


INLEDNING 

TILL 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska 
centralbyrån. - Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. 
Täckningsår: 1851/55-1910. 

Föregångare: 

Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om folkmängden i 
Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i riket år 1846-1850, med 
tillhörande bilagor och 53 tabeller. - Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1854. 

Kongl. tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och 
mortalitetens förhållande åren … samt rikets folkmängd sistberörde år.- Stockholm, 1823-1852. 

Även utgivna med varierande titel såsom t. ex. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, 
angående nativiteten och mortaliteten m. m. i Sverige åren … 
Täckningsår: 1816/20-1849. 
I Statistiska centralbyråns bibliotek finns tabell i stort format separat utgivna 182?-1855 
med teckningsår i följande femårintervall: 1821-1825, 1831-1835, 1836-1840, 1846-1850. 

Handlingar, angående tabellverket. 1811-1815. - Stockholm : A. Gadelius, 1818. 
Handlingar, angående tabellverket ingår i ”Bihang till riksståndens protokoll vid urtima 
riksdagen 1817-18”, bd 1, s. 294-319. 

Efterföljare: 

Befolkningsrörelsen / Kungl. statistiska centralbyrån. - Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 
1914-1962. - (Sveriges officiella statistik) 

Täckningsår: 1911-1960. 

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december … / Kungl. statistiska 
centralbyrån. - Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1912-1962. - (Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1910-1961. 

Översiktspublikationer: 

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967. - 2. uppl. - Stockholm : Statistiska 
centralbyrån, 1969. 

Befolkningsutvecklingen under 250 år. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. -
(Demografiska rapporter ; 1999:2). 

BISOS A digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 
2007 

urn:nbn:se:scb-bi-a0-7003_ 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 
FÖR ÅR 

1870. 

TREDJE OCH SISTA AFDELNINGEN: 

INNEHÅLLANDE 

FOLKMÄNGDEN DEN 31 DECEMBER 1870 EFTER ÅLDER, FÖDELSEORT, STAMSKILNAD OCH YRKEN; ANTALET SINNESSJUKE, 

DÖFSTUMME OCH BLINDE, SAMT DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDSTABELLER, JEMTE 6 DIAGRAM. 

STOCKHOLM, 1874. 
P. A. N O R S T E D T & SÖNER, 

KUNGL. BOKTRYCKARE. 





Innehållsförteckning. 

Text Tabell-
bilagor. 
Sid. Sid. 

Underdånig Berättelse I — 

Tab. N:o 1. Folkmängden efter k ö n , å lder och 
c iv i l s tånd d. 31 Dec. 1870, länsvis II 1 

D:o d:o. Rikets landsbygd II 50 
D:o d:o. Rikets städer ... II 51 
D:o d:o. Hela riket, uti åldersgrupper af 

1 5 10 m. fl. år II 52 
Tab. Litt. A. Jemförelse mellan 10-åriga ålders

klasser vid de 2 senaste folkräkningarna III — 
Tab. Litt. B. Jemförelse mellan 5-åriga åldersklas

ser åren 1860, 1865 och 1870 VII — 
Tab. Litt. C. Förhållandet mellan vissa åldersklasser 

inom Sveriges befolkning den 31 Dec. 1870, 
länsvis X — 

Tab. Litt. D. Förhållandet mellan man- och qvinkön 
inom vissa åldersklasser af Sveriges befolk
ning d. 31 Dec. 1870, länsvis XII — 

Tab. Litt. E. Relativa antalet ogifte, gifte, enklingar, 
enkor och frånskilde inom vissa åldersklasser 
den 31 Dec. 1870 XVI — 

Tab. Litt. F. D:o d:o i Stockholms stad XVIII — 

Tab. N:o 2. Rikets folkmängd d. 31 Dec. 1870 
efter Uppgifna f ö d e l s e o r t e r XIX 54 

Tab. Litt. G. Antalet innevånare födde inom och 
utom länet åren 1860 och 1870 XXI — 

Tab. N:o 3. Födelseorterna för de vid 1870 års 
folkräkning uppgifne u t r i k e s födde XXIV 56 

Tab. Litt. H. Svenske undersåtar befunne inom nedan-
stående delar af Preussiskt statsområde d. 1 
Dec. 1871 XXVI - — 

Tab. N:o 4. Uppgifna antalet Lappar och F innar 
inom Sveriges befolkning d. 31 Dec. 1870, 
socknevis XXVIII 57 

