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1 Fot ( = 10 tum = 100 linier) 
1 Stång = 10 Fot, 1 Ref = 10 Stänger, 1 Mil = 360 Ref. 

1 Qvadratref ( = 100 qvadratstänger = 10,000 qvadratfot) 
1 Kubikfot ( = 10 kannor = 1,000 kubiktum) 
1 Skålpund ( = 100 ort = 10,000 korn) 

1 Centner = 100 Skålpund, 1 Nyläst = 100 Centner. 
1 Riksdaler Riksmynt ( = 0•25 R:dr Silfverspecie = 100 öre) 

(12 Riksdaler = 17 Francs.) 

Ancien système encore quelquefois usité: 

1 Aln ( = 24 verktum = 288 linier = famn) = 2 fot. 
1 Tunnland ( = 5•6 qvadratref) 
1 Qvadratmil 
1 Tunna (24—36 kappar) = 4•8—6•3 kubikfot. 
1 Lispund = 20 skålpund, 1 Skeppund = 20 lispund. 
1 Riksdaler Banko = 150 öre. 

= 0•2969018 mètre. 

= 8•8150679 ares. 
= 26•171913 litres. 
= 425•05 grammes. 

= 141•67 centimes. 

= 49•364380 ares. 
= 11,424•32800 hectares. 

Rättelse.. 

Enligt hvad i texten sid. I II finnes anmärkt, böra i tab. N:o 2 kol. 18 och 19 införas följande rättelser, nemligen för Calmar län kol. 18, i stället för 464, 

497, och kol. 19, i stället för 1,095, 1,128; i summan för Riket kol. 18 : 9,062 och kol. 19: 20,331, samt i summan för landsbygden kol. 18: 8,157 och i kol. 

19: 18,038. 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Då till Eders Kongl. Maj:t härmed i underdånighet dylikt mindre gynnsamt förhållande måste väntas, har 
öfverlemnas Statistiska Central-Byråns årsberättelse för ock genom en särskild, så väl numerisk som grafisk, 
året 1864 rörande folkmängd, ingångne äktenskap, redogörelse blifvit ådagalagdt uti den underdåniga 
födde och aflidne m. m., torde de tabellariska upp- femårsberättelsen för åren 1856—1860 — Bidrag till 
gifterna, utarbetade hufvudsakligen efter samma plan, Sveriges officiela Statistik, Litt. A, II. 3. Dess när-
som blifvit följd i nästföregångna underdåniga årsbe- maste orsak ligger nemligen deruti, att antalet lef-
rättelser, få beledsagas af några ytterligare upplysnin- vande födde i hela Riket under åren 1826—1840 ej, 
gar och förklaringar. såsom vanligen plägar äga rum, var stigande, utan 

Tab. N:o 1. Folkmängd. tvertom stationärt, ja till en del sjunkande. De qvar-
I enlighet med hvad redan inför Eders Kongl. lefvande afkomlingarna af dessa 15 årens nativitet 

Maj:t blifvit i underdånighet anmäldt *), utgjorde Ri- bildade i 1864 års befolkning åldersklassen 24—38-
kets folkmängd den 31 December 1864: 4,070,061. åriga. Men, härstammande ifrån de föronämnda få-
Tillväxten under året hade uppgått till blott 47,497 taliga kullarna, måste deras antal stå i förhållande 
eller 1•18 %. Om man jemför detta förhållande med till dessa kullars fåtalighet, och i följd deraf inom 
de nästförutgångna årens, då folkmängdstillväxten ut- hela befolkningen intaga en så väl absolut som rela-
gjorde för år 1860: 1•90 %, för år 1861: 1•49 %, för tivt mindre andel, än de andra åldersklasser, vare sig 
år 1862: 1•24% och för år 1863: 1•43%, så framträ- högre eller lägre, som härstammade från en större 
der en tydlig minskning i dessa relativa tal. Att ett nativitet, från kullar med högre antal lefvande födde. 

*) Meddeladt jemväl i Post- och Inrikes-Tidningar för den 17 Oktober 1865. 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. A 



II Tab. N:o 1. Folkmängd. 

Der man saknar tillgång till årliga direkta folk-

mängdsuppgifter, men kan skaffa sig kunskap om år-

liga antalet födde och aflidne, finnes ingen annan ut-

väg än den att beräkna folkmängden med ledning af 

nativitets-öfverskottet. En sådan beräkning kan ock 

gifva ett värdefullt resultat, när man i en förutgån-

gen tillförlitlig folkräkning äger en säker utgångs-

punkt, och när man, jemte fullständiga uppgifter om 

antalet lefvande födde och aflidne, äfven kan förskaffa 

sig dylika öfver antalet in- och utflyttade. Derest 

tillräckligen blifvit sörjdt för noggrannhet af civil-

ståndsregistrationen, kunna uppgifterna om antalet 

födde och aflidne otvifvelaktigt göra anspråk på full 

tillförlitlighet. Ju vidsträcktare ett land är, ju talri-

kare dess befolkning, desto mindre kan man deremot 

i allmänhet vänta, att folkräkningen skulle kunna vara 

fri från fel. Till fullständiga årliga uppgifter öfver 

in- och utflyttade torde man väl knappast kunna kom-

ma genom några nu för tiden användbara medel. Då 

emellertid de stora talen vanligast tillintetgöra all stö-

rande inflytelse af de små felen, så kunde dessa helt 

och hållet förbigås, helst de i många fall äro alldeles 

oundvikliga. Men kunskapen om deras gränser saknar 

dock ej sitt värde, och sådant kan alltså ej heller från-

kännas det vanliga förfarandet att jemföra de direkta 

folkmängdsuppgifternas resultat i afseende på folk-

mängdstillväxten med nativitetsöfverskottet. För året 

1864 utfaller denna jemförelse så, att då folkmäng-

den, på sätt anfördt är, uppgifvits hafva i hela Riket 

under året ökats med blott 47,497, densamma efter 

årets nativitetsöfverskott borde hafva ökats med 54,067. 

Skilnaden: 6,570 skulle antyda öfverskott af utflyttade 

utöfver inflyttade. Motsvarande skilnad gaf för året 

1863 ett öfverskott i samma rigtning af blott 387, för 

året 1862 ett öfverskott af 1,326, men i motsatt rigt-

ning eller af inflyttade utöfver utflyttade, och för året 

1861 ett öfverskott af 2,806 likaledes i denna sist-

nämnda rigtning. Först när de på grund af Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift af den 3 Nov. 1865 

inkomne uppgifterna om antalet emigranter från Ri-

ket under hvartdera af de förenämnda åren hunnit 

granskas och bearbetas, blir det möjligt att närmare 

utreda, i hvad mån de ifrågavarande skilnaderna böra 

tillskrifvas in- och utflyttningarne eller andra orsaker. 

Folkmängdstillväxt, om än till olika absoluta och 

relativa belopp, har så väl enligt tab. N:o 1 ägt rum 

inom hvarje särskildt län, som ock enligt tab. N:o 15 

i 73 bland Rikets 89 städer, hvaremot folkmängden i 

en af dem ej undergått någon förändring och i 15 

minskats, dock för alla dessa tillsammans med blott 

316 personer. För Warberg, likasom för Carlskrona 

är anmärkt å tab. N:o 1, torde minskningen hufvud-

sakligen bero deraf, att fångarne å dervarande straff-

fängelse numera enligt gällande föreskrifter räknats 

tillhörande sina rätta kyrkoskrifningsorter. 

Landsbygdens nativitetsöfverskott: 49,756 öfversti-

ger dess efter uppgifterna beräknade folkmängdstill-

växt: 35,130 med 14,626. Städernas gemensamma na-

tivitetsöfverskott: 4,311 understiger deremot deras en-

ligt uppgifterna beräknade folkmängdstillväxt: 12,367 

med 8,056, hvilket tal alltså gifver åtminstone en an-

tydning om den fortgående • betydliga inflyttningen till 

städerna. 

Stockholms stads nativitetsöfverskott har under år 

1864 varit något lägre än nästförutgångne årets och 

uppgått till blott 439. Då nu enligt de från Prester-

skapet meddelade folkmängdsuppgifterna stadens folk-

mängdstillväxt skulle hafva uppgått till 3,885, så vill 

häraf synas, som hade till sådan tillväxt bidragit in-

flyttade personer till ett antal af 3,446. Jemför man 

Stockholms stads mantalsskrifna folkmängd för hvart-

dera af åren 1863 och 1864 och dervid äfven tager 

ofvan anförda nativitetsöfverskott i beräkning, så skulle 

inflyttningarne enligt mantalsuppgifterna under året 

1864 hafva uppgått till 3,632. 

Det i nästförutgångna årsberättelse anmärkta egen-

domliga undantagsförhållande, att den manliga befolk-

ningen i Jemtlands län vuxit till större talrikhet än 

den qvinliga, synes enligt tab. N:o 1 ännu fortfarande. 

Af Rikets hela folkmängd intager stadsbefolknin-

gen i Sverige ännu en ringa andel mot förhållandet i 

många andra länder. Dess i senaste tider raskare till-

växt antydes dock af följande tal. Stadsbefolkningen 

utgjorde nemligen år 1805: 9•56 %, år 1815: 9•78%. 

år 1825: 9•83%, år 1835: 9•60 %, år 1845: 9•77%, år 

1855: 10•41%, år 1860: 11•26% och år 1864: 11•96% 

af Rikets hela folkmängd. 



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

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

äktenskap. 

Antalet ingångne äktenskap i hela Riket, hvilket 
redan under 5-årsperioden 1856—1860 uppgick i år-
ligt medeltal till 29,362 och utgjorde: 

Blandade äktenskap — mellan olika trosförvand-
ter — hvilka förekommo ensamt i städerna år 1861 
till ett antal af 6, år 1862: 4 och år 1863: 11, hafva 
år 1864 varit 5 i städer och 2 å landsbygden. 

Genom dödsfall upplöstes äktenskap: 

Då bland de aflidna makarne gifta qvinnor van-
ligen utgjort 78 mot 100 gifta män, har förhållandet 
under 1864 varit 84:100*). 

Förhållandet mellan de vigdes civilstånd har varit: 
företer alltså i dessa absoluta och relativa tal ett för-
hållande, som, under en oafbruten ej ringa folkmängds-
tillväxt, skulle berättiga till det oroande antagande, 
att en allt större del af den giftvuxna befolkningen 
undandroge sig äktenskaps ingående. Dessa tal finna 
emellertid sin nöjaktiga förklaring uti hvad här ofvan 
redan blifvit anfördt, nemligen att den del af Rikets 
giftvuxna befolkning, som år 1864 befann sig i 24:de 
—38:de lefnadsåren och alltså hade sina födelseår un-
der tiderymden från och med 1826 till och med 1840, 
var till antalet aftagande i ungefärligen samma pro-
portion, som antalet födde barn under nämnda 15-
åriga tiderymd var i sjunkande. Fastän alltså vid 
1864 års slut hela Rikets folkmängd var med 47,497 
personer högre än vid samma års början, lemnades 
dock bidragen till denna tillväxt icke af personalen i 
24:de—38:de lefnadsåren, utan af den del inom be-
folkningen, som befann sig i de åldersklasser, hvilka 
ligga dels före dels efter nämnda lefnadsår, och hvil-
kas inverkan på äktenskapens antal är ojemförligt 
ringare. Derest för året 1864 funnes tillgång till så-
dana uppgifter öfver befolkningens ålder, hvilka vid 
de detaljerade folkräkningarna insamlas, så att man 
kunde säkert bestämma antalet innevånare i Riket i 
åldren mellan 24 och 38 år och derefter beräkna de 
ingångna äktenskapen i förhållande till detta antal, 
skulle en sådan beräkning otvifvelaktigt ådagalägga en 
proportion, som ej vore ofördelaktigare än den för 
åren 1859 och 1860. Det samma gäller ock om åren 
1861—1863, då minskningen i antalet ingångna äk-
tenskap för dessa år är beroende af samma orsak, som 
för år 1864. 

Förhållandet i afseende på omgiften har varit bland 
1,000 äktenskap: 

Männer gifte: Qvinnor gifta: 

Antalet å landsbygden ingångna äktenskap: 24,509 
motsvarar af medelfolkmängden för 1864 ett ingånget 
äktenskap på 145 innevånare; antalet i samtlige städer 
ingångna äktenskap: 3,739 motsvarar åter af medel-
folkmängden ett ingånget äktenskap på 128 innevånare. 
Skilnaden beror, såsom redan i föregående berättelser 
är ådagalagdt, derpå att de giftvuxna åldersklasserna 
i städerna utgöra en vida större proportion af folk-
mängden än a landsbygden, och detta härrör åter af 

*) Sedan, för att vinna tid, arket N:o 1 af tabellbilagorna lagts 
under pressen innan ännu tabellen N:o 12 å 3:dje arket full-
ständigt utarbetats och granskats, har uppdagats, att det i tab. 
N:o 2 kol. 18 för Calmar län utförda beloppet aflidna gifta 
qvinnor blifvit felaktigt utfördt med 464 i stället för 497, och 
att följaktligen ej blott summan i kol. 19: 1,095 å samma 
rad bör ändras till 1,128, utan ock summan i hela Riket i kol. 
18 från 9,029 till 9,062, i kol. 19 från 20,298 till 20,331, 
och summan för landsbygden i kol. 18 från 8,124 till 8,157, 
och i kol. 19 från 18,005 till 18,038. I beräkningen här of-
van äro dessa rättelser iakttagne. 



af samtlige i gifte inträdda 

af hvarje åldersklass. 

Summa af alla åldrar 1,746 eller 6•18% af samtl. ingångne äktenskap. 

Dessa proportioner af omgiften utfalla på följande 
olika sätt om förhållandet betraktas särskildt för lands-
bygd och städer, nemligen: 

Bland i gifte inträdda 
voro enkor: Å landsbygden. I städerna. I Stockholm. 

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

Årets iakttagelser utvisa hufvudsakligen samma 
ordningsföljd mellan de särskilda månaderna, som un-
der senaste decennier varit rådande i afseende på den 
betydliga olikhet af de ingångna äktenskapens talrik-
het, som olika årstider förete. 

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

Under året genom skiljobref upplösta trolofningar 
hafva varit med 24, upplöste äktenskap med 13 få-
taligare än nästföregångna året. Högsta antalet genom 
skiljobref upplösta äktenskap har under året förekom-
mit inom Stockholms stad. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

En fortgående tillväxt af antalet barnaföderskor 
har under år 1864 gifvit talet: 138,701, det högsta, 
som vårt tabellverk inregistrerat, och öfverstigande 
nästföregångna årets med 1,649. I förhållande till 
hela qvinliga befolkningen i medeltal för året 1864 
har likasom under året 1863 förekommit en barna-
föderska på 14•9. 

IV Tabb. N:is 3, 4, 5. Ålder och årstid för äktenskapens ingående. N:o 6. Äktenskapsskilnader. N:o 7. Barnaföderskor. 

de starka inflyttningarna från landsbygden i dessa ål-
dersklasser. 

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

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ål-
der under år 1864 ingångne äktenskap, torde följande 
förhållanden få särskildt enligt tabb. anmärkas, nem-
ligen : 

att 8 män, alla å landsbygden, inträdt i äkten-
skap före fyllda 20 år, deribland 4 med qvinnor, som 
varit 6—10 år äldre; 

att 52 män öfver fyllda 70 år, och af dem 50 
tillhörande landsbygden, ingått i gifte, deribland 2 med 
qvinnor i 26:te—30:de lefnadsåren; 

att 5 qvinnor, alla å landsbygden, blifvit gifta 
före fyllda 16 år; 49, deribland 41 å landsbygden, i 
17:de lefnadsåret o. s. v. enligt tab. N:o 3; 

samt att 319 qvinnor, deribland 281 tillhörande 
landsbygden, ingått giftermål efter fyllda 50 års ålder, 
och att 3 bland dessa, likaledes å landsbygden, gift 
sig med män i 21:sta—25:te lefnadsåren. 

I enlighet med hvad i senare tider varit vanligt, 
faller, vid jemförelse af de särskilda åldersklasserna, 
för hela Riket äfven under året 1864 högsta antalet 
ingångne äktenskap på män i 26:te—30:de lefnadsåren 
och på qvinnor i 21:sta—25:te, men då detta förhål-
lande, hvad männen beträffar, gäller både landsbyg-
den och städerna, så fortfar äfven nu, hvad angår 
qvinnorna, den skilnad, att i städerna åldersklassen 
26—30-åriga företer högsta antalet i äktenskap in-
trädda. 

Enligt tab. N:o 4 har för hela Riket största an-
talet i första giftet inträdda qvinnor befunnit sig i 
25:te lefnadsåret; detta gäller ock för landsbygden 
ensamt för sig, hvaremot för städerna högsta antalet 
fallit på 26:te åldersåret. 

Vid jemförelse mellan tabb. N:is 3 och 4 visar 
sig, att bland samtlige qvinnor, som under året 1864 
i Riket ingått äktenskap före inträdet i 20:de lefnads-
året, ej befunnits någon enka, samt att de omgifta 
qvinnornas antal varit: 
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I flera föregående underdåniga berättelser och 

bland andra uti l:sta afdelningen af den underdåniga 

femårsberättelsen för åren 1851—1855 har uppmärk-

samheten fästats vid det olika absoluta och relativa 

antal barnaföderskor, som förekommit under olika år 

och qvinqvennier, utan att någon tillfredsställande för-

klaring till detta förhållande kunnat gifvas. Utan tvif-

vel ligger dock en sådan deruti, att liknämniga ål-

dersklasser kunna inom befolkningen vid olika tid-

punkter intaga än större än mindre andel, eller att 

samma folkmängdsbelopp i det hela kan vid en tid-

punkt bildas af större antal i vissa åldersklasser och 

mindre i andra, men vid en annan af ett till viss 

grad omvändt talrikhetsförhållande i åldersklasserna. 

Då vi nu äga samlade iakttagelser öfver antalet 

barnaföderskor inom 5-åriga åldersklasser från och med 

år 1776, och dessa åldersklasser motsvara de vid folk-

räkningarna upptagna, så är härmed gifven en möj-

lighet att anställa jemförelse mellan antalet barna-

föderskor och folkmängden inom samma åldersklass. 

Visserligen lida dessa iakttagelser, särdeles under förra 

århundradet, af åtskilliga fel och brister, så väl i af-

seende på folkmängd och antal barnaföderskor, som i 

afseende på åldersklassernas bestämda begränsning, 

men inflytelsen häraf träder dock helt och hållet i 

bakgrunden i förhållande till den långa följden af iakt-

tagelser och de stora talen, hvilkas sammanställning i 

efterföljande öfversigt Litt. A. alltså lemnar en värde-

full ledning för omdömet. 

Det i kol. 2 här utförda beloppet af hela qvinliga 

folkmängdens medeltal för hvarje femårsperiod visar 

ett oafbrutet stigande, ehuru detta under olika tide-

rymder varit mycket olika. Det i samma kol. upp-

tagna årliga medeltalet af barnaföderskor under hvarje 

qvinqvennium visar deremot dels stigande, dels fal-

lande, dels stillastående, så väl i de absoluta, som 

relativa talen. Dessa senare gifva i årligt medeltal 

för de 85 åren 6•33% barnaföderskor på hela qvinliga 

folkmängden, men med vexlingar mellan minimum 

5•95% under qvinqvenniet 1806—1810 och maximum 

6•95 % under qvinqvenniet 1821—1825. Häraf följer 

obestridligt, att mellan hela årliga antalet barnaföder-

skor och hela qvinliga folkmängden ej förefinnes ett 

sådant bestämdt förhållande, att de i samma propor-

tion stiga eller falla. 

Granskar man vidare enligt kol. 3 o. f. qvinliga 

folkmängdens medeltal inom hvar och en af de 8 ål-

dersklasser, som lemna barnaföderskor, så finner man 

icke här, såsom för qvinliga folkmängden i sin helhet, 

ett för hvarje femårsperiod oafbrutet fortgående sti-

gande, utan hvarje särskild åldersklass företer i större 

eller mindre mån tid efter annan vexlande höjning 

och sänkning, och dessa vexlingar gå ej i samma 

rigtning för samtlige åldersklasser under samma qvin-

qvennium, utan man ser den ena åldersklassen statio-

när eller sjunkande, under det en annan företer ett 

mer eller mindre betydligt stigande. 

Om man nu egnar uppmärksamhet åt antalet 

barnaföderskor inom de särskilda åldersklasserna, så 

finner man af medeltalen för hela tiden att af sin 

folkmängd 

Af de 8 åldersklasserna lemna alltså 5 det hufvud-

sakliga antalet barnaföderskor, hvadan ock hela års-

summan barnaföderskor förnämligast måste bestämmas 

af dessa åldersklassers talrikhet och isynnerhet af de 

26—40-åriga, som enligt Ofvanstående medeltal lem-

nat 63•16 %. Men då inom den samtidigt lefvande be-

folkningen hvarje högre åldersklass i regien är fåta-

ligare än den nästföregående lägre, och på grund af 

detta förhållande de yngsta åldersklasserna alltid äro 

de talrikaste, så följer ock häraf, att t. ex. ålders-

klassen 21—25-åriga, derest den vore dubbelt så tal-

rik som 26—30-åringarne, skulle med sina 11•22 % 

barnaföderskor kunna gifva ett absolut antal barna-

föderskor, hvilket vore större än det i åldersklassen 

26—30 år. På samma sätt betyder ett bidrag till 

barnaföderskornas antal af 10•18% från 41 — 45-åriga 

qvinnor mycket mindre än det af de 21—25-åriga 

*) Här inberäknade de undantagsvis inträffande barnsbörderna före 
inträdet i 16:de lefnadsåret. 
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qvinnorna, när dessa sistnämndas antal uppgår till 
8•50 %, men de förstnämndas blott till 5•93 % af hela 

Tab. Litt. A. 

qvinliga befolkningen. Antalet af samtliga barnafö-
derskor bestämmes sålunda dels af den olika andel, 
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som hvarje åldersklass för sig intager i framalstrandet 
af barn, dels af den olika folkmängden inom hvarje 

särskild åldersklass, så att utan förändring af det re-
lativa antalet barnaföderskor inom åldersklassen, det 

Forts. af Tab. Litt. A. 
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absoluta antalet af dem dock kan betydligt höjas eller 
sänkas i förhållande till höjning eller sänkning af ål-
dersklassens folkmängd. 

Men tab. Litt. A. visar ock, att de här ofvan an-
förda medeltalen af barnaföderskor inom hvarje ålders-
klass varit underkastade betydliga vexlingar under 
olika qvinqvennier, eller 

I åldersklasserna 16—20-, 21—25- och 46—50-
åriga röjes dessutom och särdeles i den förstnämnda 
ett progressivt sjunkande af relativa antalet barna-
föderskor under innevarande århundrade, hvaremot 
åldersklasserna 31—35-, 36—40- och 41—45-åriga 
förete ett motsatt förhållande. 

Vill man nu göra sig reda för inflytelsen af här 
ofvan antydda vexlingar och proportioner, så finner 
man t. ex.: 

att, om samma lyckliga proportion af barnaföder-
skor i förhållande till hela folkmängden, som ägde 
rum åren 1821—1825, hade förmått göra sig gällande 
under åren 1806—1810, hela antalet barnaföderskor 
då skulle hafva uppgått till årligt medeltal af 86,800 
i stället för hvad tab. Litt. A. utvisar: 74,277, och 
omvändt, att, om proportionen af barnaföderskor åren 
1821—1825 hade varit lika låg som åren 1806—1810, 
man under qvinqvenniet 1821—1825 skulle hafva räk-
nat ett årligt medeltal barnaföderskor af blott 82,800 
i stället för hvad tab. utvisar: 96,766; och 

att, om åldersklassen 16—20-åriga under qvin-
qvenniet 1856—1860 såsom under åren 1781—1785 
gifvit 2'17 % barnaföderskor, årliga medeltalet skulle 
hafva uppgått till 3,775 i stället för hvad tabellen ut-
visar: 1,353; samt att likaledes åldersklassen 21—25-
åriga, om den haft samma gynnsamma proportion af 
barnaföderskor, som under åren 1821—1825, skulle 
under qvinqvenniet 1851—1855 hafva haft ett årligt 
medeltal barnaföderskor uppgående till 20,532 i stäl-
let för hvad tabellen innehåller: 14,845 o. s. v. 

Om man efterforskar orsakerna till vexlingar af 
så stor betydelse och härvid nödvändigt måste utgå 
från den allmänna förutsättning, att orsak och verkan 
måste till hvarandra stå i ett proportioneradt förhål-
lande, så lider det visserligen intet tvifvel, att en an-
ledning till det låga antalet barnaföderskor under pe-
rioden 1806—1810 kan sökas i de sociala förhållan-
den, som då tungt tryckte folket, nemligen ett olyck-
ligt krig med svårt härjande fältsjukor, förlusten af 
Finland, allmän nöd och de dystraste framtidsutsigter, 
af hvilka omständigheter måste följa minskning så väl 
af antalet ingångna äktenskap som af den äktenskap-
liga fruktsamheten. 

Orsak till den progressiva minskningen af anta-
let barnaföderskor före inträdet i 26:te lefnadsåret 
finnes ock otvifvelaktigt i de sociala förhållanden, som 
under tidernas lopp minskat antalet ingångne äkten-
skap före nämnde åldersår, och sannolikt torde benä-
genheten till en fortgående ökning af antalet barna-
föderskor i 31:sta—45:te lefnadsåren äfven hafva nå-
gon grund i den senare åldern vid äktenskaps in-
gående. 

Utom de sociala förhållanden, som bestämma ål-
dern vid inträde i giftermål, kunna äfven många an-
dra samhällslifvets företeelser, såsom starka förändrin-
gar af proportionen mellan båda könen, sedlighetstill-
ståndet, näringsverksamheten och dess större eller 
mindre framgång, välståndets olika grader o. s. v. 
otvifvelaktigt utöfva en ganska stor inflytelse på an-
talet barnaföderskor, men ju längre tiderymd man, 
såsom å föregående tabell, kan öfverskåda, desto tyd-
ligare framstår otillräckligheten af dessa och andra 
dylika förklaringsgrunder, hemtade från de sociala för-
hållanden, som inverkat samtidigt med den förändring, 
hvars orsak man söker. 

Om man sålunda egnar uppmärksamhet åt det 
under 15 år från och med femårsperioden 1826—1830 
till och med 1836—1840 sjunkande eller åtminstone 
stationära årliga medeltalet barnaföderskor liktidigt 
med hela qvinliga folkmängdens ganska betydliga till-
växt, så stannar man i den fullkomligaste förlägenhet 
för en förklaringsgrund härtill, derest sådan skulle 
sökas i något tryck på befolkningen af sociala olyc-
kor och missförhållanden under nämnde 15 år, och 
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derest man följaktligen för den efterföljande 15-års-
perioden, 1841—1855, skulle nödgas ensamt i gynn-
samt förändrade sociala förhållanden söka anledningen 
till den då märkbara tillväxten af barnaföderskorna. 
Man hänvisas alltså omisskänneligt på sådana orsaker 
till dessa vexlingar, som ligga utom gruppen af de 
ofvan antydda samtida sociala inflytelserna, hvilka äro 
i stånd att förklara den förnämsta anledningen eller 
vexlingarna i sjelfva åldersklassernas talrikhet. 

Efterföljande tab. Litt. B. är afsedd att lemna 
denna förklaringsgrund i en lättare öfverskådlighet, 
derigenom att den, utgående från ett gemensamt grund-
tal 10,000, i förhållande dertill angifver antalet af så 
väl den qvinliga befolkningen, som barnaföderskorna 
inom hvardera af de anförda åldersklasserna, samt 
framställer talen så ordnade, att hvarje kull står på 
samma rad, som dess i kol. 1 utförda födelseår. 

På sätt kol. 20 af denna tabell utvisar, har i me-
deltal för 85 år, 1776—1860, qvinliga befolkningen 
med hänsigt till åldersklasserna varit så sammansatt, 
att på hvart 10,000-tal funnits 5,492 inom åldren 
16—55 år. Från detta medeltal förete dock särskilda 
qvinqvennier betydliga afvikelser och de yttersta grän-
serna träffas, vid jemförelse med kol. 19, åren: 1781 
—1785 med högsta proportionen 5,607, och 1826— 
1830 med lägsta proportionen 5,282. Skilnaden upp-
går alltså till 325. Men en minskning af 300 på 
10,000 gör på en qvinlig befolkning af 1½ million den 
betydliga summan af 45,000, och verkan af ett med 
sådant belopp minskadt antal qvinnor inom de pro-
duktiva åldersklasserna måste hafva en motsvarande 
ganska märkbar verkan på antalet barnaföderskor och 
födde barn. 

Närmast i likhet med 1826—1830 står enligt ta-
bellen, kol. 20, qvinqvenniet 1831—1835, utvisande 
på 10,000 qvinlig folkmängd blott 5,312 i 16:de—55:te 
lefnadsåren, och derefter följer qvinqvenniet 1836— 
1840 med medeltalet 5,395 qvinnor inom nämnda lef-
nadsår. 

Detta förhållande, att qvinliga folkmängden inom 
de produktiva åldersklasserna, eller från och med 16:de 
till och med 55:te lefnadsåren, företer en så betydlig 
sänkning under de 3 omedelbart efter hvarandra föl-

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 

jande qvinqvennierna från och med 1826 till och med 
1840, står otvifvelaktigt i närmaste samband så väl 
med det ofvan, enligt tab. Litt. A., kol. 2, och Litt. 
B., kol. 21, åberopade faktum, att under samma 15 
år antalet barnaföderskor minskades, oaktadt folkmäng-
den i det hela äfven af qvinkönet befann sig i en be-
tydlig tillväxt, som ock med det i en föregående un-
derdånig berättelse — Bidrag till Sveriges officiela Sta-
tistik Litt. A. II. 3 — så väl numeriskt som grafiskt 
ådagalagda förhållande, att under samma tiderymd 
antalet lefvande födde barn förblef stationärt, ja till 
och med minskades. 

Hvad angår proportionen af den produktiva qvin-
liga befolkningen, torde i sammanhang härmed i för-
bigående ej böra lemnas oanmärkt, huruledes denna 
enligt tab. Litt. B., kol. 20, i allmänhet visar sig sti-
gande ju längre man går tillbaka. Detta saknar in-
galunda sin betydelse vid de jemförelser, som mellan 
senare och aflägsnare tider stundom anställas, rörande 
fruktsamhet, antalet födde barn m. m. på det sätt, att 
man tager hela qvinliga folkmängden i beräkning. Det 
är nemligen tydligt, att den tiderymd, under hvilken 
folkmängdens produktiva andel är större, alltid måste 
vinna på dylika jemförelser. Rörande orsakerna till 
denna fordom högre proportion torde få tilläggas, att 
när en befolkning blott långsamt tillväxer genom na-
tivitetsöfverskott, såsom förhållandet här var i fordna 
tider, följden alltid måste blifva en ringare proportion 
af de yngre, en högre af de äldre åldersklasserna. 
Bland flera sjukdomar, som otvifvelaktigt fordom bi-
drogo till en långsammare folkmängdstillväxt, böra 
särskildt ihågkommas Smittkopporna. 

I afseende på proportionen mellan samtlige bar-
naföderskor och så väl hela qvinliga folkmängden, som 
dess produktiva andel, visar en blick på kol. 21 och 
22, hvilka vexlingar som härutinnan förekommit. När 
10,000 qvinnor af 1806—1810 årens befolkning i år-
ligt medeltal visa sig hafva lemnat blott 595 barna-
föderskor, och detta antal utgjorde blott 10•73 % af 
samtlige då lefvande qvinnor i 16:de—55:te lefnads-
åren, hänvisar detta så mycket tydligare på inflytel-
sen af de förut antydda sociala olyckorna, som enligt 
kol. 20 under samma qvinqvennium proportionen af 
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Förklaring: Pä samma horisontala rad, tom i kol, 1 upptager födelseåren och i kol. 2 ärliga medeltalet lefvande födde af qvinkön, följer i kol. 3, 5, 7 o. s. T. successiva antalet qvinnor och i kol. 
4, 6, 8 o. s. v. successiva antalet barnaföderskor inom hvarje åldersklass på 10,000 qvinliga innevånare af samma femårskull. 

Relativa antalet af de under ett och samma qvinqvennium samtidigt lefvande qvinnorna och barnaföderskorna inom hvar och en af de särskilda åldersklasserna angifves deremot af talen i den sneda 
linie, som, med ledning af de utsatta ordningsbokstäfverna, finnes börja å samma horisontala rad, som motsvarar den yngsta åldersklassens födelseår, och sluta med kol. 17 och 18 å samma horisontala rad, 
som i kol. 19 angifver det motsvariga qvinqvenniet, i kol. 20 relativa antalet under samma qvinqvennium samtidigt lefvande qvinnor af 16—55 års ålder, och i kol. 21 relativa antalet barnaföderskor under 
samma qvinqvennium, samt i kol. 22 förhållandet mellan barnaföderskorna och den produktiva qvinliga folkmängden under samma tiderymd, äfvensom i sista kolumnen qvinqvenniets qvinliga folkmängd. 
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qvinnor inom de produktiva åldersklasserna: 5,546, 
vid jemförelse med öfrige tal i samma kolumn, visar 
sig hafva varit ganska hög, och följaktligen under 
gynnsamma förhållanden skulle kunna hafva lemnat 
ett vida högre antal barnaföderskor. Men de vex-
lingar, som kol. 20—22 för andra tiderymder förete, 
hafva tydligt behof af annan förklaringsgrund, och 
denna finnes i kol. 1—18 af tabellen. 

I medeltal för 85 år har hvart 10,000-tal af den 
qvinliga folkmängden varit fördeladt inom de 5-åriga 
åldersklasser, som tabellen upptager, på det sätt, att 
16—20-åriga utgjort: 896, 21—25-åriga: 850, 26—30-
åriga: 783 o. s. v. Men antalet i åldersklassen 16—20 
år befinnes, enligt kol. 3, hafva vexlat mellan maxi-
mum: 1,003 och minimum: 839, det i åldersklassen 
21—25 år, enligt kol. 5, mellan 907 och 767, det i 
åldersklassen 26—30 år mellan 832 och 708, det i 
åldersklassen 31—35 år mellan 767 och 652, det i 
åldersklassen 36—40 år mellan 696 och 590, det i 
åldersklassen 41—45 år mellan 634 och 536, det i 
åldersklassen 46—50 år mellan 562 och 479, samt 
det i åldersklassen 51—55 år mellan 512 och 420, 
allt på 10,000 af hela qvinliga folkmängden. 

Söker man nu orsakerna till dessa vexlingar, så 
återfinner man med undantag för åldersklassen 16— 
20-åriga alla minima på den horisontela rad af tabel-
len, som redogör för 1806—1810 årens kull, eller för 
de qvarlefvande af de under detta qvinqvennium i 
årligt medeltal lefvande födde af qvinkön: 35,952, enl. 
kol. 2. Detta nativitetsbelopp finner man likaledes, vid 
jemförelse med öfriga summor i samma kol., hafva 
sjunkit under de nästföregångna 3 qvinqvenniernas. 
Denna redan från födelsen fåtaligare kull minskades 
än ytterligare i de första lefnadsåren genom den be-
tydligt stegrade dödligheten af de i landet under 
olyckstiden spridda fältsjukorna, och måste följaktli-
gen äfven förete ett minskadt antal afkomlingar i alla 
följande åldersklasser. 

De ofvannämnda maxima intill och med ålders-
klassen 31—35 år, eller så långt iakttagelserna ännu 
räcka, finnas åter i tabellen på den horisontela rad, 
som motsvarar femårsperioden 1826—1830 och dess 
högre nativitetsbelopp: 46,428, hvadan dessa maxima 
sålunda hafva sin hufvudsakliga förklaring i detta 

stora antal lefvande födde, möjligen i samverkan med 
en periodiskt minskad dödlighet i de yngre ålders-
klasserna under tillfälligt gynnsamt allmänt helsotill-
stånd och lindrigt uppträdande af de för barnåldren 
vådligaste farsoterna. 

Man finner likaledes, huru nativitetens minskning 
under qvinqvenniet 1771—1775, då bland annat hun-
gersnöd och deraf vållade svåra farsoter hemsökte 
landet, haft till följd sjunken folkmängd i hvar och 
en af de åldersklasser, som härstammade från nämnde 
femårskull. Den ringare sänkningen af nativiteten åren 
1801—1805 visar ock en likartad verkan på alla de 
åldersklasser, hvilkas födelse inträffat under dessa år. 

När man nu tillika tager i beräkning verkan af 
den under olika tiderymder af farsoter vållade olika 
dödligheten särdeles inom barnåldren, så visar sig i 
allmänhet å tabellens horisontela rader tydligt, huru 
folkmängden inom de särskilda åldersklasserna är pro-
portionel mot antalet lefvande födde, hvaraf alltså 
följer, att vexlingarna i åldersklassernas folkmängd 
hufvudsakligen bero af dem i nativitetsbeloppet. 

Öfver vexlingarna i antalet barnaföderskor inom 
hvar och en af åldersklasserna, lemnar tab. Litt. B. i 
kol. 4, 6, 8 o. s. v. en så mycket lättare öfversigt, 
som alla talen i dessa kolumner hänföra sig både till 
10,000 liktidigt lefvande qvinnor af alla åldrar, och 
till det i nästföregående kolumner 3, 5, 7 o. s. v. stå-
ende antalet inom samma åldersklass. Då sålunda i 
medeltal för 85 år på 10,000 qvinnor af alla åldrar 
funnits 896 i 16:de—20:de lefnadsåren, och dessa 896 
gifvit 13 barnaföderskor i samma ålder, finner man 
huru under de 6 sista qvinqvennierna, eller ända från 
1815 till 1845, qvinliga medelfolkmängden i denna 
åldersklass hållit sig ej obetydligt högre, men deremot 
antalet barnaföderskor betydligt lägre ån nämnde me-
deltal. Som redan förut är antydt, ligger orsaken till 
detta förhållande otvifvelaktigt i de sociala förhållan-
den, som verkat en betydlig minskning af antalet in-
gångne äktenskap i denna tidigare ålder. Samma or-
sak är ock verksam inom nästa åldersklass, der lika-
ledes de sista 6 qvinqvennierna förete ett antal barna-
föderskor understigande medeltalet 95, oaktadt folk-
mängden flera qvinqvennier öfverstigit medeltalet för 
denna åldersklass: 850. 
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Om man i de följande femårsklasserna jemför 

medeltalen för 85 år med proportionen under hvarje 

särskildt qvinqvennium, så finner man i allmänhet vex-

lingar af mindre betydenhet, hvilka ej häntyda på nå-

gon fortgående modifierande inflytelse af sociala för-

hållanden, om ej i åldersklassen 41—45-åriga, der 

proportionen af barnaföderskor synes i senare tider 

ökas, hvilket såsom förr är nämndt kan hafva en or-

sak deruti, at t äktenskapen numera ej ingås vid så 

tidig ålder som i fordna tider. 

Man finner sålunda, att, oaktadt den inflytelse af 

sociala förhållanden på barnaföderskornas antal, hvil-

ken dels visar sig fortgående inom några åldersklas-

ser, dels mera tillfällig under vissa år, detta antal 

dock i allmänhet bestämmes af folkmängden inom 

hvarje åldersklass, och att detta direkta förhållande 

mellan den särskilda åldersklassens folkmängd och an-

talet af dess barnaföderskor företrädesvis gäller för de 

3 femåriga åldersklasserna 26—40 år, hvilka vanligen 

lemna mellan 2/3 och 3/4 af samtliga barnaföderskor. Då 

nu redan ar ådagalagdt, huru folkmängden inom hvarje 

åldersklass hufvudsakligen bestämts af det antal lef-

vande födde, från hvilket åldersklassen härstammar, så 

följer ock häraf, att det är nativitetsbeloppet, som har 

den mest afgörande inflytelsen äfven på antalet barna-

föderskor. 

Men sättet, hvarpå denna inflytelse gör sig gäl-

lande, är så egendomligt, att spåren deraf lått kunna 

blifva omärkliga. Bland den samtidigt lefvande qvin-

liga befolkningen förekomma barnaföderskor af alla 

åldrar mellan 16—55 år — eller inom 8 femåriga ål-

dersklasser. Dessa barnaföderskor härstamma sålunda 

från 8 särskilda femårskullar, eller från icke mindre 

än 40 särskilda årskullar. Om man nu tänker sig 

under en oafbruten följd af 40 år dödlighetsordning 

och sociala förhållanden oförändrade och antalet hvarje 

år lefvande födde antingen lika stort, eller i något 

visst förhållande stigande eller sjunkande, så skulle 

de under sådana förutsättningar tillkomna produktiva 

åldersklassernas styrka och följaktligen äfven barna-

föderskornas antal inom hvarje åldersklass sinsemellan 

blifva proportionela mot antalet lefvande födde. Dy-

lika förutsättningar tillåtas emellertid ej af verklighe-

ten, som visar nativiteten och dödlighetsordningen 

vexlande år från år och likaledes talrika vexlande 

sociala inflytelser. Dessa vexlingar äro ock, på sätt 

tabb. Litt. A. och B. utvisa, allt för betydliga att ens 

kunna utjemnas under hela femårsperioder. De fram-

träda sålunda ock med tydlig verkan på de femåriga 

åldersklasser, öfver hvilka iakttagelser här finnas till-

gängliga. För att tabellariskt åskådliggöra denna ver-

kan måste det samtida antalet qvinnor och barnafö-

derskor inom hvarje åldersklass under hvarje femårs-

period så uppställas, att åldersklassens födelseår och 

styrkan af den kull, från hvilken klassen härstammar, 

lätt falla i ögonen. Detta ändamål vinnes genom de 

sneda raderna å tab. Litt. B., å hvilken samtidighe-

ten derjemte är utmärkt genom samma bokstaf fram-

för talen. 

Om man nu å denna tabell följer den nedersta 

sneda linien (r), som för femårsperioden 1856—1860 

(kol. 19), angifver antalet qvinnor och barnaföderskor 

med deras födelseår, hvilka för yngsta åldersklassen 

infalla under 1841 —1845 (kol. 1), så finner man bland 

10,000 af 1856—1860 årens qvinliga befolkning i me-

deltal för år: 

Vi se här det sistnämnda olyckliga qvinqvenniets 

låga nativitet hafva inom 1856—1860 årens qvinliga 

befolkning inverkat endast på den sista åldersklassen, 

hvars större eller mindre talrikhet är af ingen infly-

telse på barnaföderskornas antal. En hög nativitet 

under de qvinqvennier, från hvilka åtminstone de 6 

första åldersklasserna härstammat, har deremot höjt 

befolkningen inom dessa åldersklasser, så att vi här 

bland 31—35-åriga träffa den högsta proportion som 

iakttagits, eller 7•67%, hvaraf nödvändigt måste följa 

det gynnsamma resultat i afseende på barnaföderskor-

nas antal, som utvisas så väl af de relativa talen å 

tab. Litt. B., som af de absoluta å tab. Litt. A. 

Man finner vidare, genom att följa den näst of-

vanstående sneda sifferraden (q) af tab. Litt. B. från 
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talet 928 till talet 449, motsvarande åldersklassernas 

fördelning under qvinqvenniet 1851—1855, att den 

låga nativiteten under 1806—1810 har inverkat på 

åldersklassen 46 —50-åriga, och alltså så mycket min-

dre kunnat på barnaföderskornas antal i det hela ut-

öfva någon inflytelse, som detta qvinqvenniets qvin-

liga befolkning intill 45:te lefnadsåret härstammade 

från de 6 qvinqvennierna 1811 —1840, under hvilka 

nativiteten till en början raskt tillvaxte och sedan, 

ehuru stationär, dock höll sig temligen hög. Här träffa 

vi ock i åldersklassen 26—30-åriga den högsta pro-

portion, som förekommit, eller 8•32 %. Sålunda saknas 

ännu ej tillräckliga skal för ett temligen högt antal 

barnaföderskor. 

Under nästföregående qvinqvennium, 1846—1850, 

uppträda afkomlingarne af 1806—1810 årens låga na-

tivitet i 41:sta—45:te lefnadsåren med 5•36 % af då-

varande qvinliga folkmängd och utöfva redan en märk-

bar, ehuru ännu ej så betydlig, inflytelse på antalet 

barnaföderskor, hvilken åtminstone bidragit att för-

ringa verkan af den högre folkmängdsproportionen i 

de 4 yngre åldersklasserna, som härstamma från 1811 

—1830 årens nativitet. Den hittills iakttagna högsta 

proportionen qvinnor i 21:sta—25:te lefnadsåren: 9•07% 

infaller väl under åren 1846—1850, men den infly-

telse detta bordt hafva att öka antalet barnaföderskor 

har motvägts af försenade giftermål. 

I qvinliga folkmängden under qvinqvenniet 1841 

—1845 sänker 1806—1810 årens kull proportionen 

inom 36:te—40:de lefnadsåren till 5•90 %, och denna 

sänkning verkar tydligt på antalet barnaföderskor, 

ehuru dess inflytelse motväges deraf, att de föregående 

åldersklasserna, härstammande från den stigande na-

tiviteten 1811—1830, voro så talrika. Derest ej nyss 

antydda sociala förhållanden i afseende på åldern vid 

äktenskaps ingående motverkat, skulle de 16—20-

åriga qvinnornas maximum:1,003 under qvinqvenniet 

1841—1845 haft till följd en märkbarare ökning af 

barnaföderskorna i denna åldersklass. 

Qvinliga folkmängden under qvinqvenniet 1836— 

1840 sänktes ej blott i åldersklassen 36—40-åriga, 

till 6•28 %, i följd af den sjunkande nativiteten åren 

1801—1805, utan än mer, ända till sitt minimum 

6•52 %, i åldersklassen 31—35-åriga, härstammande från 

1806—1810 årens kull, och denna liktidiga sänkning 

inom 2 af de inflytelserikaste åldersklasserna verkar 

en betydlig minskning af barnaföderskornas antal, 

ehuru de yngre åldersklasserna, afkomlingar af en hö-

gre nativitet från och med 1811, något mildra infly-

telsen deraf. 

På qvinliga folkmängden under qvinqvenniet 1831 

—1835 verkar ej blott den sjunkande nativiteten 1801 

— 1805, att sänka åldersklassen 31—35-åriga till 6•93%, 

utan åldersklassen 26—30-åriga, härstammande från 

åren 1806—1810, år ock sänkt till sitt minimum: 

7•08 %, och då någon anmärkningsvärd tillväxt inom 

öfriga åldersklasser, med undantag för den yngsta, ej 

motverkat, så förklaras häraf den låga proportion, som 

den produktiva qvinliga befolkningen detta qvinqven-

nium intog, och följaktligen äfven det nästan statio-

nära antalet barnaföderskor, enligt hvad tab. Litt. A. 

utvisar. 

Under qvinqvenniet 1826—1830 framträder ver-

kan af 1806—1810 årens nativitet med sänkning af 

åldersklassen 21—25-åriga till minimum: 7•67 %, och 

af 1801—1805 årens nativitet med sänkning af ål-

dersklassen 26—30-åriga till 7•16%. Då äfven ål-

dersklasserna 31—35- och 41—45-åriga visa en min-

dre gynnsam proportion, så ligger häruti en hufvud-

saklig anledning till detta qvinqvenniets låga belopp 

af qvinlig folkmängd inom de produktiva åldersklas-

serna. Med sin låga proportion af blott 52•82% 16— 

55-åriga qvinnor, en följd af de yngre åldersklasser-

nas starka tillväxt, företer dock detta qvinqvennium 

en hög proportion, 6•54 % barnaföderskor, hvartill utan 

tvifvel gynnsamma sociala förhållanden medverkat. 

Säkerligen hafva dylika förhållanden äfven utöfvat en 

mägtig inflytelse under de 3 föregående qvinqven-

nierna från och med 1811, för hvilken tiderymd folk-

mängden inom åldersklasserna och antalet barnaföder-

skor ej synas så troget följa vexlingarna i motsvariga 

qvinqvenniers nativitet. Men jemte de efter 1810 

ljusnade framtidsutsigterna för folket hafva vi här att 

taga i beräkning den minskade dödligheten i barna-

åldren, såsom följd af skyddskoppympningens allmän-

nare utbredning. 

Om man, likasom här ofvan skett för 1806—1810 

årens kull, följer inflytelsen af den sänkning i nativi-
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tetsbeloppet, som under qvinqvenniet 1771—1775 vål-
lades af missväxt och genom hungersnöd framkallade 
farsoter, så finner man verkan deraf på åldersklassen 
16—20-åriga, under qvinqvenniet 1786—1790 sänkt 
till minimum 8•39%, på åldersklassen 21—25-åriga, 
under qvinqvenniet 1791 — 1795 sänkt till 8•33%, på 
åldersklassen 26—30-åriga, under qvinqvenniet 1796 
—1800 sänkt till 7•65%, på åldersklassen 31—35-åriga, 
under qvinqvenniet 1801—1805 sänkt till 7•01 %, på 
åldersklassen 36—40-åriga, under qvinqvenniet 1806 
—1810 sänkt till 6•34%, på åldersklassen 41—45-åri-
ga, under qvinqvenniet 1811—1815 sänkt till 5•88 %, 
på åldersklassen 46—50-åriga, under qvinqvenniet 1816 
—1820 sankt till 5•15%, och på åldersklassen 51—55-
åriga, under qvinqvenniet 1821—1825 sänkt till 4•53%. 
Tager man nu i betraktande, att de 3 femåriga ål-
dersklasserna, 26—40 år, hafva det hufvudsakliga in-
flytandet på antalet barnaföderskor, så följer ock häraf, 
att 1771—1775 årens låga nativitet haft sin andel 
såsom orsak till sänkning af barnaföderskornas antal 
under åren 1796—1800, 1801—1805 och 1806—1810 
och att följaktligen detta sistnämnda qvinqvennium 
lidit i dubbelt mått, eller så väl af de samtida sociala 
olyckorna, som af följderne från dem, som hemsökte 
landet 30 år förut under qvinqvenniet 1771—1775. 

Förestående tabb. Litt. A. och B. torde sålunda 
ådagalägga: 

att det årliga antalet barnaföderskor bestämmes 
dels af det naturliga förhållandet att, under oförändrad 
dödlighetsordning, vexlingar i antalet lefvande födde 
åtföljas af proportionela vexlingar i antalet qvarlef-
vande inom hvar och en af de successiva åldersklas-
serna af samma kull, dels af de sociala förhållanden, 
som öfva sin inflytelse på samtidigt lefvande ålders-
klasser af strängt taget 40 särskilda årskullar; 

att, då, utom de 46 — 55-åriga, i vårt klimat och 
i vår tid äfven de 16—20-åriga qvinnorna lemna blott 
ett relativt ringare antal barnaföderskor, det årliga 
beloppet af samtlige barnaföderskor dock hufvudsak-
ligen bestämmes af blott 25 årskullars samtidigt lef-
vande qvinnor, eller af åldersklasserna 21—45, och 
bland dessa förnämligast af de 15 årskullarna mellan 
26—40 år; 

att, då hvarje års antal barnaföderskor bestäm-
mes af så många särskilda årskullar, och då fåtalig-
heten af den ena bland dessa årskullar kan ersättas 
genom mångtaligheten af en annan, det vanligen icke 
blir möjligt att genom de uppgifter, som erhållas, åda-
galägga den inflytelse, som vållas blott af sådana år-
liga vexlingar i nativiteten, hvarigenom under ett eller 
annat qvinqvennium ett års minskning kompenseras af 
ett närliggande års ökning och tvertom, men att der-
emot ett under flera på hvarandra följande år oaf-
brutet fortfarande stillastående, sjunkande eller sti-
gande af nativiteten måste genom sin motsvarande 
inverkan på flera närliggande årskullars åldersklasser 
framträda med märkbar inflytelse på hela årssumman 
af barnaföderskor, äfvensom att denna inverkan måste 
blifva desto mera i ögonen fallande, ju längre den 
årsföljd är, under hvilken nativitetens oföränderlighet, 
sänkning eller höjning oafbrutet fortgått, samt att den 
på barnaföderskornas antal måste yttra sig störst, när 
hvarje årskull genomgår 26:te—40:de lefnadsåren; 

att, då enligt naturlag nativitetsbeloppet bör vara 
progressivt, hvarje hämmande af denna progression och 
än mer dess förändring till en fortgående minskning 
under en längre årsföljd, eller till ett så plötsligt sjun-
kande under ett eller annat år, att detta ej kunnat 
ersättas af ökning under andra närliggande år, måste 
förutsätta sociala missförhållanden och olyckor af en 
särdeles stor både intensitet och extensitet; och 

att, då ett land lidit, så som Sverige bland an-
nat under qvinqvennierna 1771—1775 och 1806—1810, 
verkningar deraf måste fortlefva långt efter det hvarje 
individuelt minne af lidandet slocknat, i det de fåta-
liga qvinliga årskullar, till hvilka den sjunkna nativi-
teten gifvit upphof, när de i sin ordning komma att 
efterhand genomgå 16:de—55:te lefnadsåren, då äfven 
föranleda en proportionel minskning af antalet barna-
föderskor, såväl som af antalet födde barn, och att 
en sådan fåtaligare afföda åter efter dess inträde i de 
produktiva lefnadsåren måste förnya samma verkan, 
så länge, intill dess lyckligare sociala förhållanden för-
mått att helt och hållet utplåna spåren af det skedda 
ingreppet i befolkningen. 

Om dessa slutsatser äro riktiga, och följaktligen 
antalet barnaföderskor under qvinqvenniet 1861—1865 
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hufvudsakligen bestämmes af antalet lefvande födde 
under åren 1811 — 1850, så lemnar tabellen Litt. B. 
äfven en värdefull ledning för omdömet om de tal, 
som ännu ej hunnit fullständigt inregistreras för åren 
1861—1864, för hvilka år endast kunnat i kol. 21 
utföras antalet barnaföderskor på hvart 10,000-tal af 
den qvinliga folkmängden i dess helhet, då deremot 
denna folkmängds fördelning i åldersklasser ännu ej 
kan verkställas, emedan någon folkräkning med ål-
dersuppgifter ej ägt rum sedan år 1860. 

När man följer de särskilda åldersklasserna fin-
ner man nemligen de 51—55-åriga härstamma från 
1811—1815 årens kull, eller från ett växande antal 
födde, och följaktligen böra vara i stigande, de 46— 
50-åriga från den ytterligare stigande nativiteten åren 
1816—1820 och alltså jemvål böra vara i stigande, 
de 41—45-åriga från den än starkare tillväxande na-
tiviteten åren 1821—1825 och följaktligen böra vara 
i starkare stigande, hvaremot åldersklasserna 36—40-, 
31—35- och 26—30-åriga, härstammande från den 
stationära nativiteten under åren 1826—1840, böra 
vara stationära, och tillväxt först inträda i de 2 yngsta 
åldersklasserna, som härstamma från den växande na-
tiviteten under åren 1841—1850. Det gifves sålunda 
ingen anledning, att under åren 1861—1865 vänta 
någon starkare tillväxt af antalet barnaföderskor, då 
de 3 åldersklasser af qvinliga befolkningen, som af 
dem lemna omkring 70 %, för närvarande måste vara 
till antalet stationära. Men om detta oaktadt en så-
dan tillväxt skulle framträda, så måste den hafva sin 
orsak, dels i en så mycket starkare tillväxt af de öf-
riga åldersklasserna, dels i gynnsamma sociala för-
hållanden. 

Det antal barnaföderskor, som inregistrerats under 
åren 1861—1864, och som i tab. Litt. A. är utfördt, 
gifver åt förestående antaganden så fullständig bekräf-
telse, som någonsin kan önskas, och för den, som ville 
försöka att blicka in i framtiden, erbjuda de i tab. 
Litt. B. utförda antalen lefvande födde af qvinkön till 
och med året 1864 en tillförlitlig ledning, så vidt 
nemligen det naturliga förhållandet ej rubbas af in-
gripande sociala förändringar. 

I föregående jemförelser mellan antalet barnafö-
derskor i olika åldersklasser hafva i den yngsta, 16—20-

åriga, inräknats de undantagsfall, då barn framfödts 
af qvinnor före fyllda 15 år. Under året 1864 äro 
uppgifna såsom yngsta barnaföderskor: en i 14:de lef-
nadsåret på Gotland och en i 13:de i Göteborgs stad. 
Dylika fall ådraga sig vanligen så mycken uppmärk-
samhet, att ingen anledning förefinnes att betvifla ål-
dersuppgifternas riktighet. Deremot visar erfarenhe-
ten under den granskning, som egnas åt åldersupp-
gifterna beträffande barnaföderskor öfver fyllda 50 år, 
att härvid ofta förefallit fel. Antalet har ock under 
år 1864 inskränkts till 19 gifta qvinnor, bland hvilka 
blott 3 i 53:dje lefnadsåret. 

I relativa tal visar sig förhållandet med barna-
föderskornas civilstånd hafva varit följande: 
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Uppgifterna rörande af barnaföderskorna begag-
nadt examineradt förlossningsbiträde, hvilkas summa år 
1861 var 50,424, år 1862: 51,515 och 1863: 56,369, 
visar genom talet 57,931 för året 1864 en tillväxt, 
öfver hvars betydelse torde få hänvisas till hvad i 
föregående årsberättelser är anfördt. 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Antalet år 1864 i Riket framfödda barn (lefvande 
och liflösa) har utgjort: 140,637, deribland af enfo-
strigt hafvandeskap: 136,790, eller 97•27 %, af tvillings-
börder: 3,772, eller 2•68 %, och af trillingsbörder: 75, 
eller 0•05 %. Respektive relativa tal voro år 1863: 
97•18%, 2•76% och 0•06%, år 1862: 97•05%, 2•90% och 
0•05% och år 1861: 97•23%, 2•73% och 0•04%. 

Hela antalet lefvande födde i Riket har uppgått 
till: 136,004, eller 96•71 %, — dödfödde till: 4,633, 
eller 3•29 % af samtlige födde. Respektive relativa 
tal voro år 1863: 96•59% och 3•41%, år 1862: 96•69% 
och 3•31%, samt år 1861: 96•85% och 3•15%. 

Beräknas årets relativa nativitet i förhållande till 
hela folkmängden efter dennas medeltal, så har den 
likasom år 1863 utgjort en lefvande född på 29•75 
innevånare mot en på 29•96 under år 1862 och mot 
en på 30•71 under året 1861. Relativt till medel-
folkmängden af qvinkön har 1864 års nativitet lika-
som den för 1863 varit en lefvande född på 15•27 
mot en på 15•39 år 1862 och en på 15•80 år 1861. 

Då ofvan anförda antal lefvande födde: 136,004 
med 1,725 öfverstiger nästföregångna årets, är det den 
högsta absoluta nativitet, som vårt tabellverk inregi-
strerat. Det har förut blifvit utförligt ådagalagdt, att 
åldersklasserna 26—40-åriga inom Rikets befolkning 
under nu löpande qvinqvennium måste befinna sig till 
antalet stationära, emedan de härstamma från den sta-
tionära nativiteten under åren 1826—1840. Då den 
qvinliga befolkningen inom dessa åldersklasser utgör 

omkring 70 % af samtliga barnaföderskor, så är det 
ock i naturlig ordning fullt grundadt, att antalet barn, 
som af dessa åldersklasser framfödas, ej kan förete 
någon betydlig tillväxt. Då likväl, som anfördt är, 
hela antalet lefvande födde barn under åren 1863 och 
1864 varit så högt, så kan härtill en naturlig anled-
ning sökas deruti, att de öfriga högre och lägre ål-
dersklasserna af den qvinliga befolkningen, hvilka un-
der detta qvinqvennium befinna sig i tillväxt, lemnat 
ett så mycket större bidrag till nativitetsbeloppet. 
Men då dessa sistnämnda åldersklassers bidrag dock 
understiger 30 %, så blifver man häraf berättigad till 
den slutsats, att de sociala förhållanden, som inverka 
på nativitetsbeloppets höjning, under de sista 2 åren 
öfvat en mycket gynnsam inflytelse. 

Proportionen mellan de lefvande födda barnens kön 
har år 1864 varit mot 1,000 qvinkön 1,049 mankön. 
Detta förhållande var år 1863: 1,000 mot 1,052, år 
1862: 1,000 mot 1,051 och år 1861: 1,000 mot 1,041. 
Proportionen mellan de dödföddes kön var mot 1,000 
qvinkön år 1864: 1,371, år 1863: 1,363, år 1862: 
1,357, år 1861: 1,303 och år 1860: 1,441. 

När till rubriken äkta hänföras blott de, hvilkas 
föräldrar vid barnets födelse fullbordat äktenskap, alla 
de öfriga deremot upptagas såsom oäkta, utgör anta-
let i hela Riket under år 1864 lefvande födde äkta: 
123,085, oäkta: 12,919. Proportionen dem emellan 
utfaller på följande sätt: 

år 1863: 

år 1864: 

år 1863: 

år 1862: 
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Bland de till oäkta hänförde lefvande födde bar-
nen hafva framfödts af trolofvade mödrar: 

Om man jemför de lefvande födde oäkta barnens 
antal med hela folkmängden i medeltal för år, så ut-
faller denna jemförelse med ett oäkta barn 

De jemförelser, som här ofvan blifvit utförda en-
samt beträffande de lefvande födda barnen, gifva, om 
de utsträckas jemväl till de dödfödde, följande resul-
tat, nemligen af samtlige födde (lefvande och liflösa): 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 

De dödfödda barnen hafva af samtlige uppgifne 
födde utgjort: 

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

Högsta absoluta antalet lefvande födde akta barn 
faller under 1864 på Januari månad, då det år 1863 
inträffade i Mars, år 1862 i September och år 1861 
i Januari. Lägsta antalet, som år 1861 inträffade i 
Juli, 1862 i Februari, 1863 åter i Juli, finnes under 
1864 i Juni. 

Högsta antalet lefvande födde oäkta, hvilket un-
der hvartdera af åren 1861—1863 inföll i Mars må-
nad, finnes 1864 i Maj, lägsta antalet under alla åren 
i Augusti månad. 

De relativt låga talen af de dödfödde hafva till 
följd ännu mindre öfverensstämmelse i afseende på 
månadernes ordningsföljd under hvarje särskildt år. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne. 

Absoluta dödligheten i Riket har från 77,227 un-
der året 1863 höjt sig år 1864 till 81,937, eller 2•02 % 
af medelfolkmängden. 

Jemförelse mellan nativiteten och mortaliteten visar 
under året 1864: 100 aflidne ersatte af 166 lefvande 
födde. 100 aflidne ersattes år 1863 af 174, år 1862 
af 156, år 1861 af 176 och i medeltal för 1856—1860 
af 155. 

Mot 100 af mankön hafva under år 1864 aflidit 
97•61 af qvinkön. 

Relativa dödligheten efter civilstånd har varit föl-
jande: 

Såsom tab. N:o 12 utvisar, har dödligheten i hela 
Riket uppgått till 2·02 % och sålunda varit högre än 
under året 1863, då den uppgick till blott 1•93 %. 
Det är isynnerhet de 6 nordligaste länen från och med 
Kopparbergs, som till denna högre dödlighet bidragit 

c 

år 1861: 

år 1864: 

år 1863: 
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genom offren för de farsoter, som i tab. N:o 16 fin-

nas uppgifne. 

Tab. N:o 13. Ålder vid döden. 

Utmärkt för fortfarande af samma farsoter, som 

under nästföregångne 3 år förekommit, har året 1864 

haft företrädesvis hög dödlighet inom barnåldren, på 

sätt af nedanstående tabell, jemförd med dem, som 

finnas i årsberättelsen för år 1863, sid. X, närmare 

upplyses. 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid. 

Högsta antalet dödsfall har enligt tabellen under 

år 1864 inträffat i Januari månad, lägsta antalet i 

September, och detta förhållande gäller såväl Riket i 

sin helhet, som landsbygden och samtlige städerna 

hvar för sig, samt utvisar, hvad tiden för lägsta död-

ligheten angår, att landet varit förskonadt för de far-

soter, som företrädesvis tillhöra eftersommaren och 

hösten. 

Tab. N:o 15. Folkmängdsförändringen inom 
hvarje stad. 

I afseende på folkmängdsuppgifterna från Rikets 

största städer fortfara grundade anledningar att an-

taga dem mindre tillförlitliga. Enligt den mot slutet 

af år 1864 förrättade mantalsskrifningen beräknades 

Stockholms folkmängd då till 123,436, men är enligt 

Presterskapets uppgifter i tab. N:o 15 upptagen för 

den 31 December till 128,576, alltså med en skilnad 

af 5,140. På samma sätt är folkmängden i Göteborg 

enligt den år 1864 förrättade mantalsskrifning beräk-

nad till 34,789, men enligt Presterskapets uppgifter i 

tab. N:o 15, inclusive några smärre befolkningsgrup-

per, som ej -ingå i stadens mantalslängder, upptagen 

för den 31 December till 43,346, alltså med en skil-

nad af 8,557. Rörande orsakerna till dessa förhål-

landen torde jag få åberopa såväl föregående årsbe-

rättelser som flera särskilda underdåniga utlåtanden 

och förslag. Då hinder mött mot vidtagandet af den 

enda säkra utvägen att skyndsamt vinna upplysning 

om ifrågavarande 2 städers verkliga folkmängd genom 

särskild folkräknings anställande, är så mycket önsk-

ligare, att man snart må kunna närma sig målet ge-

nom förändradt förfarande vid mantalsskrifningarne, 

hvarom Eders Kongl. Maj:t under den 5 November 

1865 från vederbörande infordrat underdåniga för-

slag. Det är ock att hoppas, att Eders Kongl. Maj:ts 

under den 20 Januari 1865 meddelade nådiga före-

skrift med anledning af stadgandet i 8 § 7 mom. af 

nådiga Förordningen den 20 Juli 1861 angående man-

tals- och skattskrifningarnes förrättande, skall aflägsna 

den osäkerhet i folkmängdsberäkningen såväl för Stock-

holm och Göteborg som möjligen äfven för en eller 

annan bland öfrige städer, hvilken berott af obefint-

lige personers qvarstående i husförhörslängderna och 

inberäkning i folkmängden. 

Den folkmängdsminskning, som tabellen företer i 

16 städer, har, såsom anmärkt är, för vissa bland dessa 

städer berott ensamt deraf, att personalen i straff-

fängelser, fordom inberäknad i den stads folkmängd, 

der fängelset är beläget, numera enligt gällande man-

talsskrifningsförordning hänföres till respektive kyrko-

skrifningsorter. 

Samtlige städer hafva med ett nativitetsöfverskott 

af 4,311 bidragit till sin folkmängdstillväxt, hvilken 

i öfrigt bildats af ett inflyttningsöfverskott af 8,056. 

Mortalitetsöfverskott företes dock af städerna Ström-

stad, Luleå, Öregrund, Sigtuna, Kongsbacka och Fal-

sterbo. 
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Tabb. N:is 16, 17, 18, 19 och 20. Dödsorsakerna 
och dödlighetsförhållandet. 

För att främja det ändamål, som är afsedt med 

de nådigst anbefallda läkareintygen öfver orsakerna 

till de i Rikets städer timade dödsfallen, hafva för 

hvartdera af åren 1861 — 1863 och för hvarje stad 

utarbetats årliga öfversigter öfver dödsorsakerna med 

ledning af de uppgifter, som ålegat Presterskapet att 

i dödboksutdragen anteckna i öfverensstämmelse med 

det företedda läkareintyget. Dessa öfversigter, tryck-

ta såsom särskilda bilagor till de för ofvannämnda 

år af Statistiska Central-Byrån afgifna underdåniga 

årsberättelserna, hafva genom Eders Kongl. Maj:ts 

Sundhets-Kollegii försorg blifvit jemväl i stort antal 

afdrag till städernas Sundhetsnämnder och läkare m. 

fl. utdelade. Då den erfarenhet, jag inhemtat under 

utarbetandet af dessa öfversigter, lärt mig, att miss-

förstånd eller otydlighet af läkareattester stundom för-

anledt otydlighet eller ofullständighet i dödboksan-

teckningen, då det i andra länder är allmänt erkändt, 

at t statistiken öfver dödsorsakerna, för att blifva 

fullt ändamålsenlig, ej blott bör bearbetas af medi-

cinskt bildad person, utan ock med tillgång till ori-

ginalbetygen, då en sådan bearbetning af intresserad 

person inom hvarje stad medför den stora fördelen, 

att på enklaste och lättaste sätt erhålla de upplysnin-

gar, som under utarbetningen kunna påkallas, och då 

den allmänna befolkningsstatistiken visserligen har be-

hof att erhålla kunskap om orsakerna till den större 

dödlighet, som på folkmängdstillväxten kan märkbart 

inverka, men otvifvelaktigt är berättigad, att till den 

speciela medicinska statistiken hänvisa den detaljerade 

redogörelse öfver dödsorsakerna, som för sundhetsvår-

den och den medicinska vetenskapen äger sin förnäm-

sta vigt, så har, enligt hvad i nästförutgångna årsbe-

rättelse blifvit anmäldt, det aftal träffats med Eders 

Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium, att från och med 

året 1864 Statistiken öfver dödsorsakerna i Rikets stä-

der skulle framdeles ingå i bemälde Kollegii under-

dåniga årsberättelse, grundad på vederbörande Stads-

läkares från hvarje stad meddelade redogörelser. Följ-

aktligen har den i sammanhang med nästföregående 

3 årsberättelser från Statistiska Central-Byrån lem-

nade detaljerade redogörelsen för dödsorsakerna i Ri-

kets städer nu kunnat och bordt inställas. Innan 

emellertid sig visat, i hvad mån de till Sundhets-Kol-

legium ingångne uppgifter uti ifrågavarande hänseende 

kunna ersätta dem, som i Statistiska Central-Byrån 

varit tillgänglige, har jag ansett nödigt, att något ut-

förligare än i de förutgångna årsberättelserna bear-

beta vissa af de tabeller, som fortfarande torde böra 

i befolkningsstatistiken ingå, på det att de upplysnin-

gar, till hvilka det särskilda bihanget förr erbjudit 

tillfälle, ej må i brist af annan källa komma att helt 

och hållet saknas. 

Tab. N:o 16, eller redogörelsen för dödsfall af 

farsoter och i barnsbörd, har alltså erhållit sådan upp-

ställning, att den omfattar landsbygd och städer skiljda. 

De uppgifna dödsfallen af sådana sjukdomar, som 

i den fastställda nomenklaturen hänföras till farsoter, 

uppgingo år 1861 till 8,495, eller 11•83 %, år 1862 

till 15,893, eller 18•84%, år 1863 till 11,062, eller 

14•32%, och år 1864 till 10,830, eller 13•22% af samt-

lige dödsfall. Förhållandet å landsbygden var år 1861: 

6,621, eller omkr. 11%, år 1862: 12,953, eller 18•18%, 

år 1863: 9,268, eller 14•02%, och år 1864: 8,750, 

eller 12•59%; i städerna år 1861: 1,874, eller omkring 

17%, år 1862: 2,940, eller 22•46%, år 1863: 1,794, 

eller 16•12%, och år 1864: 2,080, eller 16•74% af 

samtlige dödsfall. Under det farsotsinflytelsen visar 

sig i fortgående sjunkande från år 1862 såväl i hela 

Riket som å landsbygden, förete alltså städerna för 

sista året ett stigande. 

Rörande absoluta antalet dödsfall af hvarje sär-

skild farsot och för hvarje år, sedan dessa iakttagel-

ser började samlas, torde få hänvisas till tab. N:o 16, 

sid. 25. Deraf synes bland annat tydligt, huruledes, 

för hela Riket räknadt, under året 1864 Smittkoppor-

na, Skarlakansfebern och Elakartade halssjukan samt 

Barnsängsfebrar ännu voro i stigande, men Mässlin-

gen deremot hastigt sjunkit. 

Intet enda län har varit skonadt för dödsfall af 

Skarlakansfeber och Difteri, men svårast hafva dock 

under året de 6 nordligaste länen hemsökts, på sätt 

af nyss åberopade tab. närmare upplyses, enligt hvil-

ken t. ex. (not. ff sid. 24) Råneå församling af Norr-

bottens län ensamt i Difteri förlorat 234 af samtlige 

328 dödsfall. 
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Dödsfallen i barnsbörd: 521 i hela Riket, eller 

0•38% af samtliga barnaföderskor, visa ett fortgående 

fördelaktigare resultat fin förutgångne år. 

Tab. N:o 17, redogörande för de våldsamma döds-

orsakerna utom egen handaverkan, omfattar likaledes 

särskild afdelning för landsbygden och särskild för 

städerna, den sednare påkallad deraf, att erfarenheten 

visat dessa dödsorsaker vara de, hvilka oftast funnits 

obestyrkta af läkareintyg aflemnadt omedelbart till 

Pastorsembetet, hvadan antagligen läkarnes redogörel-

ser till Sundhets-Kollegium för dessa dödsfall, som så 

ofta påkallat polisundersökning, och i andra fall be-

styrkts utan all läkareundersökning, torde blifva ofull-

ständiga. 

I afseende på hela antalet hithörande dödsorsaker 

af hvarje slag och under hvart och ett af åren 1861 

—1864, torde få hänvisas till tabellen, sid. 28, hvil-

ken i öfrigt upplyser: 

att af de år 1864 drunknade, till ett antal i hela 

Riket af 1,236, som vanligt det öfvervägande flertalet, 

eller 1,092, tillhört manligt kön och 144 qvinkön, va-

rande bland de sålunda omkomne icke mindre än 259 

barn under 10 års ålder; 

att bland 33 genom kolos och rök qväfde varit 

22 fullväxte män, 8 fullväxta qvinnor och 3 barn; 

att bland 45 ihjälfrusne varit 42 fullväxte män, 

deribland det öfvervägande flertalet i medelåldren, 2 

qvinnor och 1 barn (2 år gammalt); 

att bland de genom förbränning och skollning om-

komne 185 träffas icke mindre än 145 barn under 7 

års ålder; 

att den explosion, som kostat 4 män och 2 qvin-

nor lifvet, vållats af Nitroglycerin vid Heleneborg i 

Stockholm; 

att bland 15 fall af vådlig förgiftning 1 vållats 

af Skedvatten, 1 af Saltsyra, 1 af Arsenik, 1 af Fos-

for, 1 af Qvicksilfver, begagnadt mot ohyra, 1 af er-

gigt kokkärl, 1 af Ammoniak, 1 af Morfin, 1 af Ni-

troglycerin, 4 (barn) af ormbett och 1 tillskrifvits 

styng af giftig insekt; 

att bland dödsfall, som uppgifvits vållade af qväf-

ning, förekomma icke mindre än 162 späda barn, 

hvilka nästan alla påträffats döde i sängen bredvid 

föräldrarne; 

att bland de i kol. 11 och 12 under rubriken 

krossning, benbrott m. m. samt skottskador upptagne 504 

dödsfallen uppgifvits vållade af: 

Skenande hästar, stjelpning och öfverkörning 75, 

Fallande träd 31, 

Ras af jord m. m., fall från höjder 92, 

Skador i qvarnar, tröskverk o. andra maskinerier 45, 

Skador i grufvor 11, 

Gevärsskott 23, 

Sprängskott 7, 

Slag af och fall från hästar 16, 

Öfverkörning å jernväg 9, 

Stängning af hornboskap 8, 

Uppäten af ett svin 1, 

Fastnande i räfgiller 1, 

Ihjälklämd af en grind 1, 

Ihjälklämd af is i Norra Oceanen 1; 

att utom de fall, då födoämnens fastnande i stru-

pen vållat död, 3 barn aflidit, ett i följd af en bröst-

nål, ett annat i följd af en fingerborg, och ett tredje 

i följd af en kaffeböna, fastnade i strupen; 

att bland uppgifna 82 fall af mord och dråp ingå 

40 barnamord; samt 

att af de i krig omkomne 10 männen 5 fallit i 

Förenta Staterna, 4 i Danmark och 1 i Mexiko. 

Sjelfmorden i Riket, hvilka år 1860 uppgingo till 

238, år 1861 till 288, år 1862 till 294 och år 1863 

till 284, hafva enligt tab. N:o 18 år 1864 stigit till 

312, eller ett på 12,969 innevånare. Å r 1863 räkna-

des ett på 14,064, år 1862 ett på 13,407 och år 1861 

ett på 13,502 innevånare. 

Bland landsbygdens befolkning hafva sjelfmorden 

år 1864 varit 222, eller ett på 16,063 innevånare, 

bland stadsbefolkningen 90, eller ett på 5,338 innevå-

nare. Respektive förhållanden voro för landsbygden 

år 1863 ett på 16,406, år 1862 ett på 17,791 och år 

1861 ett på 18,140 — för städerna år 1863 ett på 

6,767, år 1862 ett på 4,638 och år 1861 ett på 4,510. 

Af hela antalet sjelfmördare i Riket år 1864 hafva 

254 tillhört mankön och 58 qvinkön, eller mot 100 af 

förstnämnda könet hafva svarat omkring 23 af det 

sistnämnda. För landsbygd och städer utfalla propor-

tionerna något olika, nemligen å den förra som 100:30, 

i de senare som 1 0 0 : 8 . 
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I afseende på civilståndet hafva, enligt tab. N:o 18, 
167 varit ogifta (inclusive enklingar och enkor) och 
145 gifta. 

På sommarhalfåret falla 195 sjelfmord, och alltså 
enligt vanligheten mer än hälften. 

I afseende på det för sjelfmordets utförande valda 
sättet torde få till tabellen hänvisas, jemte tillägg att 
de specificerade gifterna varit i 10 fall Arsenik, i 3 
Svafvelsyra, i 2 Fosfor, i 1 Råttmos och i 1 Blåsyra. 

Tab. N:o 19, jemförelse i afseende på städernas 
dödlighet, har ansetts böra genom fortsatt årlig redo-
görelse blifva en värdefull upplysning, för hvilken till-
förlitligt material torde kunna påräknas ensamt inom 
Statistiska Central-Byrån, der samtlige dödböcker ut-
göra föremål för granskning bland annat i afseende 
på antalet af dem, som böra med N:o upptagas och i 
respektive stads dödsantal verkligen inberäknas — 
ett antal, som är nödigt att känna för en riktig be-
räkning af proportionen mellan de aflidne och den 
rättsliga medel folkmängden. För att härom upplysa, 
hafva ock särskilda anmärkningar för året 1864 tillagts. 

Då åtskilliga anledningar förekommit, hvilka in-
gifvit mig farhågor att för Stockholms stad kunde 
komma att saknas fullständig sådan detaljerad redo-
görelse öfver dödsorsakerna under året 1864, som, en-

ligt hvad ofvan är anfördt, numera af Eders Kongl. 
Maj:ts Sundhets-Kollegium blifvit samtlige vederbö-
rande Stadsläkare ålagd att utarbeta och till Kolle-
gium insända, och då uteblifvande af en sådan redo-
görelse för hufvudstaden, som ej blott dermed bör 
gifva föredöme, utan otvifvelaktigt deraf ock kan draga 
största nyttan, skulle förete en anmärkningsvärd brist, 
har jag ansett mig förpligtad att genom den tillagda 
tabellen N:o 20 meddela åtminstone samma upplysnin-
gar, som för de 3 nästförutgångna åren innehållas i 
bilagorna till Statistiska Central-Byråns underdåniga 
berättelser. Derest man ej fäster sig vid Nervfeber, 
hvilken i det antal dödsfall, som år 1864 förekommit, 
ej utvisar någon epidemisk stegring, hafva Smittkop-
porna utgjort årets svåraste farsot i hufvudstaden. 

Tab. N:o 21. Utländningar, som erhållit Svensk 
medborgarerätt. 

Då utan tvifvel flertalet från andra länder hit 
inflyttade personer ej söka medborgarerätt, kan så-
lunda inflyttningarnes verkliga belopp ej bedömas 
efter de uppgifter, som i denna tabell innefattas en-
ligt benäget meddelande från Justitie-Stats-Departe-
mentet. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

S t o r m ä g t i g s t e Al le rnådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och nndersåter 

FR. TH. BERG. 

Stockholm den 18 Maj 1866. 
E. Fåhroeus. 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberätteles för 1864. D 
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Tab. N:o 2 . ANTALET INGÅNGNE OCH GENOM DÖD UPPLÖSTE ÄKTENSKAP ÅR 1864, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 3. 

ANTALET VIGDE PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1864. 



Tab. 

QVINNORNAS ALDER VID INTRÄDE I DERAS 
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N:o 4. 

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1864. 
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Tab. N:o 5. 

ANTALET INGÅNGNE ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1864, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 6. 

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP UNDER ÅRET 1864. 
T

ab. N
:o 6. 

A
ntalet genom

 skiljobref upplösta 
trolofningar och äktenskap. 

7 



8 
Tab. N:o 7. 

BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE ÅR 1864. 



Tab. N:o 8. 
BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1864. Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 

2 

B
arnsbördernas förhållande i afseende på fostrens antal och civilstånd. 

9 



10 
Tab. N:o 9. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDE ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1864. 



11 
Tab. N:o 10. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDE OÄKTA BARN I HVARJE MANAD AF ÅRET 1864. 



12 
Tab. N:o 11. 

ANTALET DÖDFÖDDE, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1864. 



13 
Tab. N:o 12. 

ANTALET AFLIDNE ÅR 1864, JEMTE DERAS CIVILSTÅND I LIFSTIDEN. 
(Dödfödde ej inberäknade.) 



14 

Tab. N:o 13. DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



15 

LÄNSVIS, ÅR 1864. A) Mankön. 



16 

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, ÅR 1864. A) Mankön. 

17 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 3 



18 

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, ÅR 1864. B) Qvinkön. 

19 



20 

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, ÅR 1864. B) Qvinkön. 

21 



Tab. N:o 14. 

ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1864. 
22 

T
ab. 

N
:o 

14. 
A

ntalet aflidne i hvarje m
ånad af året 1864. 



23 
Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER, ÅR 1864. 



24 
Tab. N:o 16. 

UPPGIFNE DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH I BARNSBÖRD, ÅR 1864. 



25 
Tab. N:o 16. (Forts.) 

UPPGIFNE DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH I BARNSBÖRD, ÅR 1864. 

4 
Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 



26 
Tab. N:o 17. 

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1864, LÄNSVIS. 



27 
Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1864, LÄNSVIS. 



28 
Tab. N:o. 17. (Forts.) 

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1864, LÄNSVIS. 



29 
Tab. N:o 18. 

ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅRET 1864, LÄNSVIS. 



30 
Tab. N:o 19. 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



31 
Tab. N:o 19. (Forts.) 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



32 
Tab. N:o 20. 

DÖDSORSAKERNA I STOCKHOLMS STAD ÅR 1864, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER. 



33 
Tab. N:o 20. (Forts.) 

DÖDSORSAKERNA I STOCKHOLMS STAD ÅR 1864, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER. 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1864. 5 



34 
Tab. N:o 21. 

SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNDNINGAR, SOM UNDER ÅRET 1864 ERHÅLLIT SVENSK 
MEDBORGARERÄTT. 
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