefnads-
året, det sista som hittills kunnat af iakttagelserna omfattas, så synes med skäl kunna antagas, att de föl
jande ålderslinierna äfven efter hand skola komma att förändra sin rigtning, och att alltså när efter några 
årtionden linierna för de högsta åldersklasserna kunna utdragas, så att de åskådliggöra återstoden af de sist
förflutna 5 årens stora nativitet, äfven deras rigtning då bär blifva måhända ej obetydligt stigande. 

Derest under en tillräckligt lång årsföljd antalet vid en viss bestämd tidpunkt befintlige personer inom 
hvarje särskildt åldersår, eller inom vissa åldersklasser, kunde genom folkräkningar utrönas med fullkomlig 
noggrannhet, och derest jemväl folkmängden under tiden ej underginge någon förändring genom in- och ut-
flyttningar, utan bestämdes ensamt af nativitets- och mortalitetsbeloppen, så skulle beräkningen af den minsk-

*) Detta är ock redan af iakttagelserna bekräftadt. Antalet ingångne äktenskap har från maximum år 1859: 31,125 sjunkit är 1860 
till: 29,839, år 1861 till: 28,272 och år 1862 till: 27,825. Antalet lefvande födde barn har från maximum år 1860: 133,162 sjun
kit år 1861 till: 126,634 och år 1862 väl åter höjt sig till omkring 131,490, men dock blifvit lägre än 1860. 
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ning, det decrement, som hvarje högre åldersår eller -klass företer mot den närmast liggande lägre, tillför-
litligt uttrycka dödlighetsbeloppet. Ingendera af dessa förutsättningar later dock tillämpa sig på verkligheten. 
In- och utflyttningar öfva en oafbruten och på vissa åldersklasser företrädesvis stor inflytelse, och fullst&ndig 
noggrannhet i alla åldersuppgifter kan endast småningom genom förbättrade folkräkningsmethoder ernås. 

På satt i det föregående redan är anfördt, och så val genom tab. Litt. L., som diagrammet N:o 1 
ådagalägges, förekomma vid flera af vara folkräkningar, särdeles för åldern 11—25 år, åldersuppgifter, som 
otvifvelaktigt måste vara felaktiga. Decrementerna komma i dessa fall att framstå an uppenbart för höga lin 
för laga, an att öfvergå till positiva, eller incrementer. Oaktadt dessa fel lemnar dock beräkningen af decre
menterna tillfälle till en öfversigt, som är ganska upplysande för var befolkningsstatistik, för historien om de 
lidanden, som Svenska folket under sistförflutna 110 år genomgått och nu i lyckligare tider redan förgätit, 
ehuru under fortfarande inflytelse af deras följder. Jag har försökt att meddela denna öfversigt i tab. Tab. litt. M. 
Litt. M. å följande sida. 

Likasom tab. Litt. L. är denna så anordnad, att den på samma horisontala rad redovisar för decrementerna 
af samma kull, eller af de under samma qvinqvennium lefvande födde, men har det sistförflutna qvinqvenniet 
här fatt sin plats å öfversta raden, till följd hvaraf talkolumnerna här sänka sig en rad för hvarje nytt tal, i stållet 
för att som å tab. Litt. L. i motsatt rigtning höja sig. Alla talen äro här relativa, eller uttryck för förhål
landet till 10,000 af hvarje särskild åldersklass, och angifva det belopp, hvarmed hvar och en af de femåriga 
åldersklasserna minskats från den ena till den andra hvart femte år anställda folkräkningen, eller under loppet 
af de fem år, som klassen behöft för öfvergång till nästa högre femårsklass. Hvarje högre femårsklass, hvars 
antal blifvit bestämdt genom de successive hvart femte år anställda folkräkningarna, har sina födelseår under det 
nästföregångna qvinqvenniet och finnes alltså, motsvarande qvinqvenniiårens följd i denna tabell, å nästa rad 
under sin närmaste föregångare. I anseende till de ofta omnämnda felen i åtskilliga åldersuppgifter hafva flera 
tal mast helt och hållet utelemnas, andra, ehuru utförda, förses med häntydning (?) att de ej äro tillförlitliga. 

Kol. 2 upplyser nu t. ex. för 1856—1860 ars kull, att af 10,000 under qvinqvenniet lefvande födde barn 
vid dess slut qfgått 1,826. De som vid folkräkningen å 1860 ars sista dag redan lefvat 5 år och inträdt i 
6:te—10:de lefnadsåren, samt i följd deraf hade sina födelseår under nästföregångna qvinqvennium, 1851— 
1855, finnas alltså, hänförde till dessa årens kull, å öfversta raden af kol. 3 redovisade med ett decrement af 
1,262, utvisande att af 10,000 barn under 5 års ålder, hvilka vid 1855 ars slut räknats qvarlefvande, hade 
efter ytterligare 5 ars förlopp, eller intilldess denna kull öfvergått till åldersklassen 6—10-åringar vid 1860 
ars folkräkning, en ytterligare minskning ägt rum med det anförda talet 1,262 o. s. v. 

Da såsom nämndt är alla talen i tab. Litt. M. äro relativa till 10,000, så äro de inom hvarje särskild 
kolumn fullt jemförliga med hvarandra. Börjar man en sådan jemförelse från höger till venster, så finner man 
i allmänhet åtminstone för de 10 till 11 högsta åldersklasserna, eller de öfver 45 år gamla personerna, talen 
inom hvar kolumn nära nog med hvarandra öfverensstämmande, hvaremot större vexlingar, till en del tydli
gen genom fel i uppgifterna, framträda för åldersklasserna under 45 år. 

På satt som genom fetstils-siffrorna är antydt, röjes emellertid i telens vexlande belopp flerstädes en 
viss regelbundenhet äfven emellan de särskilda kolumnerna eller åldersklasserna, så att man der finner en 
mer eller mindre betydlig höjning af decrementet, hvilken fortgår från ena åldersklassen till den andra, i 
följd hvaraf det ökade decrementet för den högre åldersklassen framträder på raden nedom det för den lägre. 
Fem dylika serier af höjning i decrementet för de flesta om ej alla åldersklasserna kunna å tabellen urskil-
jaa och finna sin tillräckliga förklaring, när talen hänföras till den femårsperiod, under hvars sista år hvarje 
folkräkning ägt rum. 

Enligt 1760 ars folkräkning förete sålunda 6—10-åringarne (födde 1751—1755) det ökade decrementet 
2,422, 16—20-åringarne (födde 1741—1745) decrementet 947 o. s. v., genom nästan alla åldersklasserna ända 
ned till de högsta, hvilkas födelseår lågo på 1670-talet. Denna ökade afgång, utan tvifvel en följd af ökad 
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dödlighet, finner sin förklaring åtminstone till stor del uti missväxtåren 1756 och 1757 liktidigt med svår far
sot af Smittkoppor utsträckt jemväl till året 1758. 

Med ett ovanligt ringa decrement för första fem lefnadsåren röjer deremot 1775 års folkräkning för 
flertalet af öfrige åldersklasser det djupa ingreppet på befolkningen af missväxt, hungersnöd och farsoter, af 
hvilka ensamt 2, Smittkoppor och Typhus, uppgifvits hafva bortryckt öfver 74,000 personer under åren 1771 
—1775. 

Kriget 1788—1790 med sina följder lemnar ej otydliga spår efter sig i decrementerna inom flera ål
dersklasser vid 1790 års folkräkning. 

Såsom vittnen om ett vida mer utbredt och djupgående lidande framstå decrementerna vid 1810 års 
folkräkning. Ej blott inom de åldersklasser, på hvilka omedelbart deltagande i kriget kunnat inverka, utvisa 
de höga decrementerna 709, 695, 971, 869, 1,098 o. s. v. den stora dödlighet, som ägt rum, utan man finner 
ock af den allmänna höjningen af decrementerna så väl i barnaåldern, som i de högsta åldersklasserna, huru 
hela befolkningen rönt inflytelsen af olyckorna. 

Efter den våndpunkt i Svenska folkets historia, som bland annat af diagrammet N:o 1 så tydligt åda-
galägges hafva ägt rum med året 1810, kan man blott vid 1855 års folkräkning spåra en liktidig höjning af 
decrementerna för flertalet åldersklasser, hvartill en anledning kan finnas deruti, att Smittkoppor, Rödsot och 
Kolera såsom farsoter uppträdde under de flesta år af qvinqvenniet 1851—1855. 1834 års Kolerafarsot har 
deremot ej qvarlemnat några för hela femårsperioden märkbara decrementer, emedan den var inskränkt till 
ett enda år och verkningarna deraf utjemnats genom fördelaktigare mortalitetsförhållanden under de 4 andra 
åren af qvinqvenniet. 

Om man granskar talen i kol. 2 och 3 af tab. Litt. M, så röjes omisskänneligt en skilnad dem emellan 
under tiden före och efter qvinqvenniet 1801—1805, deruti att decrementerna före denna period äro större än 
efter densamma. En anledning härtill finnes otvifvelaktigt i skyddskoppympningens införande under nämnda 
qvinqvennium. De under förra århundradet tidtals svart härjande farsoterna af Smittkoppor hafva ock säker-
ligen haft sin inflytelse på decrementernas vexlingar inom många af de öfriga åldersklasserna. 

På det större eller mindre beloppet af decrementet beror den behållning, hvarmed vid folkräkningen 
hvarje särskild åldersklass framträder och verkar på den näst följande, på hela folkmängdens tillväxt eller af
tagande. För att så väl numeriskt som grafiskt åskådliggöra detta förhållande jemte verkningarna af de här 
ofvan antydde kalamiteter, följer här slutligen tab. Litt. N. jemte dertill hörande diagrammet N:o 2 *). Tab. Litt. N. 

Denna tabell redogör för den enligt folkräkningsuppgifterna qvarlefvande personalen inom hvar och en 
af de femåriga åldersklasserna efter 10,000 lefvande födde. Tabellen är så anordnad, att den, likasom de 2 
nästföregående, på samma horisontala rad upptager härkomlingarne af hvarje femårsperiods kull. Sålunda 
qvarlefde enligt uppgifterna vid 1860 års folkräkning 8,174 barn under 5 års ålder af hvarje 10,000-tal af de 
under åren 1856—1860 lefvande födde, då deremot af 1751—1755 årens kull hvarje 10,000-tal lefvande födde 

*) Diagrammet N:o 2 angifVer i högra och venstra marginalema enligt tab. Litt. N. antal qvarlefvande af 10,000 lefvande födde. 
Siffrorna å öfversta och nedersta marginalema utmarka femåriga åldersklasser. 
De vertikala rutlinier, som motsvara åklerstalen skäras af de å diagrammet utförda diagonala linierna. Vid dessa afskärnings-

punkter afläses genom den hänvisning till skalan, som af de horisontala rutlinierna lemnas, antalet qvarlefvande inom hela den fem
åriga åldersklassen efter 10,000 lefvande födde. 

Diagrammet afser att genom punkterna och linierna för samma femårskull åskådliggöra det relativa antalet qvarlefvande (efter 
10,000 lefvande födde) inom de särskilda åldersklasserna, så långt dessa vid folkräkningarne kunnat följas. 

Utförda årtal visa, till hvilken femårskull genomskärningspunkterna och foreningslimerna skola hänföras. 
Skalan har dock nödgat att uppdraga förnämligast de linier, som förete största afvikelserna från hvarandra. Prickningen för de 

flesta åldersklasserna 11—25 är föranledd af felaktiga uppgifter. 
Till jemförelse med rigtningen af de lifslkngdslinier, som å diagrammet på anförda satt blifvit uppdragna ensamt efter folkräk

ningsuppgifterna och för femåriga åldersklasser, har å detsamma jemväl genom en serie af små kors (x) utmärkts rigtningen af den 
fullständiga och noggranna lifslängdskurvan för hvarje särskildt åldersår enligt dödlighets- och lifslängdstabellen N:o 8 C), eller dödlig-
hetsordningen 1856—1860. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berättelte 1856—1860. 3:dje afd. G 
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gaf en behållning qvarlefvande vid qvinqvenniets slut inom de fem första lefnadsåren af blott 7,671. Der de 
absoluta tal uti tab. Litt. L, hvilka ligga till grund för beräkning af de relativa talen i tab. Litt. N, på sätt 
förut är upplyst, företett fel i åldersuppgifterna, har här rurnmet Iemnats öppet. 

Då den grafiska framställningen uti diagrammet N:o 2 bäst åskådliggör de upplysningar, som tab. Litt. 
N. erbjuder, torde jag alltså få i det följande hufvudsakligen åberopa diagrammet. Detta visar, att efter 10,000 
lefvande födde högsta behållningen af qvarlefvande 0—5-åringar (8,351) lemnats af 1846—1850 årens kull, den 
lägsta (7,617) af 1806—1810 årens kull. De förut antydda olyckliga yttre förhållandena under sistnämnda 
period torde väl i ej ringa man härtill hafva bidragit. 

Högsta behållningen af 6—10-åringar (7,365) har Iemnats af 1841—1845 årens kull, den lägsta (5,664) 
af 1766—1770 årens kull. Dessa sistnämnda hade med året 1771 inträdt i 6—10-åringarnes klass och delade 
alltså lidandet af hungersnöden och farsoterna under qvinqvenniet 1771—1775. 

Om man jemför genomskärningspunkternas inbördes afstånd vid öfvergången från första till andra och 
från andra till tredje åldersklasser så finner man de yttersta gränserna ligga på betydligt olika afstånd från 
hvarandra, så att vid första öfvergången skilnaden mellan ytterligheterna utgör blott 734, vid den senare åter 
icke mindre an 1,701. Detta berättigar till den slutsats, att dödligheten inom de 5 första lefnadsåren måste 
vara relativt mera oföränderlig, underkastad mindre vexlingar det ena året mot det andra, den ena perioden 
mot en annan, att åter bland 6—10-åringarne ett motsatt förhållande måste äga rum. En förklaring härtill 
kan ock sökas uti beskaffenheten och periodiciteten af de sjukdomar, som inom denna sistnämnda åldersklass 
företrädesvis vålla dödlighet, nemligen de tidtals epidemiskt uppträdande farsoterna i synnerhet af utslagsfebrar. 

Tab. Litt. N. Qvarlefvande af 10,000 lefvande födde inom hvar och en af nedanstående åldersklasser, 
enligt samtlige folkräkningar. 
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1841—1845 årens kull fortfar äfven för åldersklasserna 11—15- och 16—20-åringar, eller så långt den 
intill och med 1860 kunnat följas, att utvisa den högsta behållningen qvarlefvande, hvaremot lägsta behåll-
ningen för dessa åldersklasser ej kunnat bestämmas i följd af de felaktiga uppgifterna. 

För åldersklassen 21—25 år visar 1836—1840 årens kull den högsta behållningen, 1766—1770 årens kull 
deremot den lägsta, hvilket senare förhållande förklaras dels af den stora minskning, som denna kull redan 
lidit mellan åldern 6—10 år under qvinqvenniet 1771—1775, dels af kriget och farsoterna under åren 1788 
—1790, da denna kull närmade sig 25 års ålder. 

Åldersklassen 26—30-åriga af 1831 — 1835 årens kull har högsta, af 1761—1765 årens kull lägsta antalet 
(5,145)qvarlefvande, detta utan tvifvel i följd af nyssnämnde krigsårs inflytelse på den senare generationen. 

Inom båda åldersklasserna från och med 31:sta till och med 40:de året har 1821—1825 årens kull lem-
nat högsta behållningen. Denna femårsperiod utmärker sig redan enligt tab. Litt. L. för sin stora absoluta 
nativitet, och rigtningen af linierna å diagrammet N:o 2 utvisar jemväl en särdeles stor lifaktighet hos denna 
kull. För 31—35-åringarne sänker sig 1776—1780 årens kull lägst (till 4,867), omisskänneligen i följd af 
dessas samtidighet med 1808—9 årens krig och farsoter. 

Ett skal hvarföre 1751—1755 årens kull emellan 36:te och 40:de lefnadsåren sänker sig till lägsta punk-
ten (4,399) ligger ock otvifvelaktigt uti inflytelsen af 1788—90 årens krig. 

Efter att hafva, såsom redan är antydt, genomgått pröfningarna af 1771—1775 årens svara hemsökelse 
och af krigs- och farsotsperioderna 1788—1790 och 1808—1810, visar sig 1766—1770 årens kull så förmin-
skad, att den från och med åldersklassen 41—45 hela vägen intager lägsta rummet, intilldess närmandet mot 
den naturliga lifsgränsen, som upphinnes blott af ett fatal, alltmer utjemnar alla skilnader mellan de sårskilda 
generationerna. 

Mellan de här vidrörda och öfriga yttersta gränserna företer läget af mellanliggande punkter och rigt
ningen af mellanliggande linier, så vidt skalan å diagrammet tillåtit deras uppdragande, åtskilliga andra branta 
lutningar, hvilkas orsaker återfinnas i samma menliga yttre inflytelser, som här ofvan blifvit antydda. 

Den ålder, vid hvilken hvarje särskild kull, från födelsen räknadt, minskats till hälften, uttryckes af den 
horisontala rutlinie, som motsvarar talet 5,000, vid den punkt der denna linie skäres af de diagonala ålders-
klasslinierna. Följer man alltså denna linie, så finner man, att detta med 1776—1780 årens kull inträffat 
redan i 34:de lefnadsåret, med 1811—1815 årens kull deremot först i 47:de. Då det tecken (x), som enligt 
lifslängdstabellen N:o 8 med ännu större bestämdhet angifver ifrågavarande tidpunkt, från födelsen räknadt, å 
diagrammet infaller först vid 49 ½ års ålder, så synes häraf, att de bada ensamt efter folkräkningsresultaterna 
och alltså blott approximativt bestämda tidpunkterna ej äro från hvarandra för långt aflägsna, eller med an
dra ord att tillökningen sedan förra århundradet af den sannolika återstående lifslängden från födelsen räk
nadt snarare öfver- än understiger 13 år. 

Om man tänker sig, att samtlige individer af en kull eller generation alla lefde lika länge från födelse-
stunden räknadt, att de sålunda alla afginge liktidigt, i samma åldersår, och om man vidare tänker sig, att 
detta åldersår vore det 100:de, med hvilket diagrammet N:o 2 slutar, så skulle ett sådant förhållande grafiskt 
uttryckas med en linie, som från talet 10,000 ginge horisontelt till det 100:de lefnadsåret, och en annan som, 
från denna punkt i rät vinkel vertikalt fortgående, slutade vid punkten 0, vid hvilken ingen mer synes qvar
lefvande. Verkligheten, som ådalägger, ej blott att dödligheten oafbrutet vållar minskning inom hvartenda 
lefnadsår, utan ock att denna minskning inom vissa lefnadsåldrar är mycket större än inom andra, och att 
relativt blott få personer uppnå den högsta ålder, vid hvilken menniskolifvets naturliga gräns skulle infalla — 
denna verklighet har till följd, att lifslängdskurvan, eller den granska framställningen af en eller flera genera-
tioners lifslängd, kommer att erhålla en helt annan rigtning än den, som skulle bestämmas af den här ofvan 
nämnda oantagliga förutsättningen. På grund af folkräkningarne vid slutet af åren 1855 och 1860 samt död-
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ligheten under loppet af åren 1856—1860 har denna linie, enligt tab. N:o 8 för bada könen gemensamt, nu 
för tiden i vårt land den rigtning, som antydes af de å diagrammet N:o 2 utförda tecknen (x). Ju mer denna 
linie för de särskilda åldersåren eller klasserna genom höjning närmar sig horisontallinien, desto fördelaktigare 
är ock förhållandet af respektive generations eller generationers lifslängd och -verksamhet, men denna höjning 
kan naturligtvis ej fortgå till de högre åldersklasserna under annat vilkor, an att liniens stupning slutligen 
måste blifva så mycket brantare för uppnåendet af 0-punkten, eller den bestämda yttersta gränsen, då alla 
måste hafva slutat sitt lif. Sveriges här utprickade Iifslängdskurva är den fördelaktigaste jag hittills känner. 

Vid 1860 ars folkräkning kunde de särskilda femårskullarna eller generationerna ej följas längre an till 
de åldersår, som diagrammet utvisar medelst de ändpunkter af linierna, som blifvit utmärkta med hvarje kulla 
årtal utskrifvet vinkelrätt mot diagonalliniernas rigtning. För att bedöma den blifvande framtida rigtningen 
af dessa linier lemnar visserligen den fullstÅndigt med tecken (x) utprickade kurvan en god ledning. Men af 
hvad i det föregående blifvit anfördt följer ock, att denna framtida rigtning är i hog grad beroende af de 
yttre förhållanden under hvilka generationerna komma att fortlefva, och att den kan motses parallel med 
nämnde kurva endast under förutsättningen af hufvudsakligt likartad beskaffenhet af dessa yttre förhållanden, 
med dem som ägt rum under qvinqvenniet 1856—1860. 

Slutligen torde uppmärksamheten böra fästas derpå, att äfven diagrammet N:o 2 omisskänneligt hänty-
der på skyddskoppympningens allmänna införande såsom en bland de vigtigare orsakerna till det ökade anta
let qvarlefvande under detta århundradet. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä g t i g s t e A l l e r n å d i g s t e Konung! 

Eder s Kongl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och imdersåte 

FR. TH BERG. 

Stockholm den 31 December 1864. 
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RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER KÖN OCH ÅLDERSÅR, LÄNSVIS. 
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RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER KÖN OCH ÅLDERSÅR, LÄNSVIS. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

13) Göteborgs och Bohus Län. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

13) Göteborgs och Bohus Län. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

17) Örebro Län. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

17) Örebro Län. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

23) Westerbottens Län. 



63 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

23) Westerbottens Län. 



64 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

24) Norrbottens Län. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

25) Stockholms Stad. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

25) Stockholms Stad. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

26) Hela Riket. 
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RIKETS YRKESIDKANDE BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1860. 

26) Hela Riket. 
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UPPGIFNA ANTALET SINNESSJUKE DEN 31 DECEMBER 1860, EFTER KÖN OCH ÅLDER 
Å LANDSBYGDEN OCH I STÄDERNE, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 7. 71 

UPPGIFNA ANTALET BLINDA OCH DÖFSTUMMA DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH ÅLDER 
Å LANDSBYGDEN OCH I STÄDERNE, LÄNSVIS. 
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UPPGIFNA ANTALET BLINDA OCH DÖFSTUMMA DEN 31 DECEMBER 1860 EFTER KÖN OCH ÅLDER 
Å LANDSBYGDEN OCH I STÄDERNE, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 8. 73 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE UNDER ÅREN 1856—1860. A) Mankön. 



74 Tab. N:o 8. (Forts.) 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE UNDER ÅREN 1856—1860. B) Qvinkön. 



Tab. N:o 8. (Forts.) 75 

DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELL FÖR SVERIGE UNDER ÅREN 1856—1860. C) Båda könen. 



76 

Förklaring öfver kolumnerna i Tab. N:o 8. 

Kol. A. (Ålder). Verklig ålder. 

Kol. B. (Lefvande). Antalet af dem, som bland 10,000 lefvande födde upphinna 

åldern A. 

Kol. C. (Aflidne). Antalet af dem, som bland B A-åringar 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. (År att genomlefva}. Antalet år, som återstå att tillsammans genomlefva 

för B A-åringar. 

Kol. F. (Återstående medellifslängden). Antalet i E uppgifne år lika fördeladt 

mellan personerna i B, eller qvoten, som fås då E divideras med B. 

Kol. G. (Sannolika återstående lifslängden). Det antal år, efter hvilkas förlopp 

A-åringarnes antal blir genom döden förminskadt till hälften. 

Kol. H. Det antal A-åringar, hvaraf en dör inom ett års lopp, eller qvoten, 

som fås då, B divideras med C. 

Kol. I. (Mortalitetskoëfficienlen). Sannolikheten för en person vid A års ålder 

att dö inom ett år, eller qvoten, som fås då C divideras med B. 

Exempel huru dödlighetstabellen N:o 8 bör läsas och uppfattas. 

Om man väljer å sidan 75 tabellen för båda könen gemensamt, så upply-

ser den: 

att af 10,000 lefvande födde barn (kol. B) aflidit 1,435 (kol. C) under loppet 

af deras försla lefnadsår (A 0—1); 

att dessa 10,000, hvilkas lif här ansetts börjadt först från och med födelsestun-

den (A 0), alltså i detta ögonblick genomlefvat 0 år (kol. D), men att de, i 

följd af den för samtlige lefnadsåldrar gällande dödlighetsordningen, hade att 

gemensamt genomlefva en summa af 423,051 1/2 år (kol. E) intill den stund, 

då den sist qvarlefvande af dem afled; 

att, om dessa 423,051 1/2 år tänkas lika fördelade mellan de 10,000 lefvande födde 

barnen, i medeltal på hvart och ett af dem falla 42'31 år, hvilka alltså ut-

gjorde den återstående medellifslängden (kol. F) från födelsen (A 0) räknadt; 

att efter förloppet af 49'51 år endast hälften af de 10,000 födde återstod qvar-

lefvande, hvadan alltså den sannolika återstående, lifslängden, från födelsen 

räknadt, ntgjorde för hvar och en af dem 49'51 år (kol. G); 

att under loppet af första lefnadsåret (A 0—1) förekom ett dödsfall på omkring 

7 (6'97) barn (kol. H); samt 

att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö inom loppet af första lefnadsåret 

utgjorde 0'1435 (kol. I), hvadan alltså sannolikheten att öfverlefva första lef

nadsåret, eller fyllnaden i enheten, uppgick till 0'8565, eller med andra ord 

att af 100 nyfödde barn inom första lefnadsåret afledo 14'35. 

Om man å samma tabell i kol. A väljer den rad, som motsvarar ålders-

året 52, så upplyses: 

att af de 10,000 lefvande födde 4,801 (kol. B) fyllt 52 år och inträdt i det 

53;dje lefnadsåret, hvadan alltså 5,199 aflidit före denna ålder; 

att under loppet af samma lefnadsår (A 52—53) bland de 4,801 aflidit 93 

(kol. C); 

att dessa 4,801 52-åringar tillsammans med de 5,199, som redan aflidit före 

fyllda 52 år, genomlefvat 333,506 år (kol. D); 

att samma 4,801 personer ännu hade att genomlefva 89,545'5 år (kol. E) från 

inträdet i 53:dje lefnadsåret intill den stund, då den sist qvarlefvande bland 

dem afled; 

att dessa 89,545'5 år, lika fördelade mellan 4,801 personer, gifva en återstående 

medellifslängd vid inträdet i 53:dje lefnadsåret af 18'65 år (kol. F); 

att de, som inträdde i 53:dje lefnadsåret, hade lika stor sannolikhet att ännu få 

lefva 18'95 år (kol. G), eller att uppnå åldren 70'95 år, som att dö före 

denna ålders uppnående; 

att under loppet af 53:dje lefnadsåret förekom ett dödsfall på 51'62 personer 

(kol. H); samt 

att sannolikheten för eu person att dö under loppet af 53:dje lefnadsåret ut

gjorde 0'0194 och sannolikheten att få fylla 53 år alltså 0'9806, eller med 

andra ord att af 100 personer i detta lefnadsår afledo 1'94. 

Explication des colonnes du tableau N:o 8. 

Col. A. Âges (ans); 

Col. B. (Vivants, Survivants). De 10,000 enfants nés-vivants le nombre des 

survivants à l'âge A; 

Col. C. (Décès). De B personnes à 1'âge A le nombre des décès dans le courant 

d'une année, on avant l'âge de A + 1 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 à 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 survi

vants à l'âge A seront reduits à la moitié par la mort; 

Col. H. La somme B divisée par la somme C, ou nu décès par an parmi H 

personnes; 

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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