Tab. N:o 5. Rikets folkmängd, fördelad efter 
yrken och kön, d. 31 Dec. 1870, länsvis ... XXXII 58 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande bi
näringar XXXVII 58 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri XXXVIII 65 
III. Handel, sjöfart och landtransport XXXIX 89 
IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt 

landt- och sjöförsvar XXXIX 95 
V. Undervisning, litterära och konstnärliga yr

ken XL 99 
VI. Sjuk- och fattigvård XL 101 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställ-
ning XL 104 

Sammandrag för landsbygd, städer och hela riket XLI 110 
Tab. Litt. I. Folkmängdens relativa fördelning efter 

yrken och kön d. 31 Dec. 1870 XLII — 
Tab. Litt K. Yrkesgruppernas relativa talrikhet i 

förhållande till hvarje läns folkmängd år 1870 XLVI — 

Tab. N:o 6. S i n n e s s j u k e år 1870 XLIX 116 

Tab. Litt. L. Relativa antalet sinnessjuke år 1870... LI — 

Tab. N:is 7 - 8 . Döfstumme och b l inde år 118 
1870  LII 120 

Tab. Litt. M. Relativa antalet döfstumme år 1870... LIII — 
Tab. Litt. N. Relativa antalet blinde år 1870 LV — 

Table des matières. 

Texte. . Tableaux 
annexés. 

Page. Page. 

Rapport an Roi I — 

Tab. N:o 1. Population par sexes, par âges et par 
état civil 1870, par préfectures II 1 

D:o d:o à la campagne II 50 
D:o d:o dans les villes II 51 
D:o d:o dans le royaume II 52 

Tabl. Litt. A. Groupes d'âge de dix ans aux. recen
sements de 1860 et de 1870 III 

Tabl. Litt. B. Groupes d'âge de cinq ans en 1860, 
1865 et 1870 VII — 

Tabl. Litt. C. Nombres proportionels des groupes 
d'âge des deux sexes, par préfectures X 

Tabl. Litt. D. Proportion des deux sexes (Femmes 
sur 100 hommes) dans les divers groupes d'âge XII 

Tabl. Litt. E. Combinaison de l'état civil et des 
groupes d'âge. A) Hommes, B) Femmes: 
royaume, campagne, villes XVI — 

Tabl. Litt. F. D:o d:o à Stockholm XVIII 

Tabl. N:o 2. Population par l i e u de n a i s s a n c e XIX 54 

Tabl. Litt. G. Nombre d'habitants indigènes des di
verses préfectures, en 1860 et 1870 XXI — 

Tabl. N:o 3. L ieux de n a i s s a n c e des per
sonnes n é e s â l ' é t r a n g e r XXIV 56 

Tabl. Litt. H Sujets Suédois domiciliés en Prusse, 
1/12 1871 XXVI 

Tabl. N:o 4. Nombre des Lapons et des F in -
n o i s , par cures. XXVIII 57 

Tabl. N:o 5. Population par p r o f e s s i o n s e t 
par s e x e s ; par préfectures XXXII 58 

I. Agriculture XXXVII 58 

II. Mines et Industrie XXXVIII 65 
III. Commerce, Navigation et Transports XXXIX 89 
IV. Culte, Administration, Armée XXXIX 95 

V. Enseignement, Arts et Lettres XL 99 

VI. Service Sanitaire et Charités XL 101 
VII. Individus sans profession XL 104 

Résumé: Campagne, villes, royaume XLI 110 
Tabl. Litt. I. Répartition relative de la population 

par sexes et par professions combinées XLII — 
Tabl. Litt. K. Importance relative des professions, 

par préfectures XLVI — 

Tabl. N:o 6. Aliénés, nombre absolu XLIX 116 
Tabl. Litt. L. D:o, nombres relatifs LI 

Tabl. N:is 7 et 8. Sourds-muets et A v e u g l e s , 118 
nombres absolus LII 120 

Tabl. Litt. M. Sourds-muets; nombres relatifs LIII — 
Tabl. Litt. N. Aveugles; nombres relatifs LV 



Innehållsförteckning. 

Tab. N:o 9. D ö d l i g h e t s - och l i f s l ä n g d s t a b e l 
l e r för tioårsperioden 1861—1870 

Tab. Litt. O. Folkmängden inom serskilda ålders
klasser, jemförd med nativiteten 

Tab. Litt. P. Minskningen på 10,000 af hvar ålders
klass 

Tab. Litt. Q. Qvarlefvande af 10,000 lefvande födde 

Tab. Litt. R. Dödlighets- och lifslängdstabell enligt 
folkmängden 1860 och 1870 

Tab. Litt. S. Mortalitets-koefficienter för olika kön, 
ålder och civilstånd, år 1870 

Diagram. 

Diagr. N:o 1. Folkmängdens fördelning efter civil
stånd och ålder år 1870 

Diagr. N:o 2. Qvarlefvande af 10,000 lefvande födde 
enligt förhållandet 1861—1870 

Diagr. N:o 3. Återstående medellifslängden enligt 
förhållandet 1861—1870 

Diagr. N:o 4. Dödlighetskurva för båda könen gemen
samt, åren 1861—1870 

Diagr. N:o 5. Dödlighetskurva för hvartdera könet, 
åren 1861-1870 

Diagr. N:o 6. Dödlighetskurva för olika civilstånd 
år 1870 

Text. 

Sid. 

Tabell-
bilagor. 

Sid. 

LVI 

LVII 

LIX 
LX 

LXIII 

LXXI 

XVII 

LXIV 

LXVI 

LXYIII 

LXIX 

LXX 

122 

Rättelse: 
Tab. N:o 1, sid. 11, kol. 11, Okändt år: står: - , läs: 1. 

Table des matières. 

Tabl. N:o 9. Tables de m o r t a l i t é et de vita-
l i t é , période 1861—1870 

Tabl. Litt. O. Naissances et population par âges selon 
les recensements de 1750-1870 

Tabl. Litt. P. Décroissement (sur 10,000) de chaque 
groupe d'âge 

Tabl. Litt. Q. Nombre des survivants sur 10,000 nés-
vivants 

Tabl. Litt. R. Table de mortalité et de survie selon 
les dénombrements de 1860 et de 1870 

Tabl. Litt. L. Coefficients de mortalité; par sexe, par 
âge et par état civil 

D i a g r a m m e s . 

Diagr. N:o 1. Population par état civil et par âge 

Diagr. N:o 2. Survivants de 10,000 nés vivants 

Diagr. N:o 3. Vie moyenne 

Diagr. N:o 4. Coefficients de mortalité. Les deux 
sexes réunis 

Diagr. N:o 5. Coefficients de mortalité. Les deux 
sexes séparés 

Diagr. N:o 6. Coefficients de mortalité; par état 
civil 

LVI 

LVII 

LIX 

LX 

LXIII 

LXXI 

XVII 

LXIV 

LXVI 

LXVIII 

LXIX 

LXX 

Texte. 

Page. 

Tableaux 
annexés. 

Page. 

122 

efter sid. 124. 

à la fin du vol. 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Den tredje och sista afdelningen af Statistiska 

Central-Byråns underdåniga berättelse för året 1870 

rörande den vid samma års slut verkställda allmänna 

folkräkningen i riket, hvilken härmed i djupaste un

derdånighet öfverlemnas, innehåller: 

kombinerad redogörelse för folkmängden efter 

kön, ålder och civilstånd (tab. N:o 1); 

folkmängden fördelad efter födelseorter inom riket 

(tab. N:o 2); 

och utom. riket (tab. N:o o); 

bland folkmängden räknade Lappar och Finnar 

(tab. N:o 4); 

folkmängdens fördelning efter yrken (tab. N:o 5); 

redogörelse för Uppgifna antalet sinnessjuke, döf-

stumme och blinde (tab. N:is 6, 7 och 8); samt 

dödlighets- och lifslängdstabeller beräknade för 

decenniet 1861—1870 (tab. N:o 9). 

Källorna för dessa tabellariska uppgifter hafva ut

gjorts af de nominativa utdrag af husförhörslängderna 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse för 1870. 3. 

och för städerna Stockholm och Göteborg af de s. k. 

hushållslistor, om hvilkas innehåll och beskaffenhet 

upplysning meddelats i sammanhang med redogörel

serna för förutgångna folkräkningar från och med 

året 1860. 

Vid den ytterst mödosamma bearbetningen uf 

dessa nominativa uppgifter har i allmänhet användts 

den s. k. strecknings- eller prickningsmetoden, bestå

ende deruti att å serskilda sammandragstabeller med 

erforderligt antal upplinierade kolumner hvarje per

son medelst ett streck eller en punkt införts under 

behörig rubrik, hvarefter sammanräkning skett. Den 

härvid nödiga kontrollen mot felaktig inprickning 

vinnes bäst derigenom, att sammanräkningen succes

sive verkställes för mindre områden, såsom kyrko

socknar. Oaktadt sålunda material förefinnes, hvilket 

skulle tillåta att socknevis redogöra för många af de 

ämnen, som denna berättelse innehåller, har dock 

sådan utförlighet förbjudits bland annat af de kost-

A 



II Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd den 31 December 1870. Tab N:o 1. 

nador, som tryckningen skulle vålla. Länet utgör 

alltså i allmänhet, såsom hittills varit vanligt, det 

territoriela området för redogörelsen. 

För städerna Stockholm och Göteborg har ma

terialet bearbetats efter en från flere andra länder 

rekommenderad metod, att på små papperslappar 

(cartoline, Zählblättchen), olika för de olika könen, 

medelst lämpliga förkortningar afskrifva räknelistor-

nas innehåll, hvarefter dessa små blad, grupperade 

och sammanlagda efter alla de kombinationer, som 

ifrågakomma, genom enkel räkning af bladens antal 

gifva det sökta talet. Härstädes såsom på åtskilliga 

andra ställen har denna metods företräde i afseende 

på tidsvinst och kostnad ännu ej kunnat afgöras, men 

möjligheten att medelst densamma nästan obegränsadt 

öka kombinationernas antal är obestridlig. Det ma

terial till specialstudier öfver befolkningsförhållandena 

i Stockholm och Göteborg, sorn i dessa afskrifter nu 

finnes i Stat. Central-Byrån tillgängligt, vore alltså i 

hög grad förtjent af uppmärksamhet från stadsmyn

digheterna i nämnda städer. 

Beträffande de serskilda tabellernas innehåll torde 

få underdånigst anföras följande. 

Tab. N:o 1. Folkmängden efter kön, ålder och civil

stånd den 31 December 1870, länsvis. 

Sedan vid förutgångna folkräkningar medelst af 

presterskapet utarbetade s. k. femårs- eller folkmängds

tabeller uppgifterna om ålder meddelats till största 

delen blott för femåriga åldersklasser, erbjöds deremot 

genom den år 18G0 först införda nya folkräknings-

metoden medelst afskrifter af församlingarnas inne

vånareförteckningar, eller s. k. husförhörslängder, samt 

i Stockholm och sedermera äfven i Göteborg utförd 

serskild räkning medelst hushållslistor, det värde

fulla materialet af uppgift om födelseåret för hvarje 

person. 

På grund liäraf kunde ock i den underdåniga 

redogörelsen för 1860 års folkräkning (A. II. 3, tab. 

N:o 1) för hvarje scrskildt kön meddelas antalet inne

vånare inom hvarje lefnadsår. 

Tvenne kombinationer af lefnadsålder, nemligen 

den ena med civilstånd, den andra med lefnadsyrke, 

hafva emellertid allt mera framtradt såsom vigtiga 

önskningsmål inom befolkningsstatistikens område. I 

flere länder hafva dessa önskningar ock i större eller 

mindre omfång blifvit tillfredsställda, i den mån de 

senare årens mera fulländade folkräkningar beredt 

utväg till primäruppgifter. I Norge har kombinatio

nen utsträckts derhän, att den äfven omfattar "be

medlade" och "obemedlade" samhällsklasser. 

Då nu vårt äldre tabellverk under någon tid 

innehållit en upplysning i klump om antalet ogifte 

män och qvinnor öfver 15 års ålder, hvilken seder

mera saknats, och då de Svenska folkräkningarnas 

ålders- och civilstånds-uppgifter framför andra länders 

hafva ett erkändt värde för sin pålitlighet, så har 

tidpunkten ansetts vara inne att tillfredsställa den 

statistiska forskningens kraf derigenom, att den spe

cifika åldersfördelningen utsträckts jemväl till kom

bination med civilståndsfördelningen, på sätt tabell

serien N:o 1 utvisar, för hvarje kön länsvis och med 

skilnad mellan landsbygd och städer. 

Deremot har någon kombination mellan åldersår 

och yrken ej utförts af flere skäl. I allmänhet kan 

nemligen redan antagas, att yrkesverksamheten hvar

ken börjar såsom sjelfständigt uppträdande förr än 

efter tillryggaläggandet af de 2 första dekaderna af 

lifvet, ej heller fortgår in i de sista af en lång lefnad, 

och att den sålunda hufvudsakligen faller inom medel

åldern. Det biträde i yrkesverksamheten, som i yng

lingaåren kan lemnas, torde ock ofta vara af en så 

föränderlig beskaffenhet, att det ej lätt skulle kunna 

under bestämdt yrke rubriceras. Hela metoden för 

yrkesuppgifternