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» » 19. Naturaliserade utländningar » 27. 
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Tab. N:o 17. Décés par accidents divers et par crimes 
(col. 2. de faim, 3. noyés, 4. asphyxiés 
du charbon, 5. gélés, 6. brûlés, 7. coup 
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suffoqués, 13. de blessures, 14. meurtres 
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» » 18. Suicides, col. 2—18 selon 1'état civil et 
l'âges, col. 31—36 par armes à feu, in
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C) Appendice. 

Spécifleation des causes de décés dans les villes. 

1 Fot ( = 1 0 tum = 100 linier) =0·2969018 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 (— 10 kannor = 1,000 kubiktum) =26·171913 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.) 

Ancien système encore quelquefois usité: 

1 Aln ( = 24 verktum = 288 linier = 1/3 famn) = 2 fot. 
1 Tunuland ( = 5·6 qvadratref) = 49·364380 ares. 
1 Qvadratmil = 11,424·32800 hectares 
1 Tunna (24—36 kappar) = 4·8—6·3 kubikfot. 
1 Lispund = 20 skålpund, 1 Skeppund = 20 lispund. 
1 Riksdaler Banko = 150 öre. 

Rättelser: 

Bilagan, sid. 2, tabellen för Stockholms stad står: 

Sjelfmord genom »ej specificeradt gift», — läs: ej specificeradt sätt, 

samt dödligheten uppgifven till 3·55 %, läs: 3·35 %. 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Xnför Edei*s Kongl. Maj:t framlägges härmed i under

dånighet en berättelse om folkmängdstillväxten, samt 

vigde, födde och aflidne m. m. under året 1861, och 

sålunda omfattande blott ett enda år, då deremot för 

de närmast förutgångna 10 åren redogörelserna för 

befolkningens årliga förändringar afgifvits gemensamt 

för 5 år och i sammanhang med de underdåniga be

rättelserna om folkmängden och dennas fördelning vid 

slutet af hvarje femårsperiod. Skälen till denna för-

ändrino:, som företagits efter förutgången öfverläggninrj 

inom Statistiska Beredningen, torde här få i under

dånighet anföras. 

Nästan liktidigt med den förändring inom då 

varande Kommissionen öfver Tabellverket i riket, hvil

ken föranledde Kongl. ilaj:ts Nådiga uppdrag ät mig 

såsom Kommissionens medlem att tills vidare bestrida 

Sekreteraregöromålen, hade hos Rikets Ständer förslag 

väckts om inrättande af ett Statistiskt embetsverk i 

nämnde Kommissions ställe. Sedan förslagen härom 

vunnit det afseende, att för deras vidare utarbetande 

en särskild Komitc blifvit i Nåder förordnad, och år 

Stat. Centr.-Bymns underd, årsberättelse for ISIil. 

1855 åt mig meddelats Nådigt uppdrag att för denna 

Komités ändamål besöka de förnämsta Statistiska embets-

verken i Europa, samt jemväl såsom ombud för Sve

rige deltaga uti den samma är i Paris hållna Inter

nationela Statistiska Kongress, iiek jng talrika tillfällen 

att erfara, huruledes bland Statistikens idkare ocli 

vänner kunskapen om Svenska tabellverket till större 

delen var inskränkt inom hvad i förra århundradet 

förnämligast af YVargentin derom meddelats, och huru 

man beklagade de stora svårigheterna att fa någon 

öfversigt öfver värt lands befolkningsstatistik, som 

dock förmodades erbjuda talrika vigtiga lärdomar. 

Det ålades mig alltså att, så vidt på mig ankomma 

kunde, söka bidraga till aflijelpande af denna brist. 

Ett lättadt tillfälle härtill, hvarigenom ock be

reddes ömsesidiga fördelar, erbjuds visserligen uti ifrå

gasatta öfverenskommelser om regelbundna Interna

tionela utbyten af de tryckta officiela statistiska redo

görelserna, och de åtgärder, som i sådant hänseende 

inför Eders Kongl. iluj:t föreslogos, vunno äfven Nå

digt bifall, i len för hela tiderymden intill 1811 finnas 

A 
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Tabell-Kommissionens underdåniga berättelser i tryck 

meddelade blott i mer eller mindre förkortade ut-

drag i Wetenskaps-Akademiens äldre handlingar, och 

sedan ändteligen utväg blifvit beredd till särskildt ut-

gifvande från tryck af dessa berättelser, skedde detta 

länge blott delvis, så att de vidlyftiga tabellerna stun-

dom förblefvo otryckta eller endast lithografierades i 

mindre upplagor. Af några bland dessa särskildt 

tryckta berättelser äro ock upplagorna längesedan helt 

och hållet utgångna, af andra otillräckliga för en vid-

sträcktare utdelning. 

De kortare årsberättelser, som i senare tider af-

gifvits, äro till en del blott i utdrag meddelade i Post-

och Inrikes-Tidningar. De tillgängliga tryckta berät-

telserna lemna alltså blott en högst fragmentarisk 

öfversigt öfver de med så mycken möda under ett 

helt århundrade samlade iakttagelserna, hvilka dock 

innefatta en folkbeskrifning, som i sitt slag står all-

deles ensam, och i hög grad förtjenar att både inom 

och utom landet blifva känd. 

Sjelfva arkivet af originaltabeller och samman-

drag, hvilket intill 1809 gemensamt omfattar både 

Sverige och Finland, är för flera af de äldsta åren 

ofullständigt och endast med anlitande af åtskilliga 

lyckligtvis förvarade manuskripter af Wargentin är 

det möjligt, att åtminstone till en del fylla luckor 

eller rätta fel uti originaltabellerna. 

Ju mer jag under bestridande af Sekreterare-

befattningen i f. d. Kommissionen öfver tabellverket 

hade tillfälle att om förhållandena förvärfva kännedom, 

desto mer stadgades alltså hos mig den öfvertygelsen, 

att vårt eget land i främsta rummet hade både behof 

och rättighet att erhålla en öfversigt så väl öfver de 

i tabellverket samlade hufvudsakligaste uppgifterna, 

som öfver de slutsatser, hvartill dessa uppgifter, sam-

manställda i relativa tal och proportionsberäkningar, 

gåfvo anledning. Utom det att en dylik öfversigt 

syntes böra blifva till lättnad för den offentliga under-

visningen i landets statistik, borde man kunna hoppas, 

att den bild af lifsverksamhet, som befolkningsstati-

stiken för ett helt sekel, för generation efter genera-

tion, upprullar, ej skulle sakna ett allmännare intresse 

bland landets innevånare, som der i trogna drag kunde 

läsa sin egen historia och öfvertygas om vigten af 

statistiska iakttagelsers samlande och ordnande. För 

Internationela utbyten kunde något värdefullare- än 

en dylik öfversigt ej erbjudas. 

Under det alltså förslaget om f. d. Kommissionens 

öfver tabellverket upplösning närmade sig sitt afgörande, 

och en ifrågasatt helt och hållet ny plan för insam-

lande af uppgifterna till Rikets befolkningsstatistik un-

dergick vederbörandes pröfning, omfattade Kommis-

sionen med värma såsom slutligt föremål för sin verk-

samhet dels en förändring af uppställningen och for-

matet af de underdåniga berättelserna, hvilken vore 

bättre egnad att fylla nutidens kraf, dels inrymmande 

deruti af öfversigter öfver de i tabellarkivet från äldre 

tider förvarade hufvudsakliga uppgifter, som tjenade 

att belysa de af vårt lands befolkningsstatistik ådaga-

lagda resultaterna. 

För att med hänsigt både till kostnaderna och 

arbetets omfång, samt dess anordning med jemförande 

öfversigter för flera år, underlätta denna plans ut-

förande erhölls Nådigt tillstånd att i en underdånig 

berättelse, omfattande en hel femårsperiod, samman-

fatta de berättelser, som enligt förr meddelade Nådiga 

föreskrifter skolat för hvarje särskildt år från trycket 

utgifvas. 

För femårsperioden 1851—1855 utgafs sålunda 

år 1857 första afdelningen af en underdånig berättelse, 

som jemte sitt hufvudsakliga föremål, redogörelsen för 

ingångna och upplösta äktenskap, födde och aflidne 

m. m. under hvartdera af de nämnda åren, äfven upp-

tog utdrag af hufvudsakliga uppgifter och jemförande 

öfversigter ur tabellverket från dess början. Efter 

samma plan börjades derefter utarbetandet och tryck-

ningen af redogörelsen för folkmängden den 31 De-

cember 1855, under hvars fortgång Kommissionen 

öfver tabellverket år 1858 afträdde sin verksamhet åt 

Statistiska Central-Byrån, hvilken blott under den för-

ändrade titeln »Bidrag till Sveriges officiela Statistik: 

A) Befolknings-Statistik» år 1859 med 2:dra afdelnin-

gen och år 1860 med 3:dje och sista afdelningen fort-

satte och afslutade den underdåniga berättelsen för 

femårsperioden 1851—1855, omfattande så väl befolk-

ningens årliga förändringar under hvartdera året, som 

folkmängden vid 1855 års utgång. Härunder full-

följdes enahanda plan för utarbetningen, att nemligen 
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ur äldre berättelser och handlingar i tabellarkivet upp-

taga jemförande öfversigter och genom dessas sam-

manställning jemväl med de allt rikare tillgängliga 

uppgifterna från andra länder söka åskådliggöra egen-

dornligheterna för vårt land och den regelbundna ord-

ningsföljden i fenomenerna. 

För de år af qvinqvenniet 1856—1860, under 

hvilka, enligt då ännu gällande föreskrifter, det ålåg 

Presterskapet att utarbeta de s. k. Nativitets- och 

Mortalitets-tabellerna, hade dessa emellertid till Sta-

tistiska Central-Byrån inkommit och efter undergången 

granskning efterhand sammanräknats. Men de helt 

och hållet nya föreskrifter, som meddelades genom 

Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 4:de 

November 1859, rörande uppgifterna till Rikets officiela 

statistik, och genom Nådiga Brefvet af den 20 Oktober 

1860, rörande anställandet af särskild folkräkning i 

Stockholms stad, medförde så väsentliga förändringar 

dels i antalet, omfånget och beskaffenheten, dels i 

granskningen och bearbetningen af de uppgifter, som 

för qvinqvenniets sista år 1860 ingingo under loppet 

af år 1861, att väsentliga förändringar i de under-

dåniga berättelserna deraf för framtiden måste blifva 

en följd, ehuru endast erfarenheten under de nya före-

skrifternas tillämpning dervid kunde och borde tjena 

till ledning. 

Då nu i detta hänseende visat sig, att de inkomna 

nominativa utdragen urMinisterialböckerna, för att kunna 

läggas till grund för statistiska sammandrag påkallade en 

granskning och tidsödande skriftvexling af ett ojemförligt 

större omfång, än som var förutsatt, och att det ofantliga 

arbetet att sammanräkna inemot 4 millioner innevå-

nare i hvar och en af de många särskilda grupper, 

inom hvilka dessa enligt de fastställda formulären 

borde fördelas, måste ensamt för sig i åratal upptaga 

den arbetspersonal, öfver hvilken kunde förfogas, så 

befanns det vara både ändamålsenligast och utgöra 

enda möjliga utvägen, att på samma sätt som för näst-

förutgångna femårsperiod äfven för den, som omfat-

tade åren 1856—1860, afgifva den underdåniga berät-

telsen gemensamt för alla fem åren. Vid en dylik 

flera år omfattande redogörelse erbjuder sig ock före-

trädesvis gynnsamt tillfälle att lemna jemförande öfver-

sigter öfver förhållandet under förflutna tider och i 

andra länder, och har i följd häraf ej ringa tid egnats 

att jemväl i denna sista femårsberättelse fortsätta med-

delandet af ytterligare uppgifter och resultater hem-

tade ur vårt gamla tabellverk. 

För de 10 åren — 1851—1860 — har alltså 

redogörelse lemnats i 2 underdåniga femårsberättelser, 

hvardera utgifven i 3 särskilda afdelningar — Bidrag 

till Sveriges officiela Statistik: A) Befolkningsstatistik, 

I. 1, 2, 3 och II. 1, 2, 3 — af hvilka den första af-

delningen omfattat befolkningens årliga förändringar 

och de 2 senare folkmängden och dess fördelning vid 

hvarje femårsperiods slut. 

Genom de i dessa 2 femårsberättelser meddelade 

utdrag ur vårt tabellverk från dess början och genom 

de för längre tidsföljder der leinnade jemförande öfver-

sigter öfver de vigtigaste befolkningsförhållandena, har 

ock åt de forskare, som ej äga tillfälle att gå till 

sjelfva primäruppgifterna i tabellarkivet, beredts en 

någorlunda fullständig öfversigt öfver grunddragen af 

vår befolkningsstatistik. Enstaka taluppgifter för ett 

eller annat år vinna ock för hvar och en först då sin 

fulla betydelse, när vid sidan af dem lägges den jem-

förande öfversigten för flera år såsom ett slags mått-

stock eller värdemätare. 

