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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Sammandrag af de befolkningsstatistiska uppgifterna 

för året 1868 öfverlemnas härmed Underdånigst uti 

24 tabeller, med anledning af hvilka jemväl torde få 

tilläggas följande upplysningar och jemförelser: 

Tab. N:o 1 Folkmängd. 

För första gången sedan år 1810 företer vår be-

folkningsstatistik ett afbrott af det lyckliga förhållan-

de, sorn ägt rum, att Rikets folkmängd från ena året 

till det nästföljande oafbrutet tillväxt. Då nemligen 

enligt tab. N:o 1 A. folkmängden vid 1867 års slut 

utförts med 4,195,681, men vid 1868 års utgång beräk-

nats till blott 4,173,080 *), så utvisas af dessa tal en 

folkmängdsminskning under sistnämnde år af 22,601. 

På sätt i flera förutgångna underdåniga berättel-

ser är anfördt, ligger uti det låga nativitetsbeloppet 

under åren 1826—1840 fullt berättigande att för åren 

1861 till 1875 förutse ett afbrott af den starka folk-

mängdstillväxt, som utmärkt tiderymden emellan 1840 

*) Enligt underdånig anmälan af den 9 Juni 1869, meddelad i Post- och 
Inrikes tidningar N:o 136 den 16 Juni 

Siat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1868. 

och 1860. Detta förhållande ensamt för sig är dock 

otillräckligt att förklara den nu framträdande folk-

mängdsminskningen, till hvilken alltså andra närmare 

liggande orsaker måste hafva samverkat. Bland dessa 

påkallas uppmärksamheten dels på den ekonomiskt be-

tryckta ställning, som under det nu löpande decenniet 

efterträdt den ovanligt lifliga, men ofta mindre väl 

beräknade, allmänna företagsamhet, som utmärkte en 

stor del af 1850-talet, dels på de öfver vidsträckta 

delar af landet utbredda missväxter, som framkallats 

af de ovanliga väderleksförhållandena under åren 1867 

och 1868, dels på den plötsligt stegrade utvandringen 

från landet. 

Denna utvandring har nemligen, från det redan 

höga antalet af 9,334 personer under året 1867, un-

der det nu ifrågavarande året 1868, enligt hvad ta-

bellerna N:is 21, 22 och 23 upplysa, på grund af de från 

presterskapet ingångna nominativa uppgifterna, upp-

gått till ej mindre En 27,024, eller ett belopp, som ej 

obetydligt öfverstiger förenämnda skilnad mellan folk-

mängden vid slutet af hvartdera af åren 1867 och 1868. 

A 



Tab. N:o 1. Folkmängd. II 

Verkningarna på folkmängdsbeloppet af utflytt-

ning ur Riket kunna motvägas af inflyttningar och 

nativitetsöfverskott. Beklagligtvis saknas ännu tillför-

litlig upplysning om antalet från andra länder till 

Sverige årligen inflyttade personer. Hvad åter nativi-

tetsöfverskottet beträffar, har detta enligt tabellerna N:is 

8 och 12 under året 1868 ej uppgått till högre be-

lopp än 27,155, eller nära nog samma tal som utvan-

drarnes. Ringheten af detta nativitetsöfverskott faller 

bäst i ögonen genom jemförelse med några förutgångna 

år. Sålunda utgjorde nativitetsöfverskottet under 

Medeltalet af årliga nativitetsöfverskottet för dessa 8 

år utgör 54,371. Förenämnda nativitetsöfverskott för 

1868, eller 27,155, uppgår alltså ej ens till hälften af 

detta medeltal och ådagalägger sålunda, att de fak-

torer, som bestämma nativitetsöfverskottet, nemligen 

antalet lefvande födde och antalet aflidne, måste hafva 

under året 1868 undergått en högst betydlig förän-

dring. På sätt, som närmare upplyses i det följande 

och af tabb. N:is 2, 7, 8 och 12, har ock antalet in-

gångna äktenskap, barnaföderskor och födda barn va-

rit betydligt lägre än under något af de förenämnda 

8 åren, hvaremot antalet aflidne varit betydligt högre. 

Då emellertid det ringa nativitetsöfverskottet för 

året 1868 uppgår till samma belopp sorn det Upp-

gifna emigrantantalet, borde folkmängden vid 1868 

års slut ej hafva företett den minskning, som nu fram-

träder, utan hafva visat sig åtminstone uppgående till 

samma belopp som vid 1867 års slut. Minskningen 

är ej heller till hela beloppet verklig utan beroende 

hufvudsakligen af den nedsättning af folkmängden i 

städerna Stockholm och Göteborg, som blifvit en följd 

af de särskilda folkräkningar, hvilka uppå Stadsfull-

mägtiges underdåniga anhållan i dessa städer blifvit 

utförda vid utgången af året 1868. 

Alltsedan 1860 års allmänna folkräkning i Riket 

har nemligen omisskänneligen ådagalagts, att de från 

nämnde 2 städer sedermera meddelade folkmängds-

uppgifterna ej blott varit för höga, utan att felen varit 

i stark tillväxt. På detta förhållande har Statistiska 

Central-Byrån fäst. uppmärksamhet dels i de årliga 

berättelserna, dels i särskilda underdåniga framställ-

ningar, men saknat utväg att åstadkomma någon rät-

telse. Sådan skulle kunna vinnas antingen genom 

samma åtgärder, som för Riket i öfrigt äro uti gäl-

lande mantalsskrifnings-förordning anbefallda, eller ge-

nom anställda särskilda folkräkningar. Då den år 1865 

väckta frågan om denna senare åtgärd ej understöd-

des af Stadsmyndigheterna i de båda städerna, och 

då Eders Kongl. Maj:ts samma år meddelade nådiga 

befallning till dem att inkomma med underdånigt för-

slag till förändrade föreskrifter för mantalsskrifningen 

ännu ej ledt till verkställighet, hade den störande in-

flytelsen af de felaktiga folkmängdsuppgifterna sanno-

likt fått tillväxa, derest ej behofvet af en noggrannt 

bestämd folkmängd för beräkning af riksdagsmanna-

antalet gjort sig gällande och föranledt påkallandet af 

den särskilda folkräkningen vid 1868 års utgång. 

Då nu denna hvad Stockholm beträffar och med 

inberäkning af den år 1868 skedda områdestillöknin-

gen gifvit en folkmängd af blott 131,400, men den 

från presterskapet erhållna folkmängdsuppgiften för år 

1867 uppgick till ej mindre än 140,251, så belöper 

sig alltså den nu gjorda nedsättningen till 8,851. Om 

hvad Göteborgs stad beträffar den områdesförändring, 

som staden år 1868 undergått, tages i behörig beräk-

ning, så gaf folkräkningen blott 53,448 innevånare vid 

1868 års slut, då deremot presterskapets uppgifter re-

dan för år 1867 uppgingo till 59,686. Nedsättningen 

utgör alltså 6,238. För båda städerna tillsammans 

uppgår den till 15,089. 

Om man från den Uppgifna folkmängdsminsknin-

gen för hela Riket: 22,601, afräknar detta genom 1867 

års för högt Uppgifna folkmängdsbelopp uppkomna fel, 

så skulle 1868 års folkmängdsminskning inskränka sig 

till 7,512*). 

*) På föreskrifvet sätt hafva från presterskapet i Stockholm och Göte-
borg äfven för året 1868 inkommit summariska folkmängdsuppgifter. 
Den för Stockholms stad upptager folkmängden till icke mindre än 
144,509, eller 13,109 personer mer än folkräkningen gifvit. Den för 



Tab. N:o 1 Folkmängd. III 

Den folkmängdsminskning, som tab. N:o 1 A. ut-

visar för landsbygden med 24,587, har till en del sin 

grund uti den områdestillökning, som städerna Stock-

holm och Göteborg från landsbygden under året er-

hållit med en folkmängd af tillsammans 17,136. En 

följd häraf är, att samtlige städer, oaktadt den ned-

sättning, som för Stockholm och Göteborg skett, förete 

en tillväxt i folkmängd af 1,986. 

Om man, med förbigående af Stockholms stad 

samt Göteborgs och Bohus län, der fel uti de förra 

folkmängdsuppgifterna på anförda sätt inverka, egnar 

uppmärksamhet åt öfriga län, så finner man i 14 bland 

dem en mer eller mindre betydlig minskning fram-

träda, och tillväxt endast i 9 län. I hvad mån det 

ekonomiska betrycket, dess tillfälliga stegring genom 

felslagen skörd, eller utvandring företrädesvis bidragit 

till detta resultat inom de särskilda länen, är svårt att 

ined bestämdhet afgöra. När nöd ej framkallar ut-

flyttning, röjer den sin verkan på folkmängdsbeloppet 

genom ökad dödlighet. Denna verkan såsom följd af 

ett missväxtår kan antagas böra framträda ej så myc-

ket under samma, som under det nästföljande året. 

Då nu Westerbottens län under år 1867 hemsöktes af 

missväxt, så är antagligt, att verkningarna deraf kun-

nat framträda i den folkmängdsminskning, som länet 

för år 1868 företer. Wermlands läns skörd för 1867 

har ock bedömts såsom nära missväxt, likasom Norr-

bottens läns. Men oaktadt samma omdöme fällts om 

skörden för 1867 i Wester-Norrlands och Jemtlands 

län, förete dock dessa båda län ingen folkmängds-

minskning. På minskningen i Östergötlands, Jönkö-

pings, Kronobergs, Calmar och Christianstads län sy-

nes 1867 års skörd ej kunna antagas hafva haft nå-

gon inflytelse genom omedelbart deraf vållad nöd. 

Verkningar af den missväxt, för hvilken under året 

1868 Kronobergs län varit blottställdt, kunna möjligen 

omedelbart genom nöden hafva i någon mån redan 

nu framträdt, men torde hafva varit mera medelbara 

eller föranledande ökad emigration. Elfsborgs län, som 

bedömts hafva år 1868 haft nära missväxt och till 

utvandringen lemnat en betydlig kontingent, företer 

detta oaktadt en folkmängdstillväxt, om ock till ringa 

belopp. 

Det är ock klart, att felslagna skördar utgöra en 

ökad anledning till in- och utflyttningar de särskilda 

länen emellan och att detta kan blifva en ytterligare 

orsak till förändringar i folkmängdsbeloppet. 

I det följande af denna underdåniga berättelse 

erbjuda sig flera tillfällen att i förenämnda afseenden 

vinna närmare upplysning. 

Det från och med år 1863 oafbrutet anmärkta 

undantagsförhållandet för Jemtlands län, att den man-

liga befolkningen är talrikare än den qvinliga, utvisas 

af tab. N:o 1 A. vara fortfarande. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga befallning af 

den 8 Juni 1866 och den 22 Mars 1867 har till led-

ning vid 1869 års riksdagsmannaval utarbetats sär-

skild redogörelse för folkmängden vid 1868 års slut 

inom län, domsagor, tingslag och härader. Denna re-

dogörelse, sorn till ett antal af 5,000 exemplar under 

Juni och Juli månader 1869 blef i särskildt afdrag 

utdelad till samtlige kommuner, valdistrikter och myn-

digheter i Riket, är jemväl i tab. N:o 1 B. intagen uti 

närvarande underdåniga berättelse. 

Då Eders Kongl. Maj:t under den 16 Nov. 1866 

i nåder anbefallt, att i Statistiska Central-Byrån skola 

samlas uppgifter om skeende förändringar af Rikets 

administrativa indelning, för att kunna vid behof af 

upplysning tillhandahållas, och då i detta hänseende 

talrika förändringar skett, sedan i Statistiska Central-

Byråns underdåniga berättelse för åren 1856—1860 

detaljerade uppgifter om oregelbundenheterna i Rikets 

administrativa indelning meddelades, så ansågs till-

fället böra begagnas att jemte den utförliga folk-

mängdsredogörelsen till ledning för riksdagsmannava-

len äfven åskådliggöra den administrativa indelningens 

ståndpunkt vid 1868 års slut med ledning af alla de 

uppgifter härom, som i Statistiska Byrån funnos till-

gängliga. Oaktadt alla de bemödanden, som under 10 

års tid gjorts för att vinna tillförlitlig och fullständig 

upplysning om de förhandvarande oregelbundenheterna 

Göteborgs stad med inberäkning af områdestillökningen upptager 
61,243, eller 7,795 personer mer än det genom folkräkningen vunna 
resultatet. 

Derest de särskilda folkräkningarna ej hade beredt tillfälle att 
rätta förenämnda allt för höga folkmängdsuppgifter, utan dessa måst 
tagas till godo, så skulle de nämnda städernas för högt Uppgifna 
folkmängd med tillsammans 20,904 personer hafva orätt höjt Rikets 
folkmängd vid 1868 års slut till ett belopp af 4,193,984 och minsk
ningen från 1867 hafva reducerats till blott 1,697. 



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

i den administrativa indelningen, torde målet dock 

ännu ej vara vunnet, hvarför det så mycket mer syntes 

kunna och böra blifva af gagn, att detta ämne upptogs 

i den ifrågavarande detaljerade folkmängdsredogörel-

sen, genom hvars vidsträckta spridning hvarje kommun 

inom Riket fick tillfälle att anmärka fel eller ofullstän-

digheter i afseende på det Uppgifna förhållandet *). 

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

Antalet ingångne äktenskap, hvilket under femårs-

perioden 1856—1860 redan uppgick i årligt medeltal 

till 29,362 och under åren 1861—1865 sjönk till 28,460, 

har under året 1868 nedgått till 22,833, det lägsta 

tal, som förekommit sedan år 1842, då Rikets folk-

mängd utgjorde endast 3,206,776 och alltså var ej 

långt ifrån 1 million lägre än nu. Till jemförelse 

med senaste år torde följande absoluta och relativa 

tal kunna tjena: 

*) Vid emottagandet af vigsel-, födelse- och dödboksutdragen från Ge-
tinge pastorat befanns å dem antecknadt, att vid den eldsvåda, som 
den 1 Juli 1868 hemsökt Getinge prestgård, gått förlorade vigselbo-
ken för både Getinge och Refvinge församlingar, födelseboken för 
Refvinge samt dödboken för båda församlingarna, hvadan inga upp-
gifter för första halfåret meddelats. I skrifvelse från Stat. Central-
Byrån af den 5 Maj 18G9 fastades Pastorsembetets uppmärksamhet 
derpå, att det ej blott för befolkningsstatistikon, utan ännu mera för 
civila rättigheters betryggande, vore af stor vigt, att all den vägled-
ning, sorn möjligen kan hemtas dels af anteckningar, som kunna hafva 
undgått förstörelse, dels ur minnet af såväl pastorsembete och kyrko-
betjente, som intresserade personer, anlitas för att åtminstone närme-
vis om timade vigslar, födelse- och dödsfall erhålla underrättelse. Un-
der förutsättning, att Pastorsembetet väl insåge vigten häraf, anhölls 
alltså, att, sedan alla de upplysningar, som kunnat vinnas och enligt 
formulären äro önskvärda, blifvit inhemtade, dessa i form af tillägg 
till ministerialboksutdragen måtte till Statistiska Central-Byrån så 
snart sig göra låter insändas. 

Svar å denna skrifvelse hade dock ej ankommit vid den tid, då 
tryckningen af tabellerna till denna underdåniga berättelse ej längre 
kunde uppskjutas. Detta gaf ock ökad anledning till den förmodan, 
att några upplysningar af den fullständighet, som för tabellerna er-
fordrades, ej kunnat vinnas. Emellertid underrättades Domkapitlet 
i Göteborg genom skrifvelse af d. 24 Nov. 1869 om förhållandet, och 
d. 7 Jan. 1870, då tryckningen af denna underd. berättelse var nära 
afslutad, emottogos de uppgifter, hvilka å sid. 97 finnas meddelade 
till komplettering af de föregående tabellerna. Genom erforderlig 
omarbetning af berättelsens text hafva tilläggen der kunnat iakttagas. 

En så låg proportion af ingångna äktenskap i för-

hållande till folkmängden saknar motsvarighet i något 

enda af de förutgångna år, som omfattas af våra be-

folkningsstatistiska iakttagelser. 

L föregående underdåniga berättelser är flera gån-

ger ådagalagdt, att, enligt lagen för Sveriges befolk-

ningstillväxt, de åldersklasser, hvilkas födelseår ligga 

emellan 1826 och 1840, inom vår nuvarande folk-

mängd äro till antalet stationära eller sjunkande. Då 

nu dessa åldersklasser omfatta den del af befolknin-

gen, bland hvilken största antalet äktenskap ingås, så 

har i följd häraf redan kunnat förutses, att antalet år-

ligen ingångna äktenskap äfven måste under någon 

tid komina att förete åtminstone afbrott af det sti-

gande, som förut varit en följd deraf, att de ålders-

klasser, bland hvilka de flesta äktenskapen ingås, be-

funnits i starkt stigande antal. Af denna anledning 

ensamt kan dock det starka sjunkandet ej tillfreds-

ställande förklaras. Ekonomiskt betryck, som på de in-

gångna äktenskapens antal alltid måste utöfva en stor 

inflytelse, har alltså otvifvelaktigt haft en dryg andel 

i detsamma. Till sådant hafva skördarna under åren 

1867 och 1868 jemväl gifvit sorglig anledning. 

A landsbygden ingångna äktenskapen till ett an-

tal af 19,691 motsvara 5'38 på 1,000 innevånare. 

Förhållandet var år 1867: 6'03 på 1,000 innevånare. 

I städerna ingångna äktenskap till ett antal af 3,142 

motsvara 6'01 på 1,000 innevånare. Förhållandet var 

år 1867: 6·52 på 1,000 innevånare. 

Om man för hvarje särskildt län anställer en jem-

förelse mellan absoluta antalet ingångna äktenskap un-

der åren 1867 och 1868, så finner man i hvart och 

ett af dem, med det enda undantaget för Westman-

lands län, det sistnämnda årets antal lägre än det 

förstnämndas. 

Om man för dessa båda år anställer en jemförelse 

mellan de ingångna äktenskapen och folkmängden, så 
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utfaller denna för hvart 1,000-tal innevånare enligt 

medelfolkmångden med följande antal ingångna äkten-

skap: Pä 1,000 innevånare: 

Med ett enda undantag, nemligen för Westman-

lands län, har alltså i hvart och ett af öfriga län äk-

tenskapens relativa antal jemväl utfallit ofördelaktigare 

år 1868 än år 1867. 

Enligt de officiela omdömena om skörden hade 

Westerbottens län missväxt år 1867, Jemtlands, Norr-

bottens, Wermlands och Wester-Norrlands län samma 

år nära missväxt, Kronobergs län år 1868 missväxt, 

samt Elfsborgs och Jönköpings län samma år nära 

missväxt, och det sistnämnda länet äfven 1867 under 

medelmåttig skörd. Stockholms lån bedömes hafva 

under åren 1866, 1867 och 1868 haft under medel-

måttig skörd, hvilket omdöme för båda de sistnämnda 

åren är gifvet för Calmar, Gotlands, Blekinge, Hal-

lands, Skaraborgs och Westmanlands län, för åren 1866 

och 1868 för Wermlands, men ensamt för året 1867 

beträffande Kopparbergs och Gefleborgs län, samt en-

samt för året 1868 beträffande Upsala, Christianstads 

och Malmöhus län. 

Omisskänneligen framträda i dessa förhållanden 

bevis för den stora inflytelse, sorn nöd, vållad af fel-

slagen skörd, utöfvar på antalet ingångna äktenskap. 

Derjemte får dock ej förbises inflytelsen af den olika 

talrikheten af de giftvuxna åldersklasserna inom de 

olika länens befolkning. På denna proportion är åter 

den starka utvandringen från landet ej utan inflytelse. 

För de såsom blandade i kol. 14 af tab. N:o 2 

uppförda 13 äktenskapen redogöres närmare å samma 

tabell. 

Förhållandet mellan de vigdes civilstånd, hvilket 

utgjorde i medeltal: 

Förhållandet i afseende på omgiften, hvilka bland 

1,000 äktenskap utgjorde i medeltal: 

Genom dödsfall upplöstes äktenskap i medeltal för 

qvinqvenniet 1861—1865 i förhållandet af 67 på 100 

nyingångna, under året 1866 i förhållandet af 77 på 

100, under året 1867 i förhållandet af 88 på 100, 

och under det nu ifrågavarande året 1868 i förhål-

landet af nära 102 till 100. Detta ofördelaktiga för-

hållande har en dubbel anledning, nemligen både det 

ringa antalet nyingångna äktenskap och den under 

året stegrade dödligheten, hvarom i det följande när-

mare upplysning meddelas. Då i städerna de nyin-

gångna äktenskapen varit talrikare än de genom död 

upplösta, ställer sig förhållandet för landsbygden en-

samt så mycket ofördelaktigare, nemligen som 106 

upplösta mot 100 nyingångna äktenskap. 

Om man för hvarje särskildt län jemför ifråga-

varande förhållande, så finner man de nyingångna äk-
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tenskapen hafva varit flertaligare i Stockholms stad 

och län, Östergötlands, Jönköpings, Christianstads, Mal-

möhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, 

Skaraborgs, Wermlands, Örebro, Westmanlands och 

Jemtlands lan, och att antalet varit lika i Kopparbergs 

län; hvaremot de genom död upplösta äktenskapen 

varit öfvervägande i Upsala, Södermanlands, Krono-

bergs, Calmar, Gotlands, Blekinge, Gefleborgs, Wester-

Norrlands, Norrbottens och Westerbottens län, i detta 

sistnämnda länet till den förfärande grad, att mot 100 

nyingångna svara 279 genom död upplösta äktenskap. 

Ett sådant förhållande hänvisar tydligt på härjande 

inflytelse af flere eller färre bland de farsoter, som 

företrädesvis hemsöka fullväxta personer, hvarå äfven 

i det följande bekräftelse kommer att lemnas. 

Bland de aflidna makarne utgjorde i medeltal för 

åren 1861—1865 gifta qvinnor 79·60 mot 100 män, 

år 1866: 77·95, år 1867: 72·97, och år 1868: 69·78. 

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

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ål-

der under året 1868 ingångna äktenskap upplyser tab. 

N:o 3: 

att endast 6 män, alla å landsbygden, inträdt i 

äktenskap före fyllda 20 år med qvinnor i 21:sta—25:te 

lefnadsåren; 

att 32 män öfver fyllda 70 år, deraf blott 3 till-

hörande städerna, ingått gifte, deribland 18 med qvin-

nor, som varit mer eller mindre utöfver 20 år yngre; 

att 5 qvinnor, alla å landsbygden, ingått gifte 

före fyllda 16 år; 30, deraf blott 1 i städerna, i 17:de 

lefnadsåret; 125, deraf blott 11 i städerna, i 18:de; 

362, deraf blott 32 i städerna, i 19:de lefnadsåret o. 

s. v., samt 

att 280 qvinnor öfver fyllda 50 år, deraf endast 

34 i städerna, ingått äktenskap, bland hvilka 6 med 

män i 21:sta—25:te lefnadsåren. 

Högsta absoluta antalet äktenskap är under 1868 

såsom vanligt för både hela Riket, landsbygden och 

städerna ingånget af män i 26:te—30:de lefnadsåren 

och af qvinnor i hela Riket såväl som å landsbygden 

i 21:sta—25:te, i städerna i 26:te—30:de lefnadsåren. 

Med beräkning efter de åldersgrupper, som tab. 

N:o 3 upptager, utfaller medelåldern, vid hvilken äk-

tenskap ingåtts (omgiften deri inberäknade), på föl-

jande sätt, nemligen: 

Största absoluta antalet i första giftet inträdda 

qvinnor, hvilket för hela Riket under åren 1861 och 

1862 inföll i 27:de lefnadsåret, för åren 1863, 1865 

och 1867 i 24:de, har likasom under åren 1864 och 

1866 år 1868 infallit i det 25:te lefnadsåret, ett för-

hållande, som gäller äfven landsbygden och städerna 

hvar för sig. -

Med beräkning grundad på de detaljerade ålders-

uppgifterna i tab. N:o 4 erhålles såsom qvinnornas 

medelålder vid inträdet i deras första gifte: 

Vid jemförelse mellan tabb. N:is 3 och 4 visar 

sig, att bland samtliga 1,184 qvinnor, som ingått äk

tenskap före inträdet i 21:sta lefnadsåret, 2:ne varit 

enkor, nemligen en i 18:de och en i 20:de lefnadsåret, 

samt att de omgifta qvinnornas antal varit: 
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Dessa proportioner af omgiften utfalla på följande 

olika sätt, om förhållandet betraktas särskildt för lands-

bygd och städer, nemligen: 

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

Att högsta antalet äktenskap ingås i December 

månad är numera i Sverige ett vanligt förhållande, 

från hvilket året 1868 ej företer någon afvikelse, äf-

vensom att November månad intager nästa rummet 

derefter. I afseende på lägsta antalet har Augusti 

månad för året 1868 intagit sin vanliga plats. Stä-

derna utgöra ett undantag från förenämnde för Riket 

och landsbygden gällande ordning deruti, att högsta 

antalet faller på November och lägsta på Februari. 

Tab. X:o 6. Genom skiljobref upplöste äktenskap. 

Antalet genom skiljobref upplösta trolofningar och 

äktenskap utgjorde år 1861: 314, år 1862: 293, år 

1863: 325, år 1864: 288, år 1865: 310, år 1866: 271, 

år 1867: 273 och år 1868: 260. Häraf antydes ett 

sjunkande, hvars orsaker dock icke ligga inom före-

målen för Statistiska Central-Byråns iakttagelser. Då 

antalet genom skiljobref upplösta äktenskap måste stå 

i förhållande till antalet nyingångna, kan visserligen 

dessa senares sjunkande antal förtjena uppmärksamhet 

i närvarande fråga, men inom den korta tiden af 8 

år torde dock ej inflytelsen deraf kunna vara särdeles 

stor, när i flertalet af äktenskapsskilnader tiden för 

af samtliga i gifte 

inträdda af hvarje 

åldersklass. 

sammanlefnad synes öfverstiga nämnde antal år. De 

närmare upplysningar, som, ännu ej fullständiga från 

några Konsistorier, kunnat erhållas rörande äktenskaps-

skilnaderna, äro å tab. N:o 6 anförda. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Hela antalet barnaföderskor, hvilket i årligt me-

deltal för qvinqvenniet 1856—1860 utgjorde 127,927, 

har sedermera varit följande, nemligen: 

Samma låga antal, som det sistnämnda året, träf-

fas under återgång till förra decenniet först år 1856, 

då den qvinliga folkmängden utgjorde 1,891,082 och 

alltså var 256,656 personer lägre än vid 1868 års slut. 

Till ledning för omdömet om den möjliga infly-

telse, som minskning af den qvinliga folkmängden in-

om en eller annan åldersklass skulle kunnat utöfva 

på förestående resultat, såväl med hänsigt till antalet 

barnaföderskor som antalet ingångna äktenskap, torde 

tab. Litt. A. å följande sida få meddelas. 

Af densamma upplyses, att visserligen absoluta 

antalet af hela qvinliga folkmängden sjunkit i jem-

förelse med året 1867, men att antalet barnaföderskor 

och i äktenskap inträdda qvinnor dock sjunkit vida 

under den proportion till qvinliga folkmängden, som 

de under förutgångna år intagit; samt 

att åldersklasserna 16—20 år, 26—30, 46—50 

och 51—55 år visserligen hvar för sig förete högre 

folkmängdsbelopp år 1868 än under något af de till 

jemförelse framställda förutgångna åren, men att äfven 

inom dessa åldersklasser både absoluta och relativa 

antalen barnaföderskor och gifta qvinnor med ett och 

annat undantag utfallit lägre än under de föregående 

åren. 

Af de Uppgifna 8 barnaföderskorna i 16:de lef-

nadsåret hafva 7 varit ogifta och alla dessa tillhört 

landsbygden. 
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Medelåldern för samtliga barnaföderskor, beräknad 

efter de åldersgrupper, som tab. N:o 7 upptager, ut-

faller på följande sätt, nemligen: 

Å tab. N:o 7 har blifvit tillagd åldersfördelning 

för de barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn. 

Då man för samtliga barnaföderskor finner högsta an-

talet i åldersgruppen 31—35 år, faller åter på de med 

oäkta barn nedkomna högsta antalet för hela Riket 

och landsbygden på åldersgruppen 21—25 år, och ännu 

i åldersgruppen 46—50 år träffas bland dem 47 qvin-

nor. För städerna visar sig förhållandet skiljaktigt 

i det, att högsta antalet faller inom åldersgruppen 

26—30-åriga. 

Medelåldern för de med oäkta barn - nedkomna 

qvinnorna utgör för hela Riket 27'71, för landsbyg-

den 27·47 och för städerna 2802. 

I afseende på barnaföderskornas civilstånd har 

förhållandet för hela Riket varit följande, nemligen: 

Om man åter egnar särskild uppmärksamhet åt 

landsbygd och städer hvar för sig, så utfalla propor-

tionerna mycket olika. A landsbygden utgjorde nem-

ligen det sista året de gifta barnaföderskorna 91·92 %, 

enkor och frånskilda 5·51%, trolofvade 0·83 %, ej gifta 

Tab. Litt. A. Antalet barnaföderskor och i äktenskap inträdda qvinnor åren 1860 och 1866—1868. 
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6-74 %, hvaremot i städerna proportionerna respektive 

voro 76·41 %, 0·92 %, 1·06 % och 21·61 %. För Stock-

holms stad ensamt för sig äro proportionerna ännu 

sämre, nemligen 60·24 % gifta, 0·55 % enkor och från-

skilda, 0·35 % trolofvade och 38·86 % ej gifta. 

Det tillägg, som å tab. N:o 7 är gjordt rörande 

de med oäkta barn nedkomna qvinnornas civilstånd, 

upplyser, att bland dem förekommer ett ej obetydligt 

antal enkor, frånskilda och gifta. 

Enligt de uppgifter, som erhållits rörande det 

antal förlossningar, vid hvilka examineradt biträde an

litats, skulle sådant hafva ägt rum år 1861 vid 39·11 %, 

år 1862 vid 38·43%, år 1863 vid 41·13%, år 1864 

vid 41·77%, år 1865 vid 43·42%, år 1866 vid 43·95%, 

ar 1867 vid 44·16% och år 1868 vid 45·80 % af samt-

liga barnsbörder. 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat 

Vexlingarna i årliga, såväl absoluta som relativa, 

antalet födda barn (lefvande och liflösa tillsamman) 

och lefvande födde åskådliggöras af nedanstående öf-

versigt: 

Häraf ses, huru absoluta antalet lefvande födda 

barn under år 1868 sjunkit under beloppet för något 

af de uppräknade förutgångna åren. Lägre antal fin-

nes först, när man återgår till året 1853. 

Det relativa antalet eller promilleförhållandet så-

väl till hela folkmängden, som till blott den qvinliga 

Stat. Centr.-Byråns underd. årsberättelse för 1868. 

delen deraf, visar sig än ofördelaktigare, då det vida 

understiger förhållandet äfven år 1853. 

Orsakerna till förestående förhållanden kunna blott 

till en del sökas i den sänkning af den produktiva 

befolkningens antal, hvilken varit en följd af den låga 

nativiteten åren 1826—1841. Följderna af denna hafva 

Omisskänneligen stegrats genom samverkan af de mera 

liktidiga anledningar, som ligga uti ekonomiskt be-

tryck, ytterligare ökadt af missväxterna, och uti ut-

vandringen. På sätt i det föregående redan är an-

fördt, visar sig ock de ingångna äktenskapens antal 

hafva under hela det innevarande decenniet nästan 

oafbrutet minskats. 

Den för Riket gemensamma minskningen i anta

let lefvande födde framträder äfven för hvart och ett 

af de särskilda länen vid jemförelse med nästförut

gångna året. Den absolut största minskningen af 

1,371 lefvande födde företer Wermlands län, derefter 

följa Westerbottens med en minskning af 982, Ska-

raborgs och Elfsborgs af resp. 938 och 936, Östergöt-

lands af 895 o. s. v. Deremot är minskningen i Norr-

bottens län blott 283, i Jemtlands 262 och å Gotland 

endast 31. Skördeinflytelsen framträder här visserli-

gen, men synes dock i flera fall modifierad af andra 

orsaker. 

Af de under år 1868 framfödda barnen (lefvande 

och liflösa tillsammans) till ett antal af 118,848, hafva 

på enfostrigt hafvandeskap fallit 115,445 eller 97·14%, 

efter tvillingsbörd 3,346 eller 2·81 %, efter trillingsbörd 

57 eller 0·05 %, hvilka proportioner på det närmaste 

öfverensstämma med de nästförutgångna årens. 

Proportionen mellan de lefvande födda och död-

födda barnen, eller 96·72 % af de förra och 3·28 % af 

de senare, afviker ej heller från de nästförutgångna 

årens. Som man kan förutse, utfaller denna propor-

tion olika efter en- eller flerfostrigt hafvandeskap, 

nemligen efter enfostrigt med 96·93 % lefvande och 

3·07 % dödfödde, efter tvillingsbörd med respektive 

89·93 % och 10·07 %, samt efter trillingsbörd med 

85·96 % och 14·04 %. 

Proportionen mellan qvin- och mankön bland de 

lefvande födde, hvilken för decenniet 1856—1865 var 

B 
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1,000 mot 1,047, år 1867: 1,000 mot 1,071, har år 

1868 likasom år 1866 utfallit med 1,000 mot 1,051. 

Proportionen mellan de dödfödda barnens kön, 

hvilken i medeltal för qvinqvenniet 1861—1865 var 

mot 1,000 af qvinkön 1,339 af mankön, under 1866: 

1,000 mot. 1,374 och under 1867: 1,000 mot 1,346, 

har under 1868 uppnått det ovanliga talet af 1,000 

qvinkön mot 1,414 mankön. Undersökes denna propor-

tion särskildt för landsbygden och städerna, så utfaller 

den för den förra med 1,000 mot 1,410, för de senare 

åter med 1,000 mot 1,432. 

Antalet lefvande födda oäkta barn, enligt den från 

och med år 1861 följda rubricering, har visserligen från 

beloppet 12,827 under förra året nu sjunkit till 11,404, 

men de relativa tal, som efterföljande jemförande öf-

versigt utvisar, ådagalägga, att skilnaden från de för-

utgångna 2 åren åtminstone för Riket i sin helhet och 

för landsbygden ej är anmärkningsvärd. För en del 

städer framträda deremot skilnader till det bättre, men 

då de absoluta talen för dem äro så låga, fordras flera 

års samlade iakttagelser såsom grund för ett giltigt 

omdöme om sedlighetstillståndet i detta hänseende. 

Bland de till oäkta hänförda lefvande födda bar-

nen hafva enligt uppgifterna framfödts af trolofvade 

mödrar: 

Om man vill jemföra de lefvande födda oäkta 

barnens antal med hela folkmängden efter dess årliga 

medeltal, så utvisar denna jemförelse på hvarje 1,000-

tal innevånare följande antal lefvande födda oäkta barn, 

nemligen: 

och om jemförelsen inskränkes till blott qvinliga me-

delfolkmängden, så utvisar den på hvarje 1,000-tal af 

denna följande antal lefvande födde oäkta barn: 

Derest ofvan framställda jemförelser, som omfattat 

endast de lefvande födde, utsträckas så, att äfven de 

dödfödde tagas i beräkning, så utfalla proportionerna 

af samtlige födde (lefvande och liflösa) på följande sätt, 

nemligen: 

De dödfödda barnen hafva af samtlige uppgifne 

födde utgjort: 

Af äkta födde uppgick de dödföddes antal i hela 

Riket år 1868 till 314 %, af oäkta födde till 4·49 %. 

Tabb. Näs 9, 10 och 11 Nativiteten månadsvis. 

Dessa tabeller upplysa, att för året 1868 högsta 

absoluta antalet af de inom hela Riket såväl som å 

landsbygden och i städerna lefvande födda äkta bar-

nen faller likasom förra året på Januari månad och 

det lägsta på Augusti utom i städerna, der September 

månad företer minsta antalet, hvaremot högsta antalet 

lefvande födda oäkta barn faller på Maj månad för 
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Riket och landsbygden och på April månad för stä-
derna, lägsta antalet åter på Augusti för både Riket, 
landsbygden och städerna. 

För de dödfödda äkta barnen faller inom hela Ri-
ket och å landsbygden högsta antalet på April och 
lägsta på Juni månad, i städerna åter det högsta på 
Januari och det lägsta på Juli månad. 

För de dödfödda oäkta barnen faller högsta anta-
let inom Riket på Mars, å landsbygden på Mars och 
December, för städerna på Mars och Juni; lägsta an-
talet för Riket på Augusti, för landsbygden på Augu-
sti och November, för städerna på Augusti månad. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne. 
Dödligheten i Riket, hvilken i medeltal för åren 

1856—1860 uppgick årligen till 80,966 eller 216 % 
af medelfolkmängden, för åren 1861—1865 till blott 
78,912 eller 1·98 %, för året 1866 till 82,666, eller 
2·00%, och för året 1867 till 82,072, eller 1·96 %, har 
under 1868 stegrats till 87,807 eller 2·10 %. Högre 
absolut antal aflidne har icke förekommit sedan år 
1857, då kolerafarsoten bortryckte 3,771 personer, men 
år 1862 uppgick det relativa antalet till 2·14 %, då 
mässling bortryckte 7,407. 

I medeltal för år ersattes 100 aflidne under qvin-
qvenniet 1856—1860 af 155 lefvande födde, under 
1861—1865 af 168, år 1866 af 166, år 1867 af 157, 
men år 1868 af blott 131. 

Orsaker härtill ligga dels uti det genom tab. N:o 
8 ådagalagda betydligt minskade beloppet af de lef-
vande födde, dels uti det enligt tab. N:o 12 ökade 
antalet aflidne, och följderna hafva framträdt i den 
folkmängdsrninskning, som ägt rum. Anledningarna 
till det ökade antalet dödsfall upplysas närmare af 
tab. N:o 16 och af de reflexioner, som i det följande 
förekomma på grund af denna tabell. Då af den-
samma framgår, att en nervfeberfarsot, som till en del 
framkallats eller stegrats af 1867 års missväxt, har 
en stor andel i den ökade dödligheten, så leder detta 
uppmärksamheten på en närmare undersökning läns-
vis rörande den inflytelse på dödligheten, som skäli-
gen kan skrifvas på räkningen af denna missväxt. 

Westerbottens län framstår då med ett antal af-
lidne uppgående till 3,080, hvilket utgör 3·42 % af 
folkmängden, det högsta relativa tal, som för något 

län, med undantag af Stockholms stad, iakttagits från 
och med år 1860. Då bland förenämnde antal aflidne 
icke mindre än 748 fallit offer för nervfeber, och un-
der denna benämning inneslutes en mängd fall, som 
i originaluppgifterna hafva namnet svaltfeber, så lider 
det intet tvifvel, att inom detta län nervfeberfarsoten 
till en väsentlig del framkallats och stegrats genom 
de försakelser, som 1867 års missväxt haft till följd. 

Norrbottens läns skörd år 1867 har bedömts så-
som nära missväxt, men här utvisar tab. N:o 12 död-
ligheten år 1868 stegrad till blott 270 %, eller lägre 
än för år 1864, och nervfeberdödsfallén hafva enligt 
tab. N:o 16 stannat vid 197. 

Äfven på Wester-Norrlands län, som år 1867 hade 
nära missväxt, kan enligt tabb. N:is 12 och 16 spåras 
någon inflytelse af skörden, såväl i den ökade dödlig-
heten i allmänhet, som i den andel, hvilken nervfeber 
deruti kan hafva haft; deremot förefaller det särdeles 
glädjande, att Jemtlands län, som äfven ansågs år 
1867 hafva lidit af nära missväxt, icke företer några 
följder deraf hvarken i dödlighetsprocenten för år 1868, 
hvilken är lägre än under de nästförutgångna 6 åren, 
eller uti någon farsot af nämnvärd dödlighet. 

Enligt tab. N:o 12 förete visserligen Jönköpings, 
Kronobergs, Blekinge, Christianstads, Malmöhus, Hal-
lands, Örebro och Westmanlands län för år 1868 högre 
dödsprocent än för de nästförutgångna åren, men de 
nervfeberfarsoter, som flerstädes dertill bidragit, kunna 
icke skäligen ställas i något samband med skördebe-
loppet, och i många bland dessa län visar sig enligt 
tab. N:o 16 den ökade dödligheten framkallad förnäm-
ligast af epidemiska barnsjukdomar, hvilkas uppkomst 
ej kan skrifvas på räkningen af förknappning i födo-
ämnen. 

Mot 100 af mankön afledo i hela Riket i medel-
tal för åren 1856—1860: 96·91 af qvinkön, åren 1861 
—1865: 96·82, år 1866: 94·80, år 1867: 95·28 och 
år 1868: 94·41. 

Relativa dödligheten efter civilstånd inom hvart-
dera könet har varit följande: 
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Tab. N:o 13. Ålder vid döden. 

Dödsorsakerna utöfva en ej ringa inflytelse på 

den ålder, vid hvilken dödsfallen inträffa, då natur-

ligtvis de farsoter, för hvilka barnåldern företrädesvis 

är utsatt, i detta hänseende måste leda till olika ål-

dersfördelning mot de farsoter, sorn företrädesvis hota 

de högre lefnadsåldrarna. 

För att i någon mån åskådliggöra detta förhål-

lande, tillåter jag mig i tab. Litt. B. här nedan lemna 

en jemförelse för den tiderymd, som erbjuder tillgång 

till nog specificerade iakttagelser. 

Om dessa proportioner mellan dödsfallen i barn-

åldern och i de högre åldrarne jemföras sinsemellan 

och med tab. N:o 16, så finnes förklaringen till vex-

lingarna mellan de olika åren, på sätt i förra under-

dåniga årsberättelsen är antydt, uti den större eller 

mindre inflytelsen af de farsoter, som företrädesvis 

angripa barnåldern. Det antyddes då såsom en möj-

lighet, att den höga proportionen år 1867 af dödsfall 

öfver åldern af 10 år, hvilken proportion ej ensamt syn-

tes bero på mildring af de epidemiska barnsjukdomarne, 

kunde innebära början till en verkan af samma års 

missväxt. Derest nu 1868 års farsotsoffer varit in-

skränkte förnämligast till nervfeber, som ej utgör nå-

gon barnsjukdom, skulle följden otvifvelaktigt blifvit 

en låg proportion af dödsfallen i barnåldern och en 

vida högre sådan än 1867 af dödsfallen i åldern öf-

ver 10 år. Men af tab. N:o 16 upplyses, att jemte 

nervfebern äfven bland de farsoter, som mest träffa 

barnåldern, skarlakansfeber, mässling och kikhosta till-

sammans bortryckt 5,742 offer, eller 1,502 mer än 

nervfebern. Följden häraf blifver den proportion, som 

tab. Litt. B. företer för år 1868. 

Fortsatt beräkning af medelåldern vid döden gif-

ver följande resultat: 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid. 

Det sammandrag, som denna tabell innehåller, är 

hufvudsakligen att betrakta såsom ett råämne för den 

speciela helsovårdsstatistiken. Inom vårt långsträckta 

land äro de klimatiska skiljaktigheterna så stora mel-

lan olika län, att årstidernas inflytelse på sjukligheten 

och dödligheten ej kan för hela Riket blifva densam-

ma i hvarje särskild kalendermånad. Så inträffar t. 

Tab. Litt. B. Jemförelse mellan antalet a/lidne inom första 10 lefnadsåren under nedanstående kalenderår. 
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ex. den så kallade vårbrytningen i Skåne och i Norr-

botten under helt olika tider af året. De sjukdo-

mar och dödsfall, som med denna kunna stå i sam-

band, framträda följaktligen likaledes under olika må-

nader. De flesta farsoter uppträda och förlöpa inom 

det ena, större eller mindre, området efter det andra 

och ej liktidigt inom hela Riket. En farsot har alltså 

oftast öfverstigit sin höjdpunkt eller redan slutat å en 

ort, innan den veckor eller månader derefter uppträ-

der på en annan ort. De slutsummor, som för hela 

Riket gemensamt angifva högsta eller lägsta dödlig-

heten för månad, äro följaktligen i de flesta fall föga 

egnade att gifva en riktig föreställning vare sig om 

klimatsinflytelsen eller farsoterna i afseende på deras 

samband med dödlighetsbeloppet. 

Bättre framstår detta samband, om man för hvarje 

särskildt län jemför dödligheten inom de särskilda må-

naderna med de Uppgifna dödsorsakerna. Men äfven 

inom länens i allmänhet vidsträckta områden sker far-

soternas utbredning ofta så småningom och successivt 

från ena orten till den andra, att hela länsområdet blir 

för stort för att med sin slutsumma gifva en trogen 

bild af farsotens stigande och fallande. Denna vinnes 

först, när man kan nedgå till det minsta territoriela 

området och här följa förloppet. På detta sätt skall 

det utan tvifvel blifva en möjlighet att i fråga om 

periodiciteten af vissa farsoter erhålla de vigtigaste 

upplysningar. Bearbetning af det befintliga materialet 

i denna riktning måste dock öfverlåtas åt den spe-

ciela helsovårdsstatistiken, då den ligger utom möjlig-

heten att medhinna för Statistiska Central-Byrån. 

Såsom en antydning om skiljaktigheterna i af-

seende på dödlighetens maxima och minima länsvis 

under de olika kalendermånaderna tillåter jag mig 

dock fästa särskild uppmärksamhet vid några förhål-

landen. 

Westerbottens län företer sålunda med obetydliga 

vexlingar för de särskilda månaderna ett progressivt 

stigande af dödligheten till maximum 333 i Augusti, 

hvarefter den oafbrutet faller till minimum 216 i De-

cember. I detta förhållande vill man gerna spåra 

verkningarna af 1867 års missväxt, stegrade ända till 

dess 1868 års bättre skörd lindrade behofven. 

För Norrbottens län faller högsta antalet aflidne 

jemväl på Augusti månad och det lägsta på Septem-

ber, och skulle möjligen äfven här samma anledning 

kunna ifrågasättas, hvilket deremot icke låter sig göra 

för Stockholms och Upsala län, ehuru de likaledes 

förete högsta dödsantalet i Augusti, redan af det skäl 

att lägsta antalet för dessa båda län infaller i Juni. 

Samma förhållande eller lägsta antalet dödsfall i Juni 

månad gäller utom för Stockholms och Upsala län äfven 

för Östergötlands, Kronobergs, Calmar, Gotlands, Ble-

kinge, Christianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs 

och Bohus samt Elfsborgs län, eller tillsammans 12 län. 

Äfven om man vore i saknad af annan vägledning, 

ligger redan uti detta förhållande ett tillräckligt be-

vis, att 1867 års skörd i dessa 12 län ej kan hafva 

haft någon omedelbar inflytelse på dödligheten, utan 

att dennas fördelning mellan de olika kalendermåna-

derna berott af andra förhållanden. Till en viss grad 

torde samma slutsats kunna dragas beträffande öfriga 

län, för hvilka dödlighetens minimum inträffat under 

årets första 8 månader, såsom Jönköpings, Skaraborgs, 

Westmanlands och Gefleborgs län. 

För följande 13 län, nemligen Östergötlands, Jön-

köpings, Kronobergs, Calmar, Gotlands, Blekinge, Chri-

stianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, 

Elfsborgs, Skaraborgs och Westmanlands län faller hög-

sta dödligheten på December månad. Anledning härtill 

kan svårligen sökas i någon omedelbar verkan af den 

i ett och annat af dessa län år 1868 felslagna skör-

den, ty följderna deraf äro egentligen att befara un-

der året 1869. Förklaringen ligger deremot uti de 

farsoter af smittkoppor, skarlakansfeber, mässling, kik-

hosta samt hjern- och nervfeber, som tab. N:o 16 

upplyser hafva varit gängse i dessa län. Dessa och 

andra farsoter måste ock företrädesvis frodas under 

den årstid, då befolkningen lefver sammanträngd i bo-

städer, som mer eller mindre otillräckligt tillfredsställa 

behofvet af frisk luft, hvaremot den bättre tillgången 

på sådan under sommaren i allmänhet mägtigt mot-

verkar de flesta farsoters utbredning. 

Tab. N:o 15. Folkmängdsförändringen inom 

hvarje stad. 

På sätt redan i det föregående är antydt, fram-

träda i denna tabell de beklagliga följderna af den 
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osäkerhet i folkmängdsberäkningen för städerna Stock-

holm och Göteborg, hvilken först genom 1868 års sär-

skilda folkräkningar blifvit för detta år afhjelpt, sedan 

den menligt inverkat på flera af de nästförutgångna 

underdåniga årsberättelsernas uppgifter. 

Den framträdande minskningen af Stockkolms 

stads folkmängd är alltså hufvudsakligen skenbar så-

som beroende af rättelse i de förra årens för högt 

Uppgifna belopp. 

Den tillväxt, som Göteborgs stad företer, är åter 

lägre, än, hvad den bort utgöra efter Carl Johans 

församlings införlifvande med staden; likaledes en följd 

af den förr för staden ensamt till allt för högt be-

lopp Uppgifna folkmängden (jfr. anm. 5 sid. 28). 

Tillväxten i Christianstads folkmängd har till 

största delen uppkommit derigenom, att uti stadens 

folkmängd nu för första gången inräknats innevånarne 

i 2:ne byar, som förr ansetts tillhöra landsbygden 

(jfr. anm. 8 sid. 20). 

Af Rikets hela folkmängd tillhörde vid 1868 års 

slut 87·45 % landsbygden och 12·55 % städerna. 

Detta förhållande var: 

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

och dödlighetsförhållandet. 

Den allmänna befolkningsstatistikens behof att om 

dödsorsakerna erhålla kännedom inskränker sig till 

den upplysning, som för densamma erfordras rörande 

anledningarna till de årliga. vexlingarna i dödlighets-

och folkmängdsbeloppen. Dessa vexlingar betingas 

företrädesvis af farsoterna. Bemödanden att erhålla 

uppgifter om årliga antalet offer för farsoter äro alltså 

liktidiga med det Svenska tabellverket. Men dessa 

bemödanden hafva, tyvärr ej krönts med önskvärd 

framgång, hvaraf följden blef, att de med 1830-talets 

början snart sagdt måste lemnas å sido. Nådiga Kun

görelsen af den 4 Nov. 1859 återinförde årliga upp

gifter om dödsfall, vållade af farsoter å landsbygden 

och om samtliga dödsfall inom städerna. Föreskriften 

om dessa uppgifters meddelande är ett uttryck af det 

alltmer insedda behofvet ej blott för den allmänna 

befolkningsstatistiken, utan än mer för den speciela 

helsovårdsstatistiken. Denna sistnämnda gren af sta-

tistiken är relativt ny, man skulle kunna säga en lyck-

lig frukt af den erfarenhet, som kolerafarsoterna lem-

nat i afseende på en klok helsovårdsomtankas magt 

att motverka farsotsgifterna. 

Men nya vägar för statistiska undersökningar bry-

tas icke så lätt. För forskning efter dödsorsakerna ville 

det synas, som man borde hafva ett godt stöd uti den 

fråga om så kallade sanitära reformer, som under de 

sistförflutna decennierna lifligt agiterats och hvars enda 

möjliga lösning just är beroende af tillgång till en 

längre årsföljd af en god statistik öfver dödsorsakerna. 

Förenämnda nådiga Kungörelse tager ock Rikets lä-

kare i anspråk för meddelande af de uppgifter om 

dödsorsakerna, som presterskapet ålades att anteckna 

i de till Statistiska Central-Byrån årligen ingående ut-

dragen ur dödböckerna. 

Utan bearbetning till sammandrag och öfversig-

ter skulle detta material, samladt med så mycket ar-

bete, hafva blifvit fruktlöst. Men ett oundgängligt 

vilkor för dess bearbetning är tillräcklig medicinsk 

bildning för att kunna bedöma och rätt klassificera 

den mångfald af mer eller mindre ofullständigt Upp-

gifna dödsorsaker, som påträffas och bland hvilka tal-
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rika olika benämningar af samma sjukdom jemväl 

förekomma. 

Då inom Byrån undertecknad Berg är den ende, 

som studerat medicinen, nödgades jag alltså ensam 

öfvertaga utarbetandet af öfversigter öfver de döds-

orsaker, som i dödboksutdragen funnos uppgifne. 

Derest detta hade verkställts så summariskt, att en-

dast den allmänna befolkningsstatistikens kraf blifvit 

tillgodosedt, skulle det jemväl för den speciela helso-

vårdsstatistiken afsedda gagnet ej vunnits, och allt må-

hända stannat vid en ofullkomlig början. Jag ansåg 

mig alltså pligtig att för hvar och en af städerna ut-

arbeta redogörelser, som jemte specifikation af samt-

lige dödsorsaker äfven gåfvo sådan för kön och ålder. 

För hvartdera af de 3 åren 1861, 1862 och 1863 

måste jag åt detta arbete nästan uteslutande egna 

minst 4 månader årligen. Att fortfarande offra så 

mycken tid härpå var oförenligt med mina embets-

åligganden. Jag öfvertygades ock alltmer, att, om på 

den lagda grunden skulle kunna utbildas en gagnande 

speciel helsovårdsstatistik, samverkan med Eders Kongl. 

Maj:ts Sundhets-Kollegium vore oundgängligen påkal-

lad. Sedan Kongl. Sundhets-Kollegium från och med 

år 1864 öfvertagit utgifvandet af sammandrag öfver 

dödsorsakerna i städerna på grund af vederbörande 

läkares årsberättelser till Kollegiet, ansåg jag mig dock 

böra göra ett undantag tills vidare för Stockholms 

stad. Anledningen härtill låg uti de svårigheter, som 

jag förutsåg till en början skola möta fullgörandet af 

det åliggande, som enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

Instruktion af den 4 Mars 1864 lemnats Stockholms 

Sundhetsnämnd »att öfver dödsattester, som enligt 

föreskrift från vederbörande Presterskap till nämnden 

eller dess byrå insändas, uppgöra allmän och speciel 

öfversigt». För att i hufvudstadens intresse bereda 

tillgång till en statistik öfver dödsorsakerna, hvilken 

ej borde stå efter alla öfriga städer, lemnades alltså 

under åren 1864 med 1867 fortfarande i Stat. Byråns 

underd. Årsberättelser en detaljerad redogörelse för 

Stockholms stad. Då likväl äfven med denna inskränk-

ning af den utförligare öfversigten ensamt till nämnde 

stad omkring 3 månader årligen af min tid upptagits, 

och en sådan tidsuppoffring ej tillätes af öfrige em-

betsgöromål, täcktes Eders Kongl. Maj:t häruti finna 

en giltig anledning dertill, att från och med detta år 

den detaljerade redogörelse för Stockholm, som hittills 

i berättelsernas tab. N:o 20 lemnats, kommer att in-

dragas, och den för allmänna befolkningsstatistiken be-

höfliga öfversigten öfver dödsorsakerna för samtlige stä-

der gemensamt intagas i tabb. N:is 16, 17 och 18. 

Enligt den förstnämnda af dessa tabeller, eller 

N:o 16, befinnes nu det Uppgifna antalet af de genom 

specificerade farsoter vållade dödsfallen i hela Riket 

år 1868 hafva uppgått till 14,374, eller 16·37 % af 

samtlige dödsfall, hvaremot år 1867 dödsfallen af sam-

ma farsoter företedde det låga beloppet af blott 8,346, 

eller 10·17 % af samtlige dödsfall. Då nu samtlige 

dödsfall år 1868 med 5,735 öfverstigit deras antal 

1867, och dödsfallen af farsoter det förstnämnde året 

öfverstigit farsotsdödsfallen det sistnämnda året med 

icke mindre än 6,028, så framgår häraf, att 1868 års 

ökade dödsantal tillräckligt förklaras af den stegrade 

farsotsinverkan. Olyckligare inflytelse af farsoter än 

under 1868 finna vi dock under de båda åren 1866 

och 1862, då man af skördens beskaffenhet hade vida 

mindre anledningar än nu att befara stegrad död-

lighet. 

Om man med särskild hänsigt till utredandet af 

frågan om den inverkan, som missväxt och nöd ut-

öfvat på dödsantalet år 1868, närmare granskar tab. 

N:o 16, så befinnas farsoterna smittkoppor, skarlakans-

feber, mässling, elakartad halssjuka, strypsjuka och 

kikhosta enligt uppgifterna hafva tillsammans skördat 

8,321 offer, eller vida öfver halfva antalet af samtlige 

farsotsoffren. Dessa farsoter kunna icke ställas i nå-

got omedelbart följdförhållande af nöd genom miss-

växt, helst vi finna dem, med undantag för kikhostan, 

under förutgångne år, då missväxt ej ägt rum, hafva 

skördat än flera offer. 

Antalet dödsfall af nervfeber, under hvilken be-

nämning, såsom förr varit vanligt, sammanförts nam-

nen gastrisk, gastrisk nervös, svält-, röt-, typhoid-

feber, typhus, samt 9 utomlands timade dödsfall af 

gnla febern, uppgående enligt uppgifterna till 4,240, 

företer deremot en stegring, till hvilken intet mot-

stycke finnes inom den 8-åriga tiderymd, för hvilken 

tab. N:o 16 redogör. Att denna stegring till en vä-

sentlig del har sin orsak uti nöd, vållad af missväxt, 
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framgår tydligt dels af den ofta i de inkomna upp-

gifterna begagnade benämningen svältfeber, dels af 

dess framträdande företrädesvis inom de landsdelar, 

som af missväxtens följder veterliger. varit mest hem-

sökte. Dessa följder på helsotillståndet äro vanligen 

ej inskränkta till samma år, hvars skörd slagit felt, 

utan sträcka sig ofta svårast utöfver det följande året. 

Westerbottens län, som år 1867 hade för städer 

och landsbygd tillsammans 72 Uppgifna dödsfall af nerv-

feber, har nu i denna farsot förlorat ej mindre än 748. 

Länets samtliga dödsfall 3,080 utvisa enligt tab. N:o 

12 den högsta dödlighetsproportion, eller 3·42 %, som 

inom något län under de 8 sista åren förekommit. 

Dessa dödsfall hafva till mer än en tredjedel vållats 

af farsoter och bland samtlige farsotsoffer har nerv-

febern ensamt skördat 72·48 %. Här framträder otvif-

velaktigt en sorglig följd af 1867 års missväxt, hvil-

ken dock lemnar oss i okunnighet om det mångfaldigt 

större antalet af dem, som varit angripne af nervfeber 

och väl åter tillfrisknat, men genom förlorad arbets-

tid otvifvelaktigt funnit sin nödställda belägenhet för-

värrad. 

Norrbottens län, hvars skörd år 1866 bedömts 

under medelmåttig och år 1867 ansetts nära missväxt, 

uppgafs sistnämnde år hafva haft 81 dödsfall af nerv-

feber, men år 1868 har antalet stegrats till 197. 

Wester-Norrlands län, som likaledes bedömts hafva 

år 1867 erhållit nära missväxt, hade nämnde år 35 

. dödsfall af nervfeber, men år 1868 ej mindre än 226. 

Om man utan tvifvel är berättigad, att för dessa 

tre län betrakta missväxten såsom en mägtigt ver-

kande orsak till det ökade antalet offer för nervfeber, 

är det så mycket anmärkningsvärdare, att för Jemt-

lands län, som år 1867 ansetts hafva haft nära miss-

växt, finna det lyckliga förhållandet af blott 22 döds-

fall i nervfeber år 1867 och blott 21 år 1868. 

Wermlands län, som uppgifvits år 1867 hafva 

delvis haft nära missväxt, företer ock antalet dödsfall 

af nervfeber stegradt från 61 under år 1867 till 132 

under år 1868. 

För de öfriga länen saknas åtminstone i de af-

gifna omdömena om 1867 års skörd berättigande att 

antaga någon nöd såsom "allmännare anledning till det 

ökade antalet dödsfall af nervfeber. 

Häraf följer ock, att man ingalunda är berättigad 

att äfven för de län, som hemsökts af missväxt, för-

bise andra anledningar än denna till nervfeberfarsoten. 

Följande anmärkningar af en pastor i ett bland 

de län, som ej haft missväxt, antecknade vid några 

dödsfall af nervfeber, så lydande: »Gödselhögen på en 

klippa, hvarifrån vattnet framforsade under golfvet af 

boningshuset vid läkarens och pastors besök» 

>Läkarebesök; men en qvacksalvare öppnade åder 3 

gånger på marinen och jag vet ej hur många gånger 

på hustrun» hänvisa på- anledningar till utbred-

ning och till olycklig utgång af farsot, hvilka utan 

tvifvel äro af vidsträckt betydelse. 

Bland följderna af missväxt och otjenliga födo-

ämnen bruka rödsot och svåra diarrhéer intaga ett 

rum, som ofta vållar större förödelse än nervfebern. 

Det måste alltså anses för en särdeles lycka, att döds-

fallen af rödsot för hela Riket ej öfverstigit 251. 

Hvad beträffar rubriken diarrhé bör ej lemnas 

oanmärkt, att under denna ej upptagits andra fall, än 

de, för hvilka denna symptomatiska benämning före-

kommit, hvaremot de i uppgifterna för städerna så 

ofta förekommande benämningarne gastroenteritis, en-

teritis, enterocolitis, colitis och tarmkatarr ej tagits i 

beräkning. Då den symptomatiska benämningen diarrhé 

dock otvifvelaktigt i många fall på dem vore tillämp-

lig, skulle sålunda antalet dödsfall af diarrhé kunna 

betydligt ökas. Detta gäller dock företrädesvis stä-

derna och barnåldern. 

Det öfvervägande flertalet af koleradödsfall tillhör 

den späda barnåldern, hvarjemte under denna rubrik 

äfven innefattas några utomlands timade dödsfall af 

elakartad kolera. 

Det ökade antalet af dödsfall i diarrhé och kolera 

kan till stor del förklaras genom 1868 års ovanligt 

varma sommar, och förtjenar alltså åtminstone blott 

till ringa del att räknas såsom följd af 1867 års miss-

växt. 

Deremot omfattar rubriken dragsjuka till flertalet 

sådana dödsfall af för det mesta barn, som uppgifvits 

vållade af mjölökor i 1867 års skörd. 

Det försök, som i det föregående blifvit gjordt 

att uppskatta den inflytelse på dödligheten, hvilken 

kan tillskrifvas 1867 års missväxt, innebär visserligen 
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smärtsamma bevis på mycket enskildt lidande, såväl 

som på en förlust af måhända bort emot 1,000 lif, 

men denna erfarenhet har många lärorika ej så ned-

slående sidor, bland hvilka en framgår af jemförelser 

med forna tider och andra länder. Vårt tabellverk 

förvarar sålunda uppgifter för 1772 om 12,846 och 

för 1773 om 20,137 dödsfall i Riket ensamt af nerv-

feber efter missväxter åran 1771 och 1772, — för åren 

1789 och 1790 tillsammans om 25,634 dödsfall, för 

åren 1808 och 1809 tillsammans om 33,698 dödsfall 

af samma farsot, i dessa sistnämnda fall egentligen så-

som följd af krigen. 

Likartade väderleksförhållanden, sorn här i landet 

framkallade 1867 års missväxt, utöfvade i Finland lik-

artad verkan på skörden. Men från detta land be-

rättas officielt, att svårare följder för dess befolkning 

icke någonsin iakttagits under den tiderymd af 11/2 år-

hundrade, som af tillgängliga iakttagelser omfattas. 

Antalet födda barn var derstädes: 

1866: 58,853; 1867: 59,164; 1868: 43,758; 

antalet aflidne: 

1866: 61,894; 1867: 69,774; 1868: 137,720; 

dödligheten i förhållande till folkmängden: 

.1866: 3·43%; 1867: 3·87 %; 1868: 7·69 %. 

Inom Satakunda norra och mellersta distrikter afled hvar 

9:e person och för hvarje född räknades der 7·45 dödsfall. 

I samtliga de 6 nordligaste Svenska länen, å hvil-

kas skörd verkan af 1867 års väderlek närmast bör 

kunna jemföras med Finlands, uppgår dödlighetspro-

centen för år 1868 tillsammans till blott 2·30, och för 

det svårast hemsökta Westerbottens län, har den, så-

som förr är anfördt, stannat vid 3·42 %. 

Många förhållanden, som ej kunnat tagas i be-

räkning, kunna visserligen förringa värdet af dessa 

jemförelser, men det lärer dock icke kunna förnekas, 

att det århundrade, som vi tillryggalagt sedan 1770, 

väsentligen höjt landets förmåga att bära följderna af 

väderlekens oblida inverkan på skördarna, äfvensom 

att den allmänna och enskilda välgörenhet, som till-

mötesgick de af 1867 års missväxt framkallade be-

hofven, kan glädja sig åt att hafva verkat med en 

särdeles stor framgång. Det är dock utan tvifvel högst 

önskligt, att verkligheten af den nöd, som Finland 

ännu i våra dagar lidit genom missväxt, icke må för-

Stat. Centr.-Byråns underd, årtbrrältelse för 1868. 

gatas såsom en varnande erinran om en dylik möjlighet 

äfven för vår nord, och att omtänksamheten till dess 

förebyggande genom en klok hushållning alltså må 

städse hållas vaken. 

Det minskade antalet dödsfall i barnsbörd och af 

barnsängsfeber kan finna sin förklaring i det minskade 

antalet barnsbörder. 

Ej särskildt i tab. upptagna äro 17 dödsfall af 

spetälska inom Gefleborgs, Wester-Norrlands och Norr-

bottens län, samt 4 dödsfall af solstyng, deraf dock 2 

timat utomlands. 

Bland de våldsamma dödsfallen enligt tab. N:o 17 

förekomma visserligen 8 ihjälhungrade personer, men 

utan anledning att något bland dessa fall haft annan 

anledning, än den under föregående år anmärkta af 

sinnessjukdom eller vilsegående i skog och dylikt. 

Antalet drunknade är högre än under något förut-

gånget år. Af dern hafva 1,109 tillhört manligt och 

170 qvinligt kön och 271 varit barn under 10 Ars 

ålder. Som vanligt antyda talrika bland dessa dödsfall 

oförsigtighet, trots af fara och bristande tillsyn å barn. 

Af de ihjälosade voro 16 mankön, 6 qvinkön och 

bland dem ett barn. 

Till de ihjälfrusna äro räknade ej blott de ute å 

marken funna lik, för hvilka köld antagits hafva varit 

direkt dödsorsak, utan ock de kylskador, som haft död 

till slutlig följd. 36 hafva tillhört manligt och 12 

qvinligt kön. Deribland förekomma endast 2 barn. 

Bland de genom förbränning och skållning om-

komne tillhörde 91 manligt och 67 qvinligt kön, och 

bland dem räknas ej mindre än. 100 barn, till största 

delen offer för bristande tillsyn. 

Af åskslag hafva dödats 11 m. och 3 q. 

Offren för explosioner hafva varit 10 m. och 7 q., 

af hvilka vid explosionen af Wintervikens nitroglyce-

rinfabrik 8 m. och 5 q. 

Genom vådlig förgiftning hafva omkommit 16 af 

mankön och 9 af qvinkön, och bland dem 14 barn. 

Hit äro bland andra hänförda 4 fall af fosfornekros, 

4 af nitroglycerin, 4 af ormbett, 4 af arsenik, 2 af svaf-

velsyra, 1 af fluggift och 1 af opium och kreosot. 

Blund 115 fall af vådlig qväfning förekomma ej 

mindre än 111 af späda barn, funna döda i sängen 

hos mödrarna och antagna såsom ihjållegade. 

c 
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Under rubriken krossning, benbrott m. m., som 

omfattar 385 mankön och 65 qvinkön, deribland 35 

barn, äro hanförda bland andra följande olycksfall, 

nemligen: 

genom skenande hästar, stjelpning o. öfverkörning 67, 

i qvarnar, sågar, tröskverk och andra maskinerier 32, 

genom fallande träd och stockar vid skogshygge 

och timmerarbete 43, 

i grufarbete 31; 

genom slag af och fall från hästar .. 18, 

stångade af tjurar 12, 

vid och på jernvägar 8. 

Bland offren för skottskador, 34 mankön, 3 qvin-

kön, deribland 4 barn, finnas 9 för sprängskott. 

En man, en qvinna och ett gossebarn hafva om-

kommit genom främmande kroppar i svalg och strupe. 

Uppgifna antalet mord och dråp omfattar 63 af 

mankön och 26 af qvinkön, deribland 39 barnamord. 

2 mord hafva uppgifvits föröfvade utomlands. 

Den afrättning af en mansperson, som är uppta-

gen, har verkställts i Norge för begånget mord m. m. 

De anteckningar, som emellanåt förekomma i död-

boksutdragen, ådagalägga tydligt, att berusadt tillstånd 

är en fortfarande sorglig anledning till ett stort antal 

af förenämnda våldsamma dödssätt. 

Sjelfmorden i hela Riket hafva uppgått till: 

Det förhållandet, att sjelfmordens antal å lands-

*) Härmed rättas ett tryckfel å sid. xi uti 18G7 års berättelse, der pro-
portionen är uppgifven till 1:16,439 i stället för 1:13.390. 

bygden under år 1868 sjunkit oaktadt den nöd, som 

flerestädes varit rådande, saknar ej sin vigt, och fram-

för allt är anmärkningsvärdt, att intet sjelfmord före-

kommit inom Westerbottens län. 

Bland Sjelfmördarne förekommo i hela Riket mot 

100 män i medeltal 1856—1860: 32 qvinnor, 1861— 

1865: 28 qvinnor, 1866: 33, 1867: 23 och 1868: 25 

qvinnor; å landsbygden i medeltal 1861—1865: 34, år 

1866: 37, 1867: 27, 1868: 28; i städerna 1861—1865: 

17, 1866: 22, 1867: 14, 1868: 20. 

Sjelfmördarnes civilstånd, sorn på 100 personer 

utföll med: 

Under den varmare årstiden eller April—Septem-

ber äro 202, under den kallare Oktober—Mars 164 

sjelfmord begångna. 

Sorn vanligt är hängning och strypning det sätt, 

som af flertalet valts till lifvets förkortande. 

Bland de specificerade gifter, som till sjelfmord 

användts, förekommer arsenik 18 gånger, fosfor 6, svaf-

velsyra 3, strychnin 2 och cyankalium 2 gånger. 

Tab. N:o 19 ökar med 9:de året beräkningen af 

samtlige städernas dödlighet efter medelfolkmängden 

och de dödsfall, som timat ensamt inom den rättsliga 

befolkningen. Snart nog bör denna följd af iakttagel-

ser kunna bära den afsedda frukten, att lemna den 

för en ändamålsenlig sundhetsvård behöfliga första 

upplysningen om det verkliga tillståndet inom stä-

derna i afseende på dödlighetens belopp. 

Tab. N:o 20. Utlänningar, som erhållit Svensk 

medborgarerätt. 

Denna tabell innehåller de från Justitie-Statsde-

partementet i ämnet benäget meddelade upplysnin-

garna. 

Tabb. Nås 21, 22 och 23. Från Riket utflyttade. 

De från och med år 1851 genom Statistiska Cen-

tral-Byrån samlade uppgifterna om emigranter hafva 

gifvit följande antal, nemligen: 
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hvaraf synes, att antalet under sista året plötsligt nära 

trefaldigats. Tabb. N:is 22 och 23 upplysa, att bland 

emigrantskaran räknats ej mindre än 2,952 gifta par 

och 6,549 barn under 15 år, hvaraf tydligt ådagaläg-

ges en utflyttning af hela familjer i särdeles stort an-

tal. Att dessa ej tvekat att för resans faror blott-

ställa en mängd späda barn utvisas af tab. N:o 21, 

som jemväl upplyser, huru flera personer, hvilka efter 

naturens ordning stått vid grafvens brädd, dock gått 

att finna denna i främmande land. 

Det absolut högsta emigrantantalet företes lika-

som år 1867 af Jönköpings län, hvarefter närmast i 

ordningen följa Calmar, Östergötlands och Christian-

stads län. Såsom förut varit händelsen, är deremot 

emigrationen från Mälareprovinserna obetydlig. 

Det högsta emigrantantalet förekommer detta år 

bland idkare af jordbruksyrket med deras familjer 

9,367, hvarefter närmast följer tjenstehjonsklassen med 

8,625 och i 3:dje rummet fabriks- och handtverks-

idkare till ett antal af 3,253. 

Icke mindre än 21,472 hafva uppgifvits ämna 

söka sig ett nytt fädernesland i Norra Amerika. 

Tab. X:o 24. Folkmängden efter ålder. 

Sedan af skäl, som i den underdåniga årsberättel-

sen för 1865 blifvit anförda, den allmänna folkräkning 

i Riket, som då enligt nådiga Kungörelsen af den 4 

Nov. 1859 bort äga rum, blifvit inställd, inträdde 

ökadt behof att genom approximativ beräkning såväl 

söka vinna ledning för omdömet om värdet af de år-

liga summariska folkmängdsuppgifterna, som ock skaffa 

en ofta behöflig upplysning om de särskilda ålders-

klassernas talrikhet inom befolkningen. Med utgångs-

punkt från 1860 års allmänna folkräkning och med be-

gagnande af de årliga uppgifterna om antalet lefvande 

födde och aflidne, upplades alltså år 1865 en kalkyl 

i ofvannämnda ändamål, hvilken under tab. N:o 26 

upptogs i den underdåniga årsberättelsen och under 

N:o 25 fortgått i de 2 följande årsberättelserna. De 

häntydningar, som denna kalkyl gifvit om den osä-

kerhet i folkmängdsberäkningen, som vållats af de fel-

aktiga uppgifterna från Stockholm och Göteborg, hafva 

nu till fullo bekräftats genom de vid 1868 års utgång 

i nämnde 2 städer utförda särskilda folkräkningarna. 

Då det nu uppdagats, att det belopp, hvartill 

folkmängden från dessa 2 städer genom presterskapet 

för högt uppgifvits, år efter år stigit så, att det 1868 

öfversteg 20,000, så följer häraf, att den kalkyl, som 

på grund af de för höga uppgifterna blifvit i nämnde 

tabeller utförd öfver folkmängdsbeloppet inom hvarje 

åldersår äfven är med motsvarande tal ' för hög. När 

det icke är möjligt att bestämma hvilka åldersår, som 

drabbas af felen, skulle häruti kunnat ligga en anled-

ning att afbryta fortsättningen af denna kalkyl. Då 

den likväl, just i följd deraf att felen gå i samma 

riktning, ej förlorat allt värde, har den ansetts böra 

fullföljas, intill dess 1870 års allmänna folkräkning be-

redt tillgång till säkrare upplysningar och ny utgångs-

punkt. När, såsom vanligt vid beräkningar af detta 

slag, man vid de högsta lefnadsåren alltid stöter på 

större eller mindre oregelbundenheter, hafva nu samt-

lige åldersklasser öfver 90 år blifvit i en summa sam-

manförde. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

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 Kongl . Maj : ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåter 

F R . TH. B E R G . 

Elis Sidenbladh. Stockholm den 8 Januari 1870. 
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1 

Tab. N:o 1 A). FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÅR 1868. 



2 
Tab. N:o 1 B). 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

Stockholms stad. 



3 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
1) Stockholms län. 



4 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
1) Stockholms lån. 



5 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

2) Upsala län. 



6 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

2) Upsala län. 



7 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

3) Södermanlands län. 



8 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
3) Södermantands län. 
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Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
4) Östergötlands län. 



10 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
4) Östergötlands län. 



11 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

4) Östergötlands län. 



12 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
4) Östergötlands län. 



13 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

5) Jönköpings län. 



14 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
5) Jönköpings län. 



15 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

6) Kronobergs län. 



16 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

7) Calmar län. 



17 
Tab. N:o 1 B ) . (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

7) Calmar län. 



18 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
8) Gotlands län. 



19 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

9) Blekinge län. 



20 
Tab. N:o l B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

l 0 ) Christianstads län. 



21 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

10) Christianstads län. 



22 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

11) Malmöhus län. 



23 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

11) Malmöhus län. 



24 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
11) Malmöhus län. 



25 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

11) Malmöhus län. 

4 



26 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

12) Hallands län. 



27 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

12) Hallands län. 



28 

Tab. N:o 1 B). (Forte.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
13) Göteborgs och Bohus län. 



29 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

13) Göteborgs och Bohus län. 



30 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
14) Elfsborgs län. 



31 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

14) Elfsborgs län. 



32 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

14) Elfsborgs län. 



33 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

15) Skaraborgs län. 



34 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
15) Skaraborgs län. 



35 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
15) Skaraborgs län. 



36 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

15) Skaraborgs län. 



37 
Tab. N:0 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

16) Wermlands län. 



38 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

16) Wermlands län. 



39 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

17) Örebro län. 



40 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

17) Örebro län. 



41 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
18) Westmanlands län. 



42 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

18) Westmanlands län. 



43 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

19) Kopparbergs län. 



44 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
19) Hopparbergs län. 



45 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

20) Gefleborgs län. 



46 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
20) Gefleborgs län. 



47 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
21) Wester-Norrlands län. 



48 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

21) Wester-Norrlands län. 



49 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
22) Jemtlands län. 



50 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
22) Jemtlands län. 



51 
Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

23) Westerbottens län. 



52 

Tab. N:o 1 B). (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 
23) Westerbottens län. 



53 

Tab. N:o 1 B) (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER DOMSAGOR, TINGSLAG OCH HÄRADER, DEN 31 DECEMBER 1868. 

24) Norrbottens län. 



54 

Tab. N:o 2. 
ANTALET INGÅNGNE OCH GENOM DÖD UPPLÖSTE ÄKTENSKAP ÅR 1868, LÄNSVIS. 



55 

Tab. N:o 3. 
ANTALET VIGDE PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1868. 



56 

Tab. 
QVINNORNAS ÅLDER VID INTRADE I DERAS 



57 

N:o 4. 
FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



58 

Tab. N:o 5. 
ANTALET INGÅNGNE ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 6. 

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP UNDER ÅRET 1868, STIFTSVIS. T
ab. 

N
:o 

6. 
A

ntalet genom
 

skiljobref 
upplösta trolofningar 

och äktenskap under året 1868. 
59 



60 

Tab. N:o 7. 

BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE ÅR 1868. 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1868. 

T
ab. 

N
:o

 8. 
B

arnsbördernas 
förhållande 

i afseende på fostrens 
antal och

 civilstånd
 år 

1868. 
61

 



62 

Tab. N:o 9. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDE ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



63 

Tab. N:o 10. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDE OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



64 

Tab. N:o 11. 
ANTALET DÖDFÖDDE, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN 1 HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



65 

Tab. N:o 12. 
ANTALET AFLIDNE ÅR 1868, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 

(Dödfödde ej inberäknade.) 



66 

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



67 

LÄNSVIS, ÅR 1868. A) Mankön. 



68 

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



69 

LÄNSVIS, ÅR 1868. A) Mankön. 



70 

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



71 

LÄNSVIS, ÄR 1868. B) Qvinkön. 



72 

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



73 

LÄNSVIS, ÅR 1868. B) Qvinkön. 



Tab. N:0 14. ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1868, LÄNSVIS. 74 
T

a
b
. N

:o
 14. 

A
ntalet aflidne 

i hvarje 
m

ånad af året 1868, länsvis. 



75 

Tab. N:o 15. 
FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER, ÅR 1868. 



76 

Tab. N:o 16. 

UPPGIFNE DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD, 
ÅR 1868, LÄNSVIS. 



77 

Tab. N:o 16. (Forts.) 

UPPGIFNE DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD, 
ÅR 1868, LÄNSVIS. 



78 

Tab. N:o 17. 
UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1868, LÄNSVIS. 



79 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1868, LÄNSVIS. 



80 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1868, LÅNSVIS. 



81 

Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅRET 1868, LÄNSVIS. 



82 

Tab. N:o 19. 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



83 

Tab. N:o 19. (Forts.) 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÅNGDEN. 



84 

Tab. N:o 20. 

SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNNINGAR, SOM UNDER ÅRET 1868 ERHÅLLIT 
SVENSK MEDBORGARERÄTT. 



85 

Tab. N:o 21. 

DE FRÅN RIKET ÅR 1868 UTFLYTTADES ÅLDER. 



86 

Tab. 

DE ÅR 1868 FRÅN RIKET UTFLYTTADES 



87 

N:o 22. 

ANTAL OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 



88 

Tab. 
DE ÅR 1868 UTFLYTTADES UPPGIFNA 



89 

N:o 23. 

UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 



90 

Tab. N:o 24. 
FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1867 OCH 1868. A) Båda könen gemensamt. 



91 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. B) Mankön. 



92 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. B) Mankön. 



93 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. B) Mankön. 



94 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. C) Qvinkön. 



95 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. C) Qvinkön. 



96 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF NEDANSTÅENDE ÅR. C) Qvinkön. 



97 

Tillägg och rättelser. 
I följd af de uppgifter, som enligt noten å sid. IV danstående tillägg till tabellerna i denna underdåniga 

först i Januari månad år 1870 inkommit från Getinge berättelse påkallade, nemligen: 

och Refvinge församlingar inom Hallands län, äro ne-

Dessa tillägg för Hallands län inverka naturligtvis 

äfven på de i samma tabeller förekommande slutsummor 

för hela Riket och för landsbygden. 

I sjelfva texten af denna underdåniga berättelse äro 

ofvanstående tillägg iakttagna i der förekommande tal

uppgifter. Derstädes äro ock rättade följande i förut

gångna berättelser uppdagade fel, nemligen: 
å sid. VII antalet barnaföderskor år 1865 frän 136,800 till 136,887, 
» » XI medeltalet aflidne åren 1861—1865 från 78,857 till 78,912, 
» » XII tab. Litt. B. antalet aflidne år 1867, samt 
» » 96 antalet lefvande födde år 1782 från 33,127 (såsom uppgifves i 1867 

års berättelse) till 33,427. 

*) Genom det gjorda tillägget af aflidne höjes dödlighetsprocenten (kol. 12) för Hallands län från 2·06 till 2·07. För hela Riket och landsbygden ändras icke de i tab. 
anförda relatira talen. 
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