Emellertid ligger en stor vigt äfven derpå, att in-

komna uppgifter må kunna så tidigt som möjligt 

bringas till allmän kännedom, hvilket ändamål natur-

ligtvis förr uppnås genom årsberättelser, än genom så-

dana som omfatta flera år gemensamt. ' Att i sär-

skildt utgifven berättelse för hvarje år kunna redo-

göra för befolkningens förändringar genom äktenskap, 

födde, aflidne in. m. under året är alltså otvifvelaktigt 

ett mål,hvartill embetsverket bör sträfva. Men då sådana 

berättelsers utarbetning efter de numera ingående nomi-

nativa utdragen ur vigsel-, födelse- och död-böckei-na for-

drar ansenlig tid, och då källornas specifika beskaffenhet 

gifver många anledningar till ett utförligare medde-

lande än förr ägt rum af vissa uppgifter, såsom t. ex. 

rörande åldersår, dödsorsaker m. m., så följer redan 

häraf nödvändighet att årsvis afgifna berättelsers om-

fång och innehåll äfven måste inskränkas inom det år, 

som de skola omfatta, och att från dem alltså måste 

uteslutas jemförande öfversigter m. m. för flera år och 
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för andra länder, för så vidt till sådana erfordras mera 

utrymme och mera tid för utarbetningen. 

Möjligheten att genom årsberättelsers fortsatta och 

skyndsammare utgifvande uppnå ett tidigare medde-

lande af ingångne uppgifter är ock väsentligt beroende 

dels deraf, huruvida hvart femte år förnyade allmänna 

folkräkningar komma att ensamt för sig upptaga minst 

f af arbetstiden i embetsverket, dels af omfång och 

beskaffenhet af de arbeten inom andra grenar af sta-

tistiken, hvilka komma att taga embetsverkets per-

sonal i anspråk. Frågan om allmän folkräknings för-

nyande vid slutet af år 1865 är ock Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga pröfning underställd. 

Emellertid har nu denna underdåniga årsberät-

telse och till en del den för året 1862 utarbetats efter 

den för sådana berättelser egnade plan, som här ofvan 

blifvit antydd, med inskränkning hufvudsakligen till 

de enkla grundtalen och grupperingarna af årsupp-

gifterna, hvilka hvar och en sedan för vetenskapliga 

eller administrativa ändamål blir i tillfälle att jemföra 

med redan afgifna eller följande berättelser, för att af 

dem draga de slutsatser, hvartill jemförelsen med andra 

år, beräkningar af relativa tal in. m. kunna berättiga. 

Att af en längre, t. ex. 10-årig, årsföljd af sådana 

berättelser, lemna utförligare öfversigter, som på ett 

jemförande sätt upplysa om de hufvudsakliga resul-

taterna, torde åter böra blifva föremål för embets-

verkets omtanka. 

Man har i senare tider lagt vigt derpå, att sär-

skild redogörelse lemnas för de vanligen mycket af-

vikande befolkningsförhållandena i de större städerna, 

och vid de Statistiska Kongresserna har öfverenskorn-

mits, att man till dem borde räkna städer, hvilkas folk-

mängd uppgår till 10,000. Med hänsigt härtill hafva 

uti flertalet af tabellerna till denna underdåniga be-

rättelse äfven inrymts särskilda uppgifter för vårt 

lands största städer. I följd af det sålunda upptagna 

rummet hafva några medeltal för nästföregångna år ej 

kunnat der inrymmas. Då mången måhända kommer 

att sakna dessa värdefulla jemförelsemedel, så torde 

till närmare ledning vid begagnandet af tabellerna här 

få tilläggas några upplysningar. 

Tab. N:o 1 Folkmängd. 
Rikets folkmängd, som vid utgången af året 1861 

utgjorde 3,917,339, hade alltså under årets lopp till-

växt med 57,611 personer, eller 1·49%. Denna tillväxt, 

är visserligen relativt lägre än under året 1860, då 

den uppgick till 1·90 %, eller den högsta, som någon-

sin i Sverige förekommit. Men för sistnämnde år bör 

ej förbises inflytelsen af den förändrade folkräknings-

methoden, hvilken ej kunnat sträcka sin verkan till 

det relativa talet för året 1861, som alltså intager 

andra rummet i vårt tabellverks annaler. 

Arets nativitetsöfverskott, enligt tabb. N:o 8, kol. 

16, och N:o 12, kol. 4, uppgående till 54,805, hän-

tyder alltså på folkmängdstillväxt genom ett öfver-

skott af inflyttade utöfver utflyttade uppgående till 

2,806 personer. 

Folkmängdstillväxt ehuru till olika absoluta och 

relativa belopp har varit gemensam för alla län och 

alla städer med undantag af de 14 å tab. N:o 15 upp-

gifna städerna. Den minskning, som 13 bland dem 

förete, är dock så ringa, att den må hända till stor 

del kan vara en följd af fortgående rättelser i folk-

mängdsberäkningen. 

Landsbygdens nativitetsöfverskott: 51,079 öfver-

stiger med 8,340 dess folkmängdstillväxt. Städernas 

nativitetsöfverskott: 3,726 betäcker deremot ej deras 

folkmängdstillväxt.: 14,872, utan lemnar en brist af 

11,146 personer, hvilken fyllts genom öfverskott af 

inflyttningar. 

Stockholms stad, för hvilken uppgifterna hittills 

med ytterst få undantag utvisat ett mer eller mindre 

betydligt mortalitetsöfverskott, företer deremot 1861, 

likasom de 2 nästföregångna åren, ett nativitetsöfver-

skott. Dess ringa belopp: 267 utgör blott en obetydlig 

del af den folkmängdstillväxt, som uppgifterna utvisa, 

hvadan denna i öfrigt måste hafva uppstått genom 

öfverskott af inflyttningar utöfver utflyttningar. 

Tab. N:o 2. Ingångne och genom död upplöste 

äktenskap. 

Absoluta antalet under år 1861 ingångne äkten-

skap i hela Riket: 28,272 är med 1,089 lägre än 

medeltalet för åren 1856—1860. Relativt till hela 

folkmängdens belopp och tillväxt blir förhållandet ett 
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ingånget äktenskap på 138 innevånare mot 1 på 128 

i medeltal för nästförflutna qvinqvennium. Redan 

året 1860 företedde en än större absolut minskning af 

ingångne äktenskap, eller 1,286, mot närmast före-

gångna året. Sjunkandet sammanträffar sålunda med 

förändringen af uppgifterna från tabellariska till no-

minativa, dervid uppdagats, att förr ej sällan lysningar 

till äktenskap blifvit såsom under året fullbordade 

vigslar uppförde. Den rättelse, som härutinnan blifvit 

gjord, kan dock ej hafva haft någon märkbar verkan 

på Ofvanstående tal. 

I fråga om äktensskapens förhållande till folk-

mängdstillväxten får deremot ej förbises, att denna 

tillväxt till största delen berott af senare årens be-

tydliga nativitet, hvars verkan ännu är inskränkt till 

befolkningens yngsta åldersklasser, då deremot de ål-

dersklasser, som under året 1861 ingått äktenskap, 

varit till största delen återstoden af nativiteten under 

åren 1826—1840, hvilken såsom lägre än den under 

qvinqvenniet 1821—1825 alltså äfven bordt verka en 

proportionel minskning af de qvarlefvande. Bedömd 

i förhållande till styrkan af respektive åldersklasser 

företer sålunda äktenskapens relativa talrikhet ingen 

anmärkningsvärd minskning. 

De uppgifna blandade äktenskapen, 6 till antalet, 

hvilka nu första gången redovisas, kol. 15, hafva alla 

förekommit i städerna. 

De genom dödsfall upplösta äktenskapen: 18,327 

hafva varit 1,445 färre än medeltalet för åren 1856 

—1860, och då för nämnda qvinqvennium propor-

tionen mellan ingångne och genom dödsfall upplöste 

äktenskap var 100: 67, har den under året 1861 varit 

100 :65 . I samma proportion, som under nästföre-

gångna qvinqvennium, utgöra bland de aflidne ma-

karne gifta qvinnor blott omkring 78 mot gifta män: 100. 

Förhållandet mellan de vigdes civilstånd har varit 

Tabb. N:ris 3 och 4. Ålder vid äktenskapens 
ingående. 

De numera inkommande specifika åldersuppgifterna 

hafva tillåtit en mera detaljerad redogörelse härom än 

förr kunnat lemnas, nemligen i tab. N:o 3 genom fem-

åriga åldersklasser i stället för tioåriga, samt till en 

del specifikation af särskilda åldersår. Deraf upplyses 

bland annat, 

att 15 äktenskap ingåtts af männer före fyllda 

20 år, deraf 14 med qvinnor af högre ålder, 

att 31 äktenskap ingåtts af männer öfver fyllda 

70 år, deraf många med qvinnor i betydligt lägre 

ålder, 

att 6 qvinnor inträdt i gifte redan före fyllda 16 

år, 46 före fyllda 17 år, o. s. v. samt 

att dessa så väl ovanligt tidiga som ovanligt sena 

giftermål till vida öfvervägande antal tillhöra lands-

bygden. 

I öfrigt befinnes för hela Riket det högsta an-

talet äktenskap hafva ingåtts af män i 26:te—30:de 

lefnadsåren, oftast med qvinnor af samma åldersklass, 

och dernäst med qvinnor i 21:sta—25:te lefnadsåren, 

men för landsbygden hafva män af nämnde åldersklass 

oftast ingått äktenskap med qvinnor i 21:sta—25:te 

lefnadsåren och dernäst med sådana i 26:te—30:de 

åren. Den större öfvertaligheten inom städerna af 

äktenskapen mellan män och qvinnor, båda inom ål-

dersklassen 26—30 år, bestämmer alltså skiljaktigheten 

mellan förhållandet å| landsbygden och det för hela 

Riket gällande. 

Likasom af männen hafva äfven af qvinnorna de 

flesta vid inträde i äktenskap befunnits i åldersklassen 

26—30 år. 

För ytterligare upplysningar rörande det ömse-

sidiga åldersförhållandet vid äktenskaps ingående torde 

få hänvisas till tab. N:o 3. 

Tab. N:o 4 har utarbetats för att tillfredsställa 

en med hänsigt till pensionsväsendet önskad upplys-

och synes alltså skilnaden ringa. 

Förhållandet i afseende på omgiften har varit på 

1000 äktenskap: 
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ning om den ålder, vid hvilken första giftermålet 

ingås af qvinnor. Den ådagalägger, bland annat och 

för hela Riket, att antalet progressivt tillvuxit till 

27:de lefnadsåret, i hvilket 2,156 qvinnor ingått sitt 

första gifte, hvarefter det regelbundet fallit till och 

med 49:de lefnadsåret, för att i det 50:de åter ej obe-

tydligt höjas. 

Landsbygden och städerna, betraktade hvar för 

sig, förete några oregelbundenheter så väl i stigandet 

som fallandet, och ehuru med föga skilnad visa dock 

städerna högsta antalet i 28:de lefnadsåret. 

Genom jemförelse mellan tabb. N:ris 3 och 4 

finnes, att bland samtliga qvinnor, som i Riket ingått 

äktenskap före inträdet i 21:sta lefnadsåret, ej funnits 

någon enka, att bland qvinnor som under 21:sta—25:te 

lefnadsåren inträdt i giftermål funnits blott 46 eller 

0"54 % enkor, bland qvinnor gifta i 26:te—30:de lef-

nadsåren: 202 eller 2·17%, i 31:ta—35:te lefnadsåren: 

341 eller 7·48%, i 36:te—40:de lefnadsåren: 462 eller 

19·16%, i 41:sta—45:te lefnadsåren: 393 eller 34·97», 

i 46:te—50:de lefnadsåren 317 eller 55·83%, samt att 

bland dem, som vid mer än fyllda 50 års ålder in-

gått äktenskap, varit enkor icke mindre än 242 eller 

73·55 %. 

Det saknar ej intresse att se, huru proportionerna 

afvika från detta medeltal för hela Riket på nedan-

stående sätt, nemligen: 

Tab. N:o 5. Årstiden för äktenskapens ingående. 

Månadernas ordningsföljd från högsta till lägsta 

antalet ingångne äktenskap under året 1861 öfver-

ensstämmer i det allra närmaste ined den, som ådaga-

lagts af iakttagelserna för det nästförflutna qvinqven-

nium så väl som för flera af dess föregångare, hvar-

igenom tydligt bevisas, att de orsaker, som bestämma 

denna ordningsföljd, äfven göra sig fullt gällande 

inom det relativt ringare antalet äktenskap under ett 

enda år. 

Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta äktenskap. 

Enligt de formulär, som föreskrifvits för Dom-

kapitlens hithörande, äfvenledes nominativa, uppgifter, 

har tabellen kunnat lemna några flera upplysningar 

än förr varit tillgängliga. 

Upplösta trolofningar hafva till antalet varit 28 

färre än år 1860. 

Antalet upplöste äktenskap, 150, jemfördt med 

medeltalen för 1856—1860: 124·8, för 1851—1855: 

115·8 och för 1846—1850: 114·2, utvisar tillväxt. 

I åtskilliga fall synes en särdeles stor åldersskilnad 

emellan de skilda makarne möjligen kunna hafva stört 

sammanlefnaden. Att emellertid i allmänhet skilsmes-

san föregås af en lång sammanlefnad och ej fram-

kallas af någon öfverilning synes tydligen ådagaläggas 

af kol. 8 —10 i tabellen. Att flertalet af de upplösta 

äktenskapen ej heller varit barnlösa synes af kol. 11 

och 12. 

Bland de skiljda makarne förekomma, enligt kol. 

13 och 14, 1 man och 3 qvinnor, som redan förut af 

samma orsak utträdt ur äktenskaplig förening. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

På grund af de specifika uppgifterna hafva i 

denna tabell några flera upplysningar än förr kunnat 

meddelas rörande ålder och civilstånd. 

Hela antalet barnaföderskor i Riket, 128,937, öfver-

stiger med 1,010 medeltalet för åren 1856—1860, och 

då under nämnde qvinqvennium kom en barnaföderska 

på 15·1 qvinnor inom hela befolkningen, har förhål-

landet 1861 varit 1 på 15·5. 

Som vanligt har största antalet qvinnor, som ned-

kommit med barn, varit i 31:sta—35:te lefnadsåren. 

Af den specifika redogörelsen öfver antalet barna-

föderskor före inträdet i 21:sta lefnadsåret befinnes 

detta uppgå till 1,443, bland hvilka 6 i 16:de, 28 i 

17:de lefnadsåret o. s. v. Enligt tabellverket synes 

i äldre tider barnaföderskor under fyllda 20 års ålder 
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hafva varit relativt mer än dubbelt talrikare än på 

senare tider. Under sist förflutna qvinqvenniet ut-

gjorde de blott 1·06%, under 1861 1·12% af samtliga 

barnaföderskor. 

Visserligen har stundom uppdagats, att uppgif-

terna om barnaföderskor öfver 50 år gamla berott på 

skriffel eller misstag om åldern, men den särskilda 

uppmärksamhet, som fästas på dessa fall, tillåter dock 

ej att betvifla deras förekommande då och då, om än 

en och annan uppgift skulle vara felaktig. 

Bland årets uppgifna fall torde böra särskildt 

nämnas 2 mödrar till lefvande framfödda oäkta barn, 

den ena i 52:dra, den andra i 53:dje lefnadsåret, samt 

4 gifta qvinnor, mödrar till lefvande framfödda barn, 

den ena i 55:te (Elfsborgs län), den andra i 56:te 

(Wermland), den tredje i 57:de (Lappqvinna i Norr-

botten), och den fjerde i 58:de lefnadsåret (i Malmö-

hus län). Det öfvervägande flertalet af dessa ålder-

stigna barnaföderskor tillhör den mindre bemedlade 

arbetsklassen å landsbygden. 

Rättigheten för ogifta barnaföderskor att förblifva 

okända har medfört uteblifven åldersuppgift i 266 fall. 

Dylika fall äro relativt talrikast i städerna. 

De lagstadganden, som i vårt land äro gällande 

rörande fästning eller trolofning, samt de rättigheter 

som i följd deraf äro betryggade för qvinna, som under 

äktenskapslöfte häfdats, och åt barn som af henne under 

sådant förhållande framfödts, hafva haft till följd, att 

vårt tabellverks uppgifter om antalet oäkta barn och 

dessas numeriska förhållanden till de äkta ej varit 

fullt jemförliga med andra länders, äfvensom att vid 

dessa uppgifters meddelande af Presterskapet olika 

förfaringssätt kunnat äga rum, då nemligen åt qvinnas 

tillkännagifvande om erhållet äktenskapslöfte af barna-

fadren kan gifvas större eller mindre vigt. Ett betyd-

ligt antal barn, framfödde före ingånget äktenskap och 

utan att något äktenskap mellan föräldrarne ens följt, 

har härstädes förr i tabellerna upptagits såsom äkta 

barn. Ett dylikt förhållande var äfven i Norge rå-

dande intill år 1851, då för att åstadkomma likfor-

mighet i uppgifterna anbefalldes, att samtlige barn, 

hvilka framföddes före ingånget äktenskap mellan för-

äldrarne, skulle såsom oäkta uppföras i tabellerna, 

utan hänsyn till om de legitimerades genom senare 

ingånget äktenskap. 

Frågan om nödig likformighets tillvägabringande 

äfven inom vårt land gjordes till föremål för pröfning 

af Preste-Ståndet vid 1862—63 årens riksdag. Då emel-

lertid denna fråga härvid befanns kunna högst olika 

bedömas, allteftersom den uppfattades mera från kyrklig 

eller från civil synpunkt, och då Preste-Ståndet, om 

än gillande den åsigt, att fullbordadt äktenskap borde 

vara villkoret för barns rubricerande såsom äkta, dock 

icke ansåg sig kunna i ämnet fatta något beslut, som 

kunde blifva förbindande till allmän kyrklig efterrät-

telse, så hemställdes till Chefen för Statistiska Central-

Byrån att, med åberopande af hvad Preste-Ståndet i 

saken anfört, hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet 

anmäla ärendet, för att genom Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga beslut ernå den önskvärda likformigheten. 

I följd häraf hänsköts frågan den 17 December 

1863 till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning, dervid 

särskildt i underdånighet anfördes, att "derest denna 

fråga, betraktad ur andra synpunkter, än de som med 

min embetsverksamhet hafva närmaste beröring, skulle 

vara af svårlöst beskaffenhet, och betänkligheter i följd 

deraf uppstå mot allmänna föreskrifters meddelande 

åt Presterskapet om likformigt förfarande vid rubri-

cerandet af de födde barnens civilstånd, en sådan 

rubricering eller klassifikation med ledning af födelse-

boksutdragen kan, om ock med ökadt arbete, göras i 

Statistiska Central-Byrån, och att den i sådant fall, 

för vinnande af likformighet med förfarandet i andra 

länder, enligt min åsigt bör ske på det sätt, att så-

som oäkta barn räknas alla de, hvilkas föräldrar vid 

barnets födelse ej ingått laggildt äktenskap, genom 

hvilket förfarande en ej obetydlig tillväxt af antalet 

födde oäkta barn kommer att framstå och påkalla för-

klaring af orsakerna.» 

Eders Kongl. Maj:ts mig meddelade Nådiga be-

slut af den 22 Januari 1864 rörande den ifrågasatta 

likformigheten vid rubricerandet af födde barns civil-

stånd innehöll, att, enär, enligt hvad uppgifvits, sådan 

rubricering kunde uti Statistiska Central-Byrån med 

ledning af födelseboksutdragen åstadkommas, Eders 

Kongl. Maj:t funnit denna framställning icke till någon 

Eders Kongl. Maj:ts åtgärd föranleda. 
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Dessa tal torde i och för sig vara tillräckliga ut 

tryck af stora sociala och sedliga olikheter. 

De Nådigst fastställda formulären för födelse-

böckerna upptaga en kolumn för anteckning, huruvida 

det af barnaföderskan begagnade förlossningsbiträdet 

varit exarnineradt. De uppgifter härom, som i födelse-

boksutdragen förekommit, äro hopsummerade i kol. 21 

af tab. N:o] 7. Den upplysning, som häraf borde 

kunna vinnas, förlorar dock en stor del af sitt värde 

i följd deraf, att uppenbar underlåtenhet att härom 

göra anteckning ej sällan uppdagats, och erinringar 

från min sida ej haft önskad verkan. Till dess full-

ständigare upplysningar kunna vinnas torde alltså 

vara rådligast att af hithörande uppgifter ej draga 

allt för bestämda och allmängiltiga slutsatser. 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Antalet år 1861 i Riket framfödda barn (lefvande 

och liflösa) har utgjort af enfostrigt hafvandeskap 127,137, 

eller 97·23 %, af tvillingsbörder 3,562, eller 2·73 %, och 

af trillingsbörder 57, eller 0·04 %. 

Hela antalet lefvande födde har utgjort 126,634 

eller 96·85 %, och dödfödde 4,122 eller 3·15 %. Jem-

fördt med medeltalet lefvande födda barn under näst-

lidna qvinqvennium: 125,647, visar året 1861 en ab-

solut ökning af 1,490, men har dock haft ej obetydligt 

lägre nativitet än hvartdera af åren 1858—1860. Re-

lativt till hela folkmängdsbeloppet har 1861 års nati-

vitet, omkring en lefvande född på 30·6 innevånare, 

äfven varit något lägre än förra qvinqvenniets. Re-

lativt till folkmängden af qvinligt kön ensamt har 

nativiteten varit ett lefvande födt barn på 15·79 och 

jemväl till ett obetydligt belopp lägre än för qvinqven-

niet 1856—1860, hvilket närmare kan bero af olika 

styrka af respektive åldersklasser inom den qvinliga 

befolkningen. 

Proportionen mellan de lefvande födde barnens 

kön, nemligen mot 1,000 af qvinkön 1,041 af man-

kön, är för sistnämnda könet lägre än medeltalet för 

1856—1860, som var 1,000 :1,047. 

De först från och med året 1860 tillgänglig-

gjorda uppgifterna om de dödfödda barnens kön gåfvo 

då den märkvärdiga proportionen af 1,441 af mankön 

mot 1,000 af qvinkön. Ej långt ifrån lika egendom-

ligt är förhållandet mellan de dödföddes kön år 1861, 

nemligen 1,303 mankön mot 1,000 qvinkön. 

På sätt förut blifvit antydt och af tab. N:o 8, 

kol. 17 —19, närmare upplyses, hafva nu såsom äkta 

barn endast upptagits de, hvilkas föräldrar före barnens 

födelse varit samman vigda, hvaremot alla de öfriga 

blifvit såsom oäkta upptagne uti kol. 20—22, men 

med tillägg i kol. 23 af upplysning, huru många bland 

dessa senare, som uppgifvits framfödda af trolofvade 

mödrar, så att jemförelse må kunna anställas med 

tabellverkets förra uppgifter. Efter nu följda beräk

ningsgrunder utgöra de under året 1861 i hela Riket 

lefvande framfödda äkta barnen 114,819, de oäkta 

11,815. Proportionen dem emellan utfaller på föl-

jande sätt: 

Bland de numera under rubriken oäkta i tabel-

lerna hänförde barn hafva framfödts af trolofvade 

mödrar: i hela Riket: 9·76 %, men å landsbygden: 

På grund af detta Nådiga beslut har jag ansett 

embetsverket berättigadt att i redogörelsen för barna 

föderskornas och de födda barnens civilstånd vidtaga 

de förändringar, som i tabellerna till denna under 

dåniga berättelse förefinnas, dervid rubriken »ej gifta» 

uttrycker, att qvinnorna ej tillhöra någondera af de 3 

förutgående tabellrubrikerna. 

Hvad beträffar barnaföderskorna upplyser alltså 

tab. N:o 7, kol. 17—20, att de till civilstånd varit: 
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11·58%, i städerna: 5·61 %, i Stockholm: 0·60%. Äfven 

i dessa tal afspegla sig vigtiga sociala olikheter. 

Om man Jemför de oäkta barnens antal med hela 

folkmängden, så utfaller denna jemförelse med ett 

oakta barn på omkring 316 innevånare för hela Ri-

ket, men på omkring 61 innevånare för Stock-

holms stad. Vid denna nedslående jemförelse får dock 

ej förbises, dels att ogifta qvinnor från en stor del af 

Riket komma till Stockholm för att der vid barn-

bördshusen och annorstädes bättre kunna dölja sin 

nedkomst och att i följd af mödrarnes rätt att, när 

de så önska, förblifva helt och hållet okända, barnen 

måste i födelseböckerna upptagas såsom tillhörande 

Stockholm, dels ock att åldersklasserna inom Stock-

holms befolkning sins emellan hafva helt andra pro-

portioner än de som för Riket i sin helhet äro gäl-

lande. Åldersklassen 20—50-åriga utgör nemligen 

bland Stockholms innevånare omkring 57 %, inom hela 

Rikets deremot blott omkring 51 %. 6 % högre be-

folkning af denna åldersklass, som ensamt vid denna 

jemförelse kan komma i fråga, bör alltså ej heller 

lemnas utom beräkning. 

Tabb. N:ris 9, 10, 11. Nativiteten månadsvis. 

Nativitetsbeloppet, som visar sig intaga en viss 

bestämd ordning mellan de särskilda årstiderna och 

månaderna, så framt man sammanlägger ett stort antal 

iakttagelser, på sätt som i föregående berättelser blifvit 

ådagalagdt, kan deremot ej väntas skola förete denna 

noggranna ordningsföljd, när iakttagelserna omfatta 

blott ett enda år. Dock utvisa tabellerna för året 

1861, bland annat, den öfverensstämmelse med den 

för Sverige ådagalagda regelbundna ordningsföljden, 

att det lägsta antalet födde akta barn finnes i Juli 

månad och i allmänhet under sommarmånaderna, och 

att det lägsta antalet oäkta barn är framfödt under 

Juli—November månader och alltså afladt under höst-

och vintermånaderna. Äfven de dödfödda barnens 

lägsta antal har såsom vanligt visat sig falla på som-

marmånaderna. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne. 
Absoluta dödligheten i Riket under året 1861, 

uppgående till 71,829, understiger med 9,137 medel-

got . Centr.-Byråns underd, årsberättelse för 1861. 

talet för åren 1856—1860 och utvisar sålunda ett 

ganska gynnsamt förhållande. Om man dock följer 

dödligheten från och med året 1856, då den för hvarje 

år respektive och i runda tusental varit 79 tusen, 101 

tusen, 80 tusen, 75 tusen och 67 tusen, så finner man, 

att från 1857 års ovanliga höjd dödligheten redan år 

1860 hade sjunkit till lägsta beloppet, och sålunda nu 

åter något höjt sig. 

Relativa dödligheten, som på medeltal innevånare 

under åren 1856—1860 uppgick till 2·16 %, med 

vexlingar de särskilda åren mellan 1·76 % och 2·76 %, 

visar sig ock ganska gynnsam under året 1861, då 

den enligt tab. N:o 12 ej uppgått till högre belopp 

än 1·85 %. 

Den vanliga jemförelsen mellan nativiteten och 

mortaliteten visar, att, då i medeltal för åren 1856 

—1860 100 aflidne ersattes af 155 lefvande födde, med 

vexlingar mellan de särskilda åren från en ersättning 

af blott 118 till en sådan af icke mindre än 197 lef-

vande födde, så hafva under året 1861 100 aflidne 

ersatts af 176 lefvande födde. 

Mot 100 aflidne af mankön svarade i medeltal 

1856 — 1860: 96·91 aflidne af qvinkön, och har förhål-

landet 1861 varit 100:96·48. 

Ehuru civilståndet ensamt för sig på dödligheten 

har en ytterst ringa inflytelse, är dock i kol. 5 —10 

af tab. 12 redogörelse härom lemnad. 

Af de i kol. 12 upptagne relativa tal upplyses 

dödlighetens förhållande å olika orter, och synes deraf 

bland annat att, utom vanliga förhållandet af en större 

dödlighet i städerna än å landsbygden, Stockholms län, 

likasom förhållandet var under nästlidne qvinqvennium, 

haft större dödlighet än något af de andra länen, 

hvarefter närmast i ordningen följer Göteborgs och 

Bohus län, utan tvifvel i följd af stor andel stads-

befolkning, så att derigenom Upsala län kommer först 

i 3:dje rummet o. s. v. A motsatta sidan har Jemt-

lands län äfven under detta år fått behålla sin van-

liga plats, utmärkt för den lägsta dödligheten. 

Bland städerna står visserligen Stockholms stad 

främst med en dödlighet af 3·35 %, men i samma ko-

lumn visar sig dödligheten i Göteborgs stad hafva 

under året 1861 uppgått till 3·26 %, och den bilaga, 
B 
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hvilken åtföljer denna underdåniga berättelse, såsom 

redogörelse för dödsorsakerna i staderna enligt läkares 

intyg, häntyder på att åtskilliga bland de mindre stä-

derna haft lika stor, ja till och med större dödlighet 

än de 2 största. Endast genom en längre följd af 

tillräckligt omfattande, noggranna och väl, ordnade 

iakttagelser, sådane Eders Kongl. Maj:t jemväl anbe-

fallt, blir det möjligt att skilja de tillfälliga inflytel-

serna af farsoter m. m. från de oafbrutet verkande, 

och att på grund af kännedom om både det ena och 

andra slaget vidtaga åtgärder, som kunna säkert främja 

stadsbefolkningens helsa och lif. 

Tab. N:o 13. Å l d e r vid döden. 

De specifika uppgifter om hvarje afliden persons 

ålder vid dess frånfälle, hvilka meddelas af de till 

embetsverket ingående utdragen ur dödböckerna, hafva 

blifvit bearbetade till tab. N:o 13, upptagande ålders-

åren vid döden för hvarje kön inom hvarje län och 

med skilnad mellan landsbygden och städerna inom 

länen. Då för nödiga kontroller utarbetningen af ett 

sådant sammandrag måste ske i afdelningar och åt-

minstone länsvis, har jag trott detta sammandrag äfven 

böra i sådana länsafdelningar offentliggöras, om än 

slutsummorna för hela Riket af flera års fortsatta 

iakttagelser utgöra förnämsta behofvet för mortalitets-

tabellers beräknande. Dödlighetens förhållande sär-

deles inom de första lefnadsåren är emellertid å olika 

orter så olika, och så väl för omdömet om dessa or-

ters helsotillstånd, som för frågan om ändamålsenliga 

åtgärder till dödlighetens minskande af så stor vigt, att 

tabellens utförlighet häruti bör finna ett berättigande. 

För att exempelvis härpå fästa närmare upp-

märksamhet, tillåter jag mig här framlägga några efter 

densamma beräknade proportioner. 

1861 års dödlighet var: i de 7 första lefnadsåren 

Häraf synes, att då dödligheten inom de första 

7 lefnadsåren sammanräknade för hela Riket utgjort 

nära 41 % af samtlige dödsfall — och landsbygdens 

dödlighet med inemot 2 % understigit, men samtliga stä-

dernas med nära 5 % och Stockholms stads med knap-

past 5½% öfverstigit medeltalet för Riket, så förekomma 

dock för de särskilda lefnadsåren orterna emellan af-

vikelser i alldeles motsatta rigtningar. 

Det är omisskänneligt, att dylika afvikelser måste 

hafva sina orsaker i en mängd faktorer, hvilkas ver-

kan derjemte kan vara dels bestående, dels tillfällig, 

dels hafva sin rot i det individuela helsotillståndet en-

samt för sig, dels åter i omständigheter, som på detta 

blott medelbart inverka. 31 % dödlighet i Stockholm 

inom första lefnadsåren och till stor del inom första 

hälften deraf, häntyder omisskänneligt på orsaker ocb 

botemedel, som måste ligga inom den sociala, sedliga, 

fattigvårds-verksamhetens område till större antal än 

inom sjukvårdens. Bland denna tredjedel af offren för 

dödens årliga härjningar i hufvudstaden hafva för-

äldrars liderlighet, likgiltighet och sjelfförvållade nöd 

en skuld, som blott af okunnighet eller förbiseende 

kan kastas på stadens sundhetstillstånd. Med sina 

många brister och behof visar sig ock detta ej hafva 

varit hinderligt, att från och med 2:dra lefnadsåret 

tillåta ett fördelaktigare mortalitetsförhållande än det, 

som utvisas ej blott för städerna gemensamt, utan 

till en del ock för landsbygden. 

Om en vigtig orsak härtill får sökas uti det lyck-

liga förhållandet, at t Stockholm varit relativt skonadt 

från åtskilliga farsoter, som under året svårt hemsökt 

så väl andra städer, som delar af landsbygden, *) så 

torde dock ej böra förbises de tillfällen till erhål-

lande af en uppmärksammare vård, hvilka hår rik-

ligen erbjudas och måste visa sig desto tacksammare, 

ju mer den spädaste ålderns stora faror hunnit ge-

nomgås. 

De talrika tillfällen till jemförelser, som tab. N:o 

13 i öfrigt erbjuder, torde få lemnas till hvarje in-

tresserad forskare att sjelf begagna. 

*) Jemför Bihanget i afseende på städerna och tab. N:o 16 i afseende på lands-
bygden. 
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Tab. N:o 14. Dödligheten månadsvis. 

Denna tabell ådagalägger, att årets dödlighet i 

det hela följt den vanliga gången att uppträda högst 

under kallaste vintern (Januari) och på våren (Maj) 

samt att sjunka till sitt lägsta belopp i Juli månad. 

Städernas dödlighet vexlar dock vanligen emellan 

månaderna på något olika sätt mot landsbygdens, äf

vensom den under olika år är mera olika. Den har 

väl företett sitt högsta belopp under 1861 i Januari 

och Maj månader, men visar sig i Oktober hafva varit 

något litet lägre än under Juli månad. 

Tab. N:o 15. Folkmängdsförändringarne inom 

hvarje stad. 

De anordningar, som blifvit följder af Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 

rörande uppgifterna till Rikets befolkningsstatistik, hafva 

beredt Presterskapet inom stadsförsamlingarne en vå-

sendtlig lättnad att vid hvarje års början kunna med-

dela en kort summarisk öfversigt öfver befolkningens 

förändringar under det förflutna året. Att allmän-

heten med begärlighet mottager dessa meddelanden 

och att de genom tidningspressen skyndsamt spridas, 

år tillfredsställande ej blott från andra synpunkter, 

utan ock derföre att man bör kunna hoppas, att ge-

nom en i hvarje stad lätt verkställd jemförelse mellan 

folkmängden enligt husförhörs- och mantalslängderna 

en behöflig kontroll skulle kunna tillvägabringas. De 

af Presterskapet på årets första dag eller dagar med-

delade uppgifterna kunna dock ej göra anspråk på 

att anses såsom för året fullt afslutade. Sedan ut-

dragen ur Ministerialböckerna från hela Riket, samlade 

i Statistiska Central-Byrån, beredt tillfälle till gransk-

ning och jemförelser, blifva många smärre ändringar 

deraf en följd. Den justerade uppgift, som tab. N:o 

15 framlägger, har häruti sitt berättigande, jemte det 

den samlar till en lätt öfversigt de spridda notiserna, 

som förut af tidningarne till större eller mindre del 

meddelats. 

Tab. N:o 16. Dödsorsaker af farsoter. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af 

den 4 November 1859 har Presterskapet sig ålagdt 

att ej blott för städerna i dödböckerna upptaga samt-

lige dödsorsaker enligt de läkarebetyg, som blifvit före-

skrifna, utan ock att för landsbygden på samma sätt 

redogöra för dödsorsaker af gängse farsot och af s. k. 

endemisk sjukdom, efter de upplysningar, som veder-

börande läkare likaledes förpligtats att meddela. För 

dödsorsakerna i städerna under året 1861 har den i 

Statistiska Central-Byrån utarbetade redogörelsen blifvit 

såsom särskild bilaga tryckt och bifogad denna berät-

telse, på det den måtte kunna särskildt spridas till 

städernas Sund hets-Nämnder och Läkare. De i död-

böckerna antecknade dödsorsakerna af farsoter, som å 

landsbygden skördat offer, äro åter sammanförda i tab. 

N:o 16, och hafva i den jemväl upptagits uppgifna 

fall af döda i barnsbörd, bland annat af det skäl, att, 

å landsbygden utan särskild läkareundersökning ganska 

ofta torde vara mycket svårt att för anteckningar i 

dödboken uppdraga en bestämd gräns mellan dödsfall 

af den bland farsoterna räknade barnsängsfebern och 

af sjelfva barnsbörden. 

De begagnade sjukdotnsbenämningarne å tabellen 

äro i enlighet med det Cirkulär af den 5 Mars 1860, 

hvilket Eders Kongl. Maj:ts Sund hets-Kollegium till 

läkares efterrättelse utfärdat. 

Hvad uppgifternas fullständighet beträffar, så nöd-

gas jag, i sanningens intresse och i hopp att derige-

nom kunna verka förbättring, öppet uttala den öfver-

tygelse, att ej sällan och i flera församlingar anteck-

ningar om dödsfall af farsoter underlåtits, hvaraf blir 

en följd, att hela sammandraget lider af pfullständig-

het. Undantager man enstaka fall, så synes kunskap 

om gängse farsot och dess benämning ej böra kunna 

saknas. Dock måste ej lemnas oanmärkt, att antalet 

dödsfall i farsoter enligt tab. 16 flerfaldigt öfverstiger 

det som Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium i 

Dess underdåniga berättelse för 1861 kunnat samla 

ur läkarnes embetsberättelser, hvilket förhållande otvif-

velaktigt gifver en ökad vigt åt kyrkoboksantecknin-

garne. 

Enligt tabellen har Kikhosta varit den under året 

i Riket dödligaste farsoten, hvarefter i ordningen följt 

Skarlakansfeber, Nervfeber, Strypsjuka, Rödsot o. s. v. 

I afseende på Smittkoppor torde anteckningarne 

kunna antagas företrädesvis fullständiga och tillförlit-
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liga, så att denna farsot i det hela ej synes haft svår 

utbredning. 

De 2:ne för oss nyare farsoterna Diphtheria (kol. 

5) och Meningitis cerebrospinalis (kol. 8) torde deremot 

hafva skördat flera offer, än de angifna, då den först-

nämnda antagligen ofta får namnet Strypsjuka och den 

sistnämnda, som funnits uppgifven under flera benäm. 

ningar af orter der den varit gängse (såsom Westerås-

sjuka m. fl.) äfven uppenbarligen blifvit med Drag-

sjukan (Ergotismus, kol. 15) förvexlad. 

Under dödsfall af Frossa torde väl till någon del 

åtminstone innefattas följdsjukdomar. 

Enligt tabellen har Göteborgs och Bohus län 

varit svårast hemsökt af farsoter och bland dem för-

nämligast Kikhosta, Messling och Skarlakansfeber. Både 

i norr och söder angränsande län synas ock af samma 

farsoter varit hemsökte, Elfsborgs län derjemte af 

Rödsot. 

Då uppgifne dödsfallen af farsoter uppgå i me-

deltal för hela Riket till 12% af samtlige dödsfall, för-

delar sig enligt tabellen detta tal med blott 11 % på 

landsbygden och 17 % på städerna. 

Beträffande de uppgifna dödsfallen i barnsbörd, 

så torde med undantag deraf, att några bland dem 

möjligen rättare haft sin plats under benämningen 

barnsängsfeber, deras antal vara tillräckligen noggrannt 

för behofvet, och är afsedt att dessa uppgifter böra 

sammanhållas med dem, som i tab. N:o 7 koL 21 äro 

meddelade, så snart dessa senare kunna antagas hafva 

erhållit nog fullständighet. Deras antal, 504, är något 

lägre än medeltalet för 1856—1860, då det är upp-

gifvet till 570. Af samtlige barnsbörder utgöra döds-

fallen blott 0·39 % mot medeltalet 0·45 % under näst-

lidna qvinqvennium. 

Tab. N:o 17. Våldsamma dödsorsaker. 

Uppgifterna rörande de här enligt Sundhets-

Kollegii benämningar uppförda våldsamma dödssätten 

äga antagligen önskvärd fullständighet, och jag har 

ansett gagneligt att i noter meddela ytterligare upply-

sande anmärkningar, så vidt tillfälle och anledning 

dertill erbjudits. 

Den ihjälhungrade upplyses sålunda hafva varit 

en fåne. 

Af de drunknade, som utgöra största antalet 

olycksfall, eller 1,042 i hela Riket, hafva icke mindre 

än 910 tillhört manligt och blott 132 qvinligt kön. 

Icke mindre än 40 män äro omkomne på hafvet, mer 

eller mindre fjerran från hemmets kust. Att bland 

de drunknade räknas icke mindre än 177 barn under 

10 år är utan tvifvel ett bevis på försummad tillsyn. 

12 personer i Skåne inom ett enda år drunknade i 

mergel- och torfgrafvar torde ock vara förtjente af 

särskild uppmärksamhet. 

Bland de ihjälfrusne förekomma endast 2 barn 

under 10 år. Ofta har svårt yrväder vållat olyckan, 

och möjligen ej sällan missbruk af starka drycker. 

Att på landsbygden bland 158 aflidne af bränn-

skador träffa icke mindre än 128 barn under 7 års 

ålder är otvifvelaktigt ett högst beklagansvärdt för-

hållande, som väl ej sällan härrört af en straffvärd 

försumlighet. 

Bland de af åskslag dödade 15 träffades i Hal-

lands län 3 liktidigt. 

Bland dödsfall af förgiftning å landsbygden före-

komma af ormbett icke mindre än 6 personer, deraf 4 

barn och 2 äldre, af rabies efter hundbett 1 man, af 

rots 1 qvinna, af insektstygn 1 man, af phosphor-

nekros 1 fabriksarbeterska. 

Af de genom qväfning å landsbygden vållade 

dödsfallen äro icke mindre än 154 späda barn, som 

funnits döde i säng hos föräldrarne eller modren en-

sam, af de öfriga 6 hafva vållats genom köttbit i stru-

pen 2, genom spritånga 1, genom ångor i mäskrum 1, 

genom rök 2. 

Ehuru de våldsamma dödssätt af fall, krossning, 

sårnader, brott m. m., hvilka i kol. 13 för landsbyg-

den äro sammanförda, ej alltid varit så specifikt upp-

gifna, att den egentliga våldsamma dödsorsaken kunnat 

bedömas, torde dock bland dessa särskildt böra om-

nämnas följande: 

Skenande hästar, stjelpning och öfverkörning i ornkr. 47 fall; 

Fallande träd, jordras o. d » 44 » 

Slag och skador af hästar. » 26 » 

Skador i qvarnar, tröskverk och andra ma-

skiner » 24 » 
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Vådaskott (deraf 2 sprängskott) omkr. 20 fall, 

Skador i grufvor » 14 » 

Ihjälstångade » 6 » 

Krossning ä jernväg » 2 » 

Sprängning af en kanon 1, rifning af björn 1, fall 

på en kyrkklocka 1 o. s. v. 

Bland 64 uppgifna mord och dräp hafva 30 

varit barnamord, deraf 24 å landsbygden och 6 i 

städerna. 

Tab. upptager i kol. N:o 15 blott 3 af rättningar 

under året, då af H. Exc. Herr Justitie Stats-Ministerns 

embetsberättelse upplyses, att deras antal varit 4. Skil-

naden kan möjligen förklaras deraf att, såsom ofta är 

fallet, brottslingarnes kyrkoskrifningsort är okänd eller 

omtvistad, eller att vederbörlig anmälan uteblifvit hos 

respektive pastorsembete. Nämnde berättelse måste 

alltså betraktas såsom den rätta källan för hithörande 

uppgifter. 

Bland uppgifne dödsorsaker förekommer visserli-

gen ej sällan berusadt tillstånd, men mången gång 

under biomständigheter, som ej tillåtit afgöra, om ruset 

ensamt för sig bordt antagas hafva orsakat döden. 

Under sådant förhållande har synts ändamålsenligast 

att ej särskildt upptaga ruset bland dödsorsakerna, men 

otvifvelaktigt har det vid en mängd olyckshändelser 

varit den förnämsta anledningen. 

Tab. N:o 18. Sjelfmord. 

Antalet sjelfmord, som i H. Exc. Herr Justitie Stats-

Ministerns underdåniga berättelse uppgifves till 199, 

uppgår enligt Ministerialboksutdragens nominativa upp-

gifter till 288. Skilnaden är betydlig och förtjenar 

derföre så mycket mer uppmärksamhet. Ärliga me-

deltalet sjelfmord för qvinqvenniet 1856—1861 enligt 

Presterskapets tabellariska uppgifter utgjorde 210·8, 

och högsta antalet för år: 238 förekom året 1860, 

med hvilket, de nominativa uppgifterna började med-

delas. Tillökningen med 50 under året 1861 skulle 

visserligen kunna synas häntyda på fel, derest ej det för 

året 1862 i dödboksutdragen såsom sjelfmördare upp-

gifna antalet vore i det närmaste lika stort med det 

som tab. N:o 18 upptager. På grund häraf kan jag 
Stat. Centr.-Byråns underd, årsberättelse för 1861. 

ej tveka om summans rigtighet, och torde olikheten 

med domstolarnes uppgifter böra sökas i det förhål-

lande, att sjelfmord till det antal som utgör skilnaden 

mellan båda uppgifterna ej gjorts till föremål för laga 

undersökning, hvaraf behofvet jemväl ytterligare min-

skas genom nya strafflagen. 

Den betydliga tillväxten vållar, att då enligt förra 

uppgifterna för qvinqvenniet 1856—1860 kom i me-

deltal en sjelfmördare på 17,798 innevånare, så blir 

förhållandet för 1861 en på 13,502. 

Af uppgifna antalet sjelfmördare hafva 222 varit 

män och 66 qvinnor, eller mot 100 män nära 30 qvin-

nor, hvilket förhållande föga afviker från medeltalet 

för åren 1856—1860, som var 100:32. Ena hälften 

af sjelfmördarne har utgjorts af gifta, den andra af 

ogifta personer, och afvikelsen från förra qvinqvenniets 

förhållande 52 % gifta mot 48 % ogifta är alltså 

obetydlig. 

För dödsorsakerna i Rikets städer redovisas sär-

skildt i den ofta åberopade bilaga, som åtföljer denna 

underdåniga berättelse. 

I förra berättelser hafva upptagits åtskilliga redo-

görelser, hvilka här blifvit uteslutne, såsom om in-

gångne äktenskap, nativitet och mortalitet ståndsvis. 

Då beträffande hithörande uppgifter ganska ofta varit 

omöjligt att uppdraga några bestämda ståndsskilnads-

gränser, har ansetts omöjligt att af dem kunna med-

dela något upplysande och tillförlitligt sammandrag. 

Likaledes hafva de ofullständiga uppgifter, som 

förr erhöllos från församlingar af främmande tros-

förvandter, nödgat att för årliga folkmängdsförändrin-

garne inom dessa församlingar då lemna särskilda redo-

görelser. Detta skäl har numera upphört, sedan dessa 

församlingar afgifva sina redogörelser efter samma 

formulär som statskyrkans presterskap. De främ-

mande trosförvandterna ingå nu i redogörelserna bland 

Rikets öfriga innebyggare. 

Öfver uppgifterna om antalet skyddskoppympade 

har ej ansetts lämpligt att redogörelse skulle fort-
c 
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farande lemnas både från Statistiska Central-Byrån 

och Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium, som otvif-

velaktigt är i tillfälle att i detta ämne skaffa de 

tillförlitligaste uppgifter och öfver dessa utöfva den 

bästa kontrollen. 

Sedan de föreskrifter upphört att gälla, hvilka 

förr i passjournalerna öppnade en källa för uppgifter 

om emigrationen, hafva de hithörande redogörelser, 

som för decenniet 1851—1860 kunnat meddelas i förr 

afgifna berättelser, måst inställas. 

Deremot har i 

Tab. N:o 19 rörande beviljad Svensk medborgarerätt 

upptagits en från Justitie-Stats-Expeditionen be-

näget meddelad uppgift, hvaraf bland annat upplyses, 

att de under året 1861 härstädes naturaliserade u t -

ländningar, hustrur och barn oberäknade, utgjort 79. 

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 K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj : t s 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåte 

F R . T H . B E R G . 

Stockholm den 31 December 1864. 
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Dödsorsakerna i Rikets städer ar 1861. 

In ledning . 

Sedan kolerafarsotens svåra härjningar i Europa, 
företrädesvis inom städerne och andra orter med sam-
manträngd befolkning, påkallat allvarlig uppmärksam-
het på vigten att, så vidt möjligt, undanrödja de 
helsofiendtliga inflytelser, som åt denna farsot gåfvo 
näring, och erfarenheten jemväl börjat vitsorda förvå-
nande verkningar häraf, kom frågan om »sanitära re-
former» snart allmänt på dagordningen. Men sundhets-
tillståndet inom en tätt boende befolkning är beroende 
ej blott af den individuela helsovårdsomtankan, den 
individuela förmågan eller viljan att tillfredsställa kraf-
ven i detta hänseende, utan ock af en mängd förhål-
landen, som endast genom kommunens samverkan och 
gemensamma, ofta ganska betydliga, uppoffringar kunna 
förändras. Häraf följer, att vid förslag om sanitära 
reformer snart måste uppstå frågor sådana, som de 
följande: 

huru högt kunna en orts sjuklighet och dödlighet 
uppgå, innan den måste förklaras befinna sig i ett så 
osundt undantagsförhållande, att särskilda åtgärder 
för sundhetsförbättring ovillkorligt påkallas? 

ligga förnämsta orsakerna till en sådan stegrad 
sjuklighet och dödlighet i brist på de lifsförnöden-
heter, hvilkas anskaffande tillhör hvarje enskilds om-
tanka? 

ligga de uti ett lefnadssätt, som missbrukar Guds 
gåfvor och mer eller mindre öfverdådigt trotsar helso-
lärans enklaste föreskrifter? 

ligga de i vissa lefnadsyrkens större lifsfarlighet? 
ligga de blott i tillfälliga periodiska epidemiska 

inflytelser eller äro de fortverkande, äfven då orten är 
skonad från farsoters härjningar? 

Bihang tal Stat. Cmtr.-Bgråni underd. Berättéhe för år 1861. 

ligga de i bestämda lokala förhållanden, som kunna 
till större eller mindre del trotsa all enskild helsovårds-
omtanka, såsom t.ex.sjelfva det trängre sammanboendet? 

eller i samverkan af flera eller färre bland dessa 
och andra förhållanden? o. s. v. 

Det är lätt insedt, att i afseende på dessa frågor 
de individuela åsigterna, utan stöd af tillförlitlig er-
farenhet, utan tillfällen att anställa jemförelser med 
andra orter och mellan olika tidrymder, lätt måste 
blifva skiljaktiga, och att sådan skiljaktighet lättast 
skall framträda och menligast inverka, om för sanitära 
reformer påkallas större kostnader eller andra känn-
bara uppoffringar. Lätt kan ock hända, att under 
en härjande farsot, då den lugna pröfningen så ofta 
öfverröstas af fruktan, agitationen med ensidig och 
felaktig uppfattning genomdrifver åtgärder, som sedan 
befinnas hafva saknat tillräckliga grunder och alltså 
vållat blott ändamålslösa uppoffringar. — Den enda 
säkra utgångspunkt, från hvilken man kan ernå till-
fredsställande svar på ofvan antydda frågor, och som 
derföre jemväl i flera länder eftersträfvas, fullföljes 
och burit frukt, är en fortgående statistisk redogörelse 
öfver dödsorsakerna, och för att kunna tillegna sig 
fördelarna af en sådan har man flerestädes ej ryggat 
tillbaka för betydligt arbete och betydliga kostnader. 

Redan vid kolerafarsotens första uppträdande i 
Berlin år 1831 började man der samla iakttagelser 
öfver dödligheten och dödsorsakerna inom hvarje sta-
dens qvarter. Dessa iakttagelser hafva sedermera af 
Polisstyrelsen blifvit oafbrutet fortsatta och ordnade 
till en statistisk redogörelse, som åt stadsförvaltningen 
lemnat den värdefullaste ledning. 

A 



II Dödsorsakerna i Rikets städer år 1861 

En ännu mer vidsträckt och ingripande inflytelse 

i fråga om sanitära reformer har utgått från statisti-

ken öfver dödsorsakerna i England. Det särskilda 

embetsverk i London, hvilket, under benämningen Re-

gistry Office, inrättats för att betrygga lagligt förfarande 

vid inskrifningen af vigslar, födelse- och dödsfall, har 

jemväl, under hufvudsaklig ledning af Dr William 

Farr, förvärfvat sig den största förtjenst om statisti-

ken öfver dödsorsakerna. Från och med år 1837 har 

detsamma offentliggjort ars- och qvartals-redogörelser 

öfver dödsfallen i England med Wales jemte en allt 

noggrannare specifikation öfver dödsorsakerna, och för 

staden London utgifves hvarje vecka en sådan redo-

görelse, som tillåter jemförelser mellan stadens olika 

qvarter eller distrikter. Der man kan rådfråga en 

dylik väl ordnad följd af iakttagelser försvinner all 

tvekan, huruvida en ort har behof af sanitära för-

bättringar eller ej, och huruvida de vidtagna åtgärderna 

ledt till det önskade målet eller ej. I förra fallet fin-

ner man sina uppoffringar rikligen ersatta, i det se-

nare har man åtminstone blifvit bestämdt upplyst om 

sitt misstag. Efter Englands föredöme inrättades jem-

väl i Skotland år 1854 ett Registry Office, som lika-

ledes årligen redogör för dödsorsakerna i hela landet 

och månatligen för dem i landets 8 största städer. 

Värdefulla iakttagelser öfver dödsorsakerna hade 

äfven samlats i åtskilliga andra länder och städer, 

bland hvilka företrädesvis kantonen Geneve, under 

Dr Marc d'Espines nitiska ledning, förtjenar anföras, 

innan denna fråga blef föremål för gemensamma öfver-

läggningar på de Internationela statistiska kongresserna. 

Redan vid den första bland dessa, i Brttssel år 1853, 

ådagalades tydligt, hvilka stora svårigheter man ännu 

hade att besegra, för att af de spridda iakttagelserna 

kunna vinna ett resultat, som genom tillförlitlighet, 

fullständighet och jemförlighet de särskilda länderna 

emellan kunde göra anspråk på verkligt värde i veten-

skapligt och administrativt hänseende. 

Första villkoret härför är, att dödsorsaken skall 

vara af läkare tillförlitligt bestämd, och man måste 

alltså uppgifva all förväntan åtminstone på en full-

ständig sådan statistik, der läkaretillgången, såsom van-

ligen å landsbygden, är för ändamålet otillräcklig, och 

i sådana fall inskränka sina önskningar till städerne. 

Talrika dödsfall förekomma dock äfven inom dessa, 

utan att läkare vid sjukvård varit anlitad. I den all-

männa säkerhetens intresse stadgar dock flera länders 

lagstiftning verifikation af dödsorsaken såsom villkor 

för begrafning, och der så är förhållannet, bör upp-

lysning i allmänhet ock kunna vinnas. 

En annan svårighet möter uti läkarevetenskapens 

snabba utveckling i vår tid, i följd hvaraf den prak-

tiserande läkaregenerationen på en ort, i ett land, ännu 

åtminstone tillhör många skolor, hvilkas olika åsigter 

kunna vålla stor olikhet i sjukdomsbenämningar. Då 

nu antalet dödsorsaker inom en stor befolkning na-

turligtvis är betydligt, och benämningarne ytterligare 

kunna mångfaldigas i följd af läkarnes olika individu-

ela uppfattning och vetenskapliga åsigter, så visade 

erfarenheten, att de uppgifna dödsorsakernas antal växt 

till så många hundradetal, att deras bearbetning till 

statistiska öfversigter med fördelning efter kön, åldrar, 

yrken, årstider o. s. v. redan af denna orsak blifvit 

nära nog omöjlig, åtminstone för den fåtaliga perso-

nal, som vanligen dertill kunde egnas. Mångfalden af 

olika sjukdomsnamn på sjukdomsformer, som i hufvud-

saken voro identiska, eller hvilkas åtskiljande för ad-

ministrativa ändamål var fullkomligt likgiltigt, hade 

ock visat sig försvåra, ja omöjliggöra den lätta och 

säkra öfversigt, som eftersträfvades. 

Man hade visserligen på de flesta ställen ej un-

derlåtit, att åt landets högsta medicinska myndigheter 

öfverlemna utarbetandet af nomenklaturen öfver döds-

orsakerna, men dels hade häraf följt sådan olikhet i 

redogörelserna från olika länder, att de ej utan stor 

fara af misstag kunde med hvarandra Jemföras, dels 

bestreds ännu vid Statistiska Kongressen i Brussel af 

några läkare sjelfva möjligheten och befogenheten af 

en sådan nomenklatur, enär vid dess utarbetande stun-

dom blott en ringa röstöfvervigt afgjort till fördel för 

ena eller andra åsigten, och i dylika bestämmelser 

alltid låge ett obehörigt tvång å vetenskapen. 

Den betydliga meningsskiljaktighet, som vid Brus-

seler-Kongressen yppades, och under hvilken till och 

med yttrades tvifvel om möjligheten att tillvägabringa 

en statistik öfver dödsorsakerna af något verkligt värde, 

vållade, a t t frågan måste hänskjutas till nästa Kongress, 

till hvilken bestämda förslag skulle afgifvas af Dr William 
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Farr i London och Dr Marc d'Espine i Geneve, hvilka 

båda i ämnet ansågos äga den största erfarenheten. 

Till 1855 års Kongress i Paris hade dock nämnde 

Herrar icke kunnat i sina åsigter blifva ense, hvar-

före särskildt förslag från hvar och en af dem der 

framlades. 

Dr Farrs förslag, hvilket utgjordes af det förfa-

rande, som i England vunnit erfarenheten för sig, ut-

gick hufvudsakligen från praktiskt syfte och möjlig-

heten af en skyndsam praktisk tillämplighet medelst 

enkla, korta, noggrannt bestämda och så vidt möjligt 

äfven för allmänheten fattliga sjukdomsnamn, samman-

ställde icke i alfabetisk ordning utan i vissa grupper. 

Bland den mångfald af indelningsgrunder, som vid 

gruppering kunde ifrågakomma, ansåg Dr Farr från 

statistisk synpunkt företrädet böra gifvas åt den gamla 

och välkända indelningen i farsoter och endemiska 

sjukdomar, i vanliga sporadiska sjukdomar och i våld-

samma dödssätt Hans gruppering innefattade alltså 

i l:sta klassen epidemiska, endemiska och smittosamma 

sjukdomar (Morbi zymotici), i 2:dra klassen s. k. kon-

stitutionela sjukdomar (Morbi cachectici), i 3:dje klassen 

s. k. lokala sjukdomar (Morbi monorganici), i 4:de 

klassen utvecklings-sjukdomar (Morbi metamorphici) och 

i 5:te klassen våldsamma dödssätt. Tillika fastades upp-

märksamhet på vigten att skilja mellan primära och 

sekundära dödsorsaker. Under hvarje klass voro de 

uppräknade sjukdomarna dessutom grupperade i vissa 

ordningar, som med omkring 75 generiska eller spe-

cifika sjukdomsnamn ansågos kunna inrymma de i 

Europa vanligaste dödsorsakerna. 

Marc d'Espines förslag, likaledes sedan många år 

i bruk i kantonen Généve, bar tydligt prägeln af en 

viss medicinsk skolas åsigter och måste hos dennas an-

hängare finna stöd, men kunde så mycket mindre till-

fredsställa dem, som just sträfvade efter oberoende af 

sådana åsigter. Det uppställde i l:sta afdelningen 

dödfödda, i den 2:dra medfödda bildningsfel, i den 3:dje 

ålderdomssvaghet, i den 4:de våldsamma dödssätt, i den 

5:te plötsliga dödsfall utan föregången sjukdom, i den 

6:te dödsfall af s. k. akuta eller hetsiga sjukdomar, 

i den 7:de dödsfall af s. k. kroniska eller långvariga 

sjukdomar och i den 8:de dödsfaU af okänd orsak. I 

en mängd klasser under dessa hufvudafdelningar upp-

togos 157 dels generiska dels specifika benämningar 

af de vanligare dödsorsakerna. 

För Kongressen lyckades lika litet att vinna all-

mänt bifall åt någotdera af dessa förslag, som att af 

dem tillvägabringa en sammanjemkning af fullt till-

fredsställande beskaffenhet. Resultatet blef en klassi-

fikation upptagande: l:o dödfödda, 2:o döde af med-

född svaghet eller medfödda bildningsfel, 3:o af ålder-

dom, 4:o af yttre våldsam anledning, 5:o af tillförlitligt 

känd sjukdom, 6:o af sjukdom, som blott obestämdt 

eller genetiskt kunnat uppgifvas, 7:o af fullkomligt obe-

kant dödsorsak. Jemte gruppering af 139, dels gene-

riska dels specifika, sjukdomsnamn under dessa klasser, 

uppgjordes för dem en synonymi på latinska, franska, 

italienska, engelska, tyska, svenska och danska språ-

ken för internationelt ändamål, men frågan om före-

trädet af gruppering efter sjukdomsförloppet i akuta och 

kroniska, eller efter utbredningen i epidemiska, endemiska 

och sporadiska, måste lemnas öppen åt nästa Kongress. 

I öfrigt uttalade denna kongress sin enhälliga 

önskan, att hvarje praktiserande läkare tillförbindes 

att gifva upplysning om dödsorsaken för hvarje af 

honom skött sjuk, att i hvarje stat åtgärder måtte 

vidtagas för att erhålla samtlige dödsorsaker bestämde, 

att samtlige vederbörande läkare borde kostnadsfritt 

erhålla formulärblanketter till dödsattester, samt att 

den statistiska bearbetningen af detta material nöd-

vändigt måste åt läkare uppdragas. 

Det yttrande i ämnet, som vid 3:dje Kongressen 

i Wien framlades såsom frukt af vidlyftiga förberedande 

öfverläggningar inom Wiens Medicinska Fakultet och 

Läkare-Sällskap, tillstyrkte sammanslående af 5:te och 

6:te klasserna af Pariser-Kongressens förslag, 2:dra klas-

sens inskränkning till dödsfall inom första lefnads-

veckan, samt åsidosättande i nomenklaturen af all grup-

pering efter sjukdomarnes förlopp eller utbredning, 

men förelade deremot mycket utförliga formulär till 

dödsattester att af läkarne begagnas, i hvilka tillfälle 

gafs till anteckning så väl i sistnämnda hänseende, 

som öfver en mängd andra förhållanden, äfvensom 

detaljerade upplysningar om dessa formulärs rätta an-

vändande. Nödvändigheten, att materialet till statisti-

ken öfver dödsorsakerna skulle af läkare bearbetas, 

framhölls likaledes såsom oundgänglig. 
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Kongressen i London år 1860 behandlade frågan 

om statistik öfver sundhetstillståndet med en förkär-

lek, som hade sin grund i flera särskilda förhållanden. 

Krimfälttåget hade ådagalagt både de olycksdigra 

följderna af försummad helsovårdsomtanka och de väl-

signelserika frukterna af åtgärder ledda af insigt och 

nit. Statistiska redogörelser hade härvid gifvit det 

obestridligaste utslag, det kraftigaste stöd. Inför dessa 

stora fakta, som tolkades af en rik erfarenhet och ett 

brinnande nit, måste tvistigheterna om nomenklatur 

öfver dödsorsakerna helt och hållet träda i bakgrun-

den och detta så mycket mer, som Dr Farrs klassifi-

kation ej gifvit anledning till några anmärkningar 

af vigt. 

Vid Kongressen i Berlin år 1863 förekom ej ens 

någon anledning att åter upptaga denna fråga. 

Då svenska tabellverket först inrättades år 1748, 

låg i detsamma redan tydligt uttalad den afsigt, 

att genom begärda uppgifter öfver omkring 40 döds-

orsaker, specificerade å formulärblanketterna, erhålla 

ledning för omdömet om allmänna helsotillståndet och 

för åtgärder till dess förbättrande. De sålunda sam-

lade uppgifterna föranledde ock under de första 25 

åren många särskilda undersökningar och administra-

tiva förfoganden från dåvarande Collegium Medicurn. 

Men snart insågs dock det trängande behofvet att 

gifva någon ledning för Presterskapet i församlingarne, 

åt hvars nit och omdöme det var helt och hållet öf-

verlåtet att efter de upplysningar, som från sterbhusen 

kunde erhållas, anteckna dödsorsaken i den s. k. Död-

och Begrafningsboken. För sådant ändamål utdelades 

till hvarje kyrka i riket, på Kongl. Maj:ts befallning 

af den 28 Januari 1777, en af Tabell-Kommissionens 

dåvarande ledamot Arkiater Bäck författad beskrifning 

på de i tabellen förekommande sjukdomars känne-

tecken. Såsom bevis på den vigt, man ännu vid förra 

århundradets slut lade på dessa uppgifter, förtjenar 

anföras, att Tabell-Kommissionen genom Kongl. bref af 

den 18 Maj 1797 särskildt anbefalldes att hålla dem 

Collegiurn Medicum tillhanda. 

Den begagnade nomenklaturen blef dock ej länge 

tillfredsställande och kunde så mycket mindre blifva 

det, som dess tillämpning derjemte ålåg en icke i 

detta ämne sakkunnig personal. I följd häraf under-

gick den förändringar åren 1802 och 1811 under in-

seende af General-Direktör von Schulzenheim och år 

1821 efter hörande af Svenska Läkare-Sällskapet. 

Men redan vid 1812 års riksdag hade af Preste-

Ständet anförts besvär, bland annat, öfver uppgifterna 

om dödsorsakerna, på grund deraf att hvarken Prester-

skapet eller allmogen kunde äga erforderlig känne-

dom om sjukdomarnes kännetecken för att sannings-

enligt meddela de om dödsorsakerna äskade upplys-

ningar. Oaktadt Tabell-Kommissionen för den gången 

afböjde det önskade inställandet af alla uppgifter om 

dödsorsakerna genom förklaringen att bland dem i 

tabellformulären voro upptagna blott allmänt kända 

sjukdomar, om hvilkas härjningar det vore i flera 

hänseenden nödigt att erhålla upplysning, hade dock 

tid efter annan förnyade klagomål från Presterskapet, 

omöjligheten att kontrollera uppgifterna, deras i flera 

fall uppenbart felaktiga eller ofullständiga beskaffenhet 

o. s. v., den verkan, att, sedan Sundhets-Kollegii då 

varande Ordförande, Friherre von Weigel, tillkännagif-

vit förhoppning, att nödige upplysningar för helso vårds-

förvaltningen kunde vinnas genom vederbörande läka-

res embetsredogörelser, en väsentlig förärndring år 1831 

bifölls. Uti detta års tabellformulär affordrades nem-

ligen blott uppgift rörande dödsfall af barnsbörd, smitt-

koppor och vissa specificerade olyckshändelser samt sjelf-

mord, hvaremot på tabellförfattarne sjelfve fick an-

komma, att i dertill lemnadt rum införa antalet döds-

fall af farsoter och smittosamma sjukdomar. Denna 

förändring hade till följd, att uppgifter rörande döds-

orsaker af andra sjukdomar än de 2 specificerade till 

stor del helt och hållet uteblefvo, och att sålunda den 

åtminstone approximativa öfversigt af farsoternas härj-

ningar, som funnits intill år 1831, från dettta år ej 

kunnat vinnas, med undantag dock för kolerafarsoten, 

om hvilken tabellverket lemnat de tillförlitligaste un-

derrättelser vi äga för hela landet. 

För att öfver dödsfallen i Stockholm tillvägabringa 

en statistisk redogörelse, träffades år 1849 mellan Sven-

ska Läkare-Sällskapets i hufvudstaden boende medlem-

mar den öfverenskommelse, att vid hvarje dödsfall åt 

sterbhuset lemna attest öfver dödsorsaken, hvarjemte 

hos stadens Konsistorier anhölls, att sådan attest måtte 

före hvarje begrafning affordras, attesterne af Prester-
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skåpet antecknas å särskild lista och månatligen till-

handahållas Sällskapet, jemte underrättelse om antalet 

dödsfall af olyckshändelser och utan uppgifven döds-

orsak, om de dödes ålder och kön m. m. 

Redogörelse öfver de sålunda från Presterskapet, 

så väl som ock från sjukhusen uppgifna dödsorsakerna 

år för året 1850 af Sällskapets dåvarande Sekreterare 

Dr Bottiger meddelad i tidskriften Hygiaea för åren 

1850 och 1851. Men materialets ofullständighet och 

det mödosamma arbetet med dess sammanförande 

in. m. hindrade fortsättningen. Arbetet utvisade emel-

lertid inkomna uppgifter för omkring 73 % af döds-

fallen. 

Sedan den Komité, som, jemlikt Rikets Ständers 

underdåniga anhållan, af Kongl. Maj:t den 7 December 

1854 förordnades att utarbeta förslag till ett statistiskt 

embetsverk, dels i sitt den 18 Juni 1856 afgifna un-

derdåniga utlåtande, dels i särskild underdånig skrif-

velse, bland annat, fästat uppmärksamhet på det önsk-

värda, att frågan om statistik öfver dödsorsakerna upp-

tages i sammanhang med föreslaget upprättande af 

nya formulär för uppgifterna till befolkningsstatistiken, 

afgaf på nådig befallning Kongl. Sundhets-Kollegium 

den 25 September 1856 underdånigt yttrande i ämnet. 

Sedan jemväl å detta yttrande behörigt afseende 

fästats i det förslag till insamlande af uppgifterna till 

Rikets befolkningsstatistik, hvilket på nådig befallning 

afgafs den 2 April 1857 af då varande Kommissionen 

öfver Tabellverket, samt öfver frågan i sin helhet in-

hemtats underdånigt utlåtande så väl af Preste-Ståndet 

vid Riksdagen 1856—1858, som af samtlige Stifts- och 

Läns-Styrelser, jemte städernes Magistrater, och försla-

gen alltså varit föremål för den vidsträcktaste pröf-

ning, föreskrefs i Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af 

den 4 November 1859 angående meddelande af upp-

gifter till Rikets officiela statistik (Svensk Författnings-

Samling N:o 64), bland annat, att för åstadkommande 

af en så vidt ske kan fullständig och tillförlitlig sta-

tistik öfver dödsorsakerna från och med den 1 Juli 

1860 skulle tillämpas följande föreskrifter, nemligen 

a) att inom alla städer, som hafva anställde lä-

kare, pastor eller den hans ställe företräder, äfvensom 

prest eller föreståndare för församling af främmande 

trosförvandter, skall, vid hvarje dödsfall, i den så kal-

lade dödboken verkställa anteckning om dödsorsaken, 

grundad på de af sterbhuset eller andra vederbörande 

företedda läkare-intyg, hvilka, hvad angår barnaföder-

skor och nyfödda barn, som ej åtnjutit läkarebiträde, 

jemväl må kunna ersättas af examinerad barnmorskas 

skriftliga uppgift; 

b) att å landsbygden och i de städer, som ej 

hafva anställde läkare, pastor eller den som hans ställe 

företräder, äfvensom prest eller föreståndare för främ-

mande församling, skall, vid anmälan om timadt döds-

fall, i dödboken göra anteckning om dödsorsaken, i 

händelse densamma, efter de upplysningar, som kunna 

inhemtas, härrört af egen eller andras handaverkan, 

olyckshändelse, gängse farsot eller någon för orten 

egen, så kallad endemisk sjukdom; hvaremot i öfriga 

fall det må vara åt pastors eller församlingsförestånda-

res godtfinnande öfverlemnadt att i nämnde bok in-

skrifva, hvad han om dödsorsaken såsom tillförlitligt 

erfarit och kan finna anteckningsvärdt; 

c) att hvarje praktiserande läkare skall, när nå-

gon aflidit, som han i dess sista sjukdom vårdat, oför-

dröjligen och kostnadsfritt meddela intyg öfver döds-

orsaken; och 

d) att, der till dödsorsakens utrönande laga un-

dersökning påkallats, vederbörande polismyndighet skall 

omdesörja, att uppgift om dödsorsaken oförd röjligen 

varder meddelad vederbörande pastors-embete eller för-

samlingsföreståndare. 

Kongl. Sundhets-Kollegium erhöll ock liktidigt 

härmed befallning att åt vederbörande Styrelser öfver 

sjukvårdsinrättningar samt åt samtlige läkare och barn-

morskor i Riket meddela de för ifrågavarande upp-

gifter nödige formulär jemte föreskrifter och anvisnin-

gar rörande deras begagnande Detta fullgjordes ge-

nom Kongl. Sundhets-Kollegii Cirkulär af den 5 Mars 

1860 (Svensk Författnings-Samling N:o 13), med for-

mulär till dödsattest och en af Svenska Läkare-Säll-

skapet upprättad nomenklatur till ledning vid döds-

attesternas afgifvande. Denna nomenklatur upptager i 

l:sta klassen Mg ålderdom, i 2:dra dödfödde, i 3:dje 

medfödda sjukdomar och bildningsfel, i 4:de s. k. folk-

sjukdomar (epidemier), i 5:te konstitutionela sjukdomar, 

i 6:te lokala sjukdomar, med underafdelningar för de sär-

skilda organsystemerna, och i 7:de våldsamma dödsorsa-



VI Dödsorsakerna i Rikets städer år 1861. 

ker. Under dessa klasser äro uppförde 115 dels 

generiska dels specifika namn, med föreskrift att de 

generiska benämningarne skola så vidt ske kan speci-

ficeras. 

Blankettformulär till dödsattester, upptagande så 

väl primär som sekundär dödsorsak, spriddes i sam-

manhang med nyssnämnde Cirkulär till Rikets samt-

lige läkare, hvarjemte reservförråd deraf upplades hos 

hvarje Läns-Styrelse. 

Med hänsigt till det värderika material för kän-

nedom om sundhetstillståndet inom städerna och deras 

särskilda delar, hvilket sålunda komme att beredas, 

och med stöd af Kongl. Förordningen angående far-

soter och smittosamma sjukdomar af den 30 December 

1857 uppmanades jemväl samtlige Kongl. Maj:ts Be-

fallningshafvande att förståndiga städernes Sundhets-

nämnder att vid hvarje års utgång af Presterskapet 

de afgifna dödsattesterna einottaga, dem efter stadens 

olika delar ordna samt sålunda ordnade förvara till 

upplysning om sundhetstillståndet inom de särskilda 

stadsdelarne och utredande af de förhållanden, som 

kunna anses derpå menligt inverka. 

I ofvannämnde Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse 

af den 4 November 1859 hade jemväl bland annat 

stadgats, att den hittills för uppgifterna till befolknings-

statistiken använda formen af tabellariska sammandrag, 

utarbetade af församlingarnes Presterskap, komme att 

upphöra, hvaremot från och med året 1860 uppgifter 

om vigde, födde och döde i hvarje församling skulle årli-

gen meddelas Statistiska Central-Byrån i form af nomi-

nativa utdrag ur vigsel-, födelse- och dödböckerna enligt 

bestämda formulär, egnade att såsom duppletter af Mini-

sterialböckerne gifva ökad trygghet för civila rättigheter. 

För verkställighet af denna föreskrift var nödigt att 

samtliga Rikets Ministerialböcker skulle föras efter ena-

handa formulär, hvilket jemväl af Kongl. Maj:t den 

27 April 1860 fastställdes, så att numera alla rubriker 

och kolumner i de utdrag, som till Statistiska Central-

Byrån årligen ingå, hafva sin motsvarighet i sjelfva 

Ministerialböckerna. 

Genom Cirkulär från Statistiska Central-Byrån af 

den 26 Maj 1860 erinrades Rikets Presterskap, bland 

annat, i afseende på de uppgifter, som skulle lemna 

bidrag till statistiken öfver dödsorsakerna: 

»att i alla städer, som hafva anställde läkare, Pa-

stor af sterbhuset eller andre vederbörande alltid äger 

att fordra läkareintyg öfver dödsorsaken, hvilket in-

tyg skall afgifvas i enlighet med det af Kongl. Sund-

hets-Kollegium fastställda och samtlige läkare delgifna 

formulär; 

att äfven å landsbygden praktiserande läkare ej är 

fritagen från skyldigheten att lemna intyg öfver döds-

orsaken när någon aflidit, som han i dess sista sjuk-

dom vårdat; 

att, såväl i städerna som å landsbygden, vederbö-

rande polismyndighet skall ombesörja, att uppgift om 

dödsorsaken ofördröjligen varder meddelad vederbö-

rande pastörsembete i de fall, der till dödsorsakens 

utrönande laga undersökning påkallats; 

att å landsbygden hvarje läkare efter verkställd 

embetsförrättning för befarad eller utbruten farsot 

ofördröjligen skall lemna vederbörande presterskap nö

diga uppgifter om sjukdomens benämning och igen

känningstecken, till ledning för anteckningarne i död

boken ; 

at t de dödsorsaker, som å landsbygden skola in-

skrifvas, äro: egen eller andras handaverkan, olycks

händelse, gängse farsot och endemisk sjukdom, hvadan 

och då flertalet farsoter och endemiska sjukdomar, 

hvilka äro uppräknade i Kongl. Sundhets-Kollegii of-

vannämnda cirkulär under titeln IV »folksjukdomar,» 

icke blott af Presterskapet utan jemväl af allmogen 

torde vara väl kändt under de i nomenklaturen be-

gagnade benämningar, svårigheter i allmänhet icke 

torde böra möta att om de af dessa sjukdomar vål-

lade dödsfall genom ofvan anvisade hjelpmedel erhålla 

tillförlitlig upplysning; 

att vid alla de dödsfall, som ej härrört af ofvan-

nämnde orsaker, det står Pastor å landsbygden fritt, 

att för dödsorsaken lemna öppet rum, derest han an-

ser sig derom ej hafva vunnit tillförlitlig upplysning, 

eller icke särskildt finner något derom antecknings-

värdt; samt 

att, der dödsorsak kommer att antecknas utan att 

vara grundad på läkares uppgift, önskligt vore, att 

sådan benämning väljes, som i Kongl. Sundhets-Kolle-

gii nomenklatur blifvit för läkare föreskrifven, hvar-

jemte Pastor icke lärer underlåta att i afseende på 
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dödsfall genom eget eller andras förvållande i kol. 21 

intaga sådana närmare upplysningar, som, till hans 

kännedom komne, anses kunna äga något värde,» äf-

vensom 

»att vederbörande Provinsial- och Stadsläkare af 

Kongl. Sundhets-Kollegium blifvit ålagde erinra barn-

morskorna, att i deras intyg till dödsorsakens benäm-

ning skola begagnas de i gällande barnmorskehandbok 

förekommande sjukdoinsnamn; att den dödes ålder 

jemväl alltid uppgifves; samt att uppgiftens riktighet 

bestyrkes medelst den betygutgifvandes underskrift.» 

I enlighet med ofvan åberopade Kongl. Maj:ts 

nådiga föreskrifter och vederbörandes på dem grun-

dade anvisningar skall alltså numera vid de aflidnes 

inregistrerande i den s. k. dödboken så tillgå, att i 

kol. 1 af formuläret införes den för året löpande in-

skrifningsnummern för hvarje afliden, som tillhört för-

samlingen, eller om hvars rätta kyrkoskrifningsort 

ingen kunskap kommit till Pastorsembetet, i följande 

kol. (2 och 3) döds -år, -månad och -dag, (4—7) den 

aflidnes slägt- och dopnamn, embete, yrke, stånd, hem-

vist, nationalitet m. m., (8—10) ålder vid dödstillfället 

i år, månader och dagar, (11—16) civilstånd, kol. 17 

dödsorsak med särskild anteckning (kol. 18) om denna 

är af läkare uppgifven eller (kol. 19) af barnmorska, 

och slutligen (kol. 20) dödsorten, om denna varit 

utom hemorten. 

Personer, som till begrafning anmälas inom annan 

församling, än den de i lifstiden tillhört, skola likale-

des inskrifvas, der begrafningen sker, i kol. 2—20, 

men utan löpande inskrifningsnummer i kol. 1, och 

om sådant dödsfall skall från Pastor i begrafnings-

orten inom 8 dagar afgå underrättelse till Pastors-

embetet i kyrkoskrifningsorten, i hvars dödbok den 

aflidne införes med löpande årsnummer. Om afgång 

och ankomst af sådane avisbref skall i särskild kolumn 

af dödboken anteckning göras. Då sålunda sista in-

skrifningsnummern för året angifver antalet under 

året aflidne församlingsmedlemmar, kan Pastor, på 

sätt flerestädes är brukligt, redan Nyårsdagen meddela 

detta antal, likasom på samma grund det af vigde par 

och födde barn. 

De af läkare och barnmorskor afgifna dödsatte-

sterna för alla aflidna, som med löpande årsnummer 

inskrifvits, skola förvaras i Pastorsexpeditionen, för att, 

på sätt i det föregående blifvit omnämndt, vederbö-

rande stads Sundhetsnämnd vid anfordran tillhanda-

hållas. 

Under loppet af hvarje års första qvartal böra 

från Rikets samtlige församlingar de omförmälde no-

minativa utdragen, så väl af död- som vigsel- och 

födelseböckerna, till Statistiska Central-Byrån insändas, 

men sammandrag af de uppgifne dödsorsakerna kan 

der ej ifrågakomma förr än vederbörlig revision af 

utdragens hela innehåll med deraf föranledd skrift

vexling hunnit afslutas. 

Att någon tid skulle åtgå innan samtlige veder

börande hunnit blifva tillräckligt, förtrogne med de 

förändrade och nya föreskrifter, som här ofvan blifvit 

antydde, var lätt att förutse, och då uppgifter om 

dödsorsakerna anbefalldes från och med den 1 Juli 

1860, åsyftades dermed, att genom första halfårets 

försök åtminstone från och med året 1861 skulle 

beredas tillgång till ett fullständigare och tillförlitli

gare material. I detta syfte hoppades man ock kunna 

påräkna ett godt stöd af den begärlighet, hvarmed 

inom hvarje stad åtminstone af dess Sundhetsnämnd 

och läkarepersonal resultatet af de samlade iakttagel

serna skulle motses. En sådan begärlighet borde ock 

lätt kunna tillfredsställas derigenom, att de afgifna 

dödsattesterna från vederbörande Presterskap inom 

hvarje stad insamlades och begagnades till tabellariska 

öfversigter. Så vidt till min kunskap kommit, lärer 

emellertid något sådant ännu blott inom en eller an-

nan stad hafva ifrågakommit. Skulle nu verkligen så 

förhålla sig, att inom det öfvervägande flertalet städer 

ännu ej visat sig något intresse för de samlade upp-

gifternas tillgodogörande, så är att befara, att likgil-

tighet för deras samlande snart skall inträda till stor 

skada för den önskvärda tillförlitligheten och fullstän-

digheten, hvilka förnämligast skulle främjas derigenom, 

att sammandrag uppgjordes med ledning af den per-

sonal- och lokalkännedom, som å hvarje ort finnas 

tillgängliga, och bäst äro i tillfälle att verka för bri-

sternas fyllande. 

För att under dessa omständigheter åtminstone 

icke hafva underlåtit hvad på Statistiska Byrån kunnat 

ankomma, har jag utarbetat och ansett mig böra of-
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fentliggöra följande sammandrag för året 1861 öfver 
de uppgifna dödsorsakerna i Rikets städer, dervid en-
dast de anteckningar, som på ofvan antydda sätt en-
ligt läkareattesterne af Presterskapet blifvit gjorde i 
utdragen af dödböckerna, funnits tillgängliga till led-
ning. 

Då afsigten med detta sammandrag är att angifva 
blott de af läkare intygade dödsorsaker, hafva alltså i 
regien upptagits blott sådana, för hvilka dödboks-
utdragen i kol. 18 innehållit den anteckning hvarigenom 
skall upplysas att uppgiften grundats på vederbörlig 
läkareattest. Undantag härifrån har dock stundom 
gjorts, när den vetenskapliga benämningen berättigat 
till det antagande, att den härrört från läkare, fastän 
antydning härom i dödboken förgätits. Med anledning 
af sådant förhållande kan ej med full säkerhet af detta 
sammandrag beräknas för huru stor procent af de af-
lidne, som föreskrifna dödsattester ej kommit Prester-
skapet tillhanda. 

Missförstånd å Presterskapets sida af de i läkare-
attesterne uppgifne sjukdomsbenämningar har visser-
ligen ej sällan anmärkts, men blott i några få fall 
haft till följd, att uppgiften måst helt och hållet förbi-
gås såsom ofattlig. 

I åtskilliga städer synas läkareattesterna hafva 
fullständigt innehållit så väl den latinska som svenska 
sjukdomsbenämningen samt både primär och sekundär 
dödsorsak. Huruvida detta ej varit fallet i flertalet 
andra, för hvilka utdragen innehålla blott ett sjuk-
domsnamn, och vanligast det svenska, kan af mig ej 
med säkerhet afgöras, då möjligen till undvikande af 
vidlyftighet blott en del af läkareattestens innehåll 
kan hafva blifvit af Presterskapet i dödboken an-
tecknad. 

Ehuru enligt utdragen uppgifne af läkare, hafva 
dock en mängd benämningar såsom t. ex. »hjernsjuk-
dom,» »bröstlidande,» »underlifslidande» o. d., såsom 
alltför obestämda, måst uteslutas. 

Den betydliga tid, minst 3 månader, som sam-
mandragets utarbetande kräfver, växer naturligtvis 
med ökadt antal sjukdomsrubriker, jemte det den re-
dan dryga tryckningskostnaden deraf betydligt ökas. 
Af sådan anledning har jag sökt att något samman-
tränga den nomenklatur, som genom Kongl. Sundhets-

Kollegii Cirkulär af den 5 Mars 1860 jemlikt Svenska 
Läkare-Sällskapets förslag blifvit fastställd. Då enligt 
gällande föreskrifter dödfödde barn skola upptagas en-
dast i födelse- men ej i dödböckerna, är klassen II 
i ofvannämnde nomenklatur helt och hållet utesluten 
ur sammandraget, och upplysning i detta hänseende 
innehålles uti Statistiska Central-Byråns redogörelse 
för nativiteten. I stället för de 5 rubrikerna »hög ålder-
dom,» »medfödd allmän svaghet,» »tvinsot,» »hjerntvinsot» 
och »ryggmärgstvinsot» har såsom klass N:o 1 i sam-
mandraget begagnats blott benämningen »tvinsot,» som 
erhåller sin närmare förklaring af ålderskolumnerna. 
Rubriken »hjernvattsot» har upptagits under VI a) när 
epithetet »medfödd» ej förekommit. Några få fall af 
gastrisk feber och rötfeber hafva hänförts till nervfeber. 
Ålders-specifikationen har ansetts tillräckligt bestämma 
cholera infantum. Benämningarne lungsot och strup-
lungsot äro hänförda under tuberkler. Kräfta och vatten-
kräfta hafva sammanslagits, då i allmänhet åldern hän-
tyder på skilnaden. Under kallbrand är hänförd gan-
grama senilis. Rubrikerna 51 och 52, hjern- och rygg-
märgsinflammation hafva ej behöft åtskiljas, rubrikerna 
56 och 57 »fallandesjuka och konvulsioner,» förenade i 
sammandraget, åtskiljas genom åldern. Under rubri-
ken 74, luftrörsinfiammation, bronchitis, hafva äfven 
upptagits de få fall, som förekommit af enkel luftstrups-
inflammation, och på samma sätt hafva rubrikerne 75 
och 79 sammanförts till lunginflammation. Ingen an-
ledning har förekommit att skilja rubrikerna mag-
och tarminflammation. 

Otvifvelaktigt blifver statistiken öfver dödsorsa-
kerna desto mer upplysande, ju mer den är specifik 
och detaljerad. Sakkunnig och intresserad person, som 
äger tillgång till dödsattesterna och kan förskaffa sig 
tillförlitlig upplysning, der någon brist uppdagas, kan 
ock för en enskild stad med relativt ringare möda 
upprätta sammandrag af all önsklig utförlighet. Of-
fentliggörandet af ett dylikt sammandrag kan ej heller 
blifva kostsamt. Att af dylika fullständiga lokala sam-
mandrag upprätta ett för hela Riket kan sedan ock 
löna möda och kostnad, men vid saknad ledning af 
sjelfva dödsattesterna är förhållandet motsatt. 

Valet af svenska sjukdomsnamn har haft sin grund 
i önskan att göra innehållet tillgängligt för den större 
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allmänheten. Det bör dock ej lemnas oanmärkt, att 
vid sammandragets utarbetande ej sällan missförstånd 
undgåtts, då sjukdomen varit uppgifven å både la-
tinska och svenska språken såsom t. ex. der perito-
nitis funnits öfversatt med bukinflammation, hvarföre 
det torde vara angeläget att båda språken å döds-
attesterna begagnas åtminstone i de fall, der miss-
förstånd derigenom kan förebyggas. 

De nominativa uppgifter i dödboksutdragen, hvilka 
numera ligga till grund för alla i Statistiska Central-
Byrån utarbetade redogörelser öfver dödligheten m. m., 
tillåta visserligen uppgift om åldern vid döden ej blott 
för år, utan ock för månader och dagar. Det stora om-
fånget och den betydliga förhöjningen af trycknings-
kostnaden för tabeller med så specifika åldersuppgif-
ter, som i ett eller annat land förekomma (månads-
vis för de första lefnadsåren och sedan årsvis), hafva 
nödgat mig till en inskränkning af åldersklasserna och 
anordning i öfrigt af tabellerna efter det föredöme, 
som gifvits af Registry Office i London i dess sedan 
år 1837 offentliggjorda redogörelser. 

Lika förhastadt som det vore, att af ett enda 
och dertill det första årets uppgifter vilja draga nå-
gra bestämda jemförande slutsatser, lika säkert är att 
det ej skall behöfvas många års fortsatta noggranna 
iakttagelser och redogörelser, innan sådana af högt 
värde och stort gagn kunna göras. En föga aflägsen 
framtid skall alltså otvifvelaktigt erkänna hvarje be-
mödande, hvarigenom fullständighet och tillförlitlighet 
i statistiken öfver dödsorsakerna främjas. 

Att dödsorsakerna ej blott riktigt, utan ock så 
fullständigt som möjligt uppgifvas, är i detta hänse-
ende af särdeles vigt. 1 det föregående är redan 
antydt, att de utdrag ur dödböckerna, som till Stati-
stiska Central-Byrån ingå, ej lemna fullt säker ledning 
för en beräkning af den proportion, hvaruti läkare-
attester öfver dödsorsakerna ej blifvit för Presterska-
pet företedde. Jag har dock ansett gagneligt, att ef-
ter de särskilda tabellerna för hvarje stad tillägga en 
tabell, som bereder en lättad jemförande öfversigt 
öfver det antal dödsfall, för hvilket dödsorsakerna 
synas hafva blifvit af läkare bestämda. Detta antal 
för samtlige städer uppgående till 9,511, eller nära 
85 % af alla dödsfallen i städerna: 11,212, synes så 
mycket hellre kunna antagas såsom ett maximum, 
som, enligt hvad vid en och annan stad i tabellerna 
särskildt är anmärkt, åtskilliga uppgifna dödsorsaker 
ansetts böra såsom tillförlitliga upptagas i beräkning, 

Bihang till Stat. Centr.-Byråns underd. Berättelse för år 1861. 

fastän i 18:de kolumnen af utdraget saknats föreskrif-
ven anteckning. För dödsfall af olyckshändelser har 
ock ofta saknats anledning att antaga uppgiften om 
dem grundad på låkareintyg, men sådane hafva dock 
i tabellenia medräknats. Äfven om man på grund 
häraf med en och annan procent minskar antalet af 
de dödsorsaker, som blifvit genom läkareattester be-
stämda, så kunna dock på det ådagalagda förhållandet 
grundas goda förhoppningar om framgång. Anmärkas 
bör dock, att enligt första redogörelsen från England 
och Wales för Juli—December 1837 uppgifter om 
dödsorsakerna felades endast för 5 % af samtlige 
dödsfall, och att den första redogörelsen för Skotland 
år 1855 antyder, att för de till städerna hörande om-
råden uppgifter om dödsorsakerna saknats blott för 8 %. 

Vid jemförelse af tabellerna för de särskilda stä-
derna röjes en betydlig olikhet. Då uti några samt-
lige dödsfall synas till sina orsaker hafva blifvit ge-
nom läkareåtgärd bestämda, förekomma andra der 
ingen läkareattest synes hafva blifvit för Prester-
skapet företedd. I en och annan bland dessa kan 
förhållandet finna sin förklaring deruti, att ingen lä-
kare i staden varit bosatt. 

Bland dödsorsakerna lägges vanligen en större 
vigt på dem, som i nomenklaturen äro sammanförde 
under afdelningen IV och benämnde folksjukdomar 
eller de som farsoter uppträdande sjukdomarna. Af 
sådan anledning följer här nedan en öfversigt öfver 
antalet af de uppgifna dödsorsaker, som äro hit hän-
förlige. Då man ej känner, om och till hvad belopp 
dödsfall af farsoter ingått bland de 15 % af döds-
fallen, för hvilka uppgifter om dödsorsaken ej synas 
hafva blifvit lemnade, så torde för samtlige städerna 
hithörande dödsorsaker möjligen något öfverstiga 17%. 
De städer, i hvilka farsoter mest och till mer än 30 
% bidragit till dödligheten, hafva varit Marstrand, 
Säter, Jönköping, Göteborg och Hedemora. — För-
hållandet i Stockholm under år 1861 framstår deremot 
i detta hänseende särdeles fördelaktigt, då det med 3 
% understiger medeltalet för samtlige städerna. Då i 
det hela skarlakansfebern intager främsta rummet bland 
årets dödsorsaker af farsoter, beror detta såsom ta-
bellen uppvisar förnämligast af dess svåra uppträdande 
i Göteborg, der dessutom messling äfven anställt stor 
förödelse. 

Stockholm i Augusti 1864. 

FR. TH. BERG. 
B 
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Forts. af Stockholms stad. 
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Forts. af Stockholms Län. 
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Forts. af Stockholms Län. 
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Forts. af Södermanlands Län. 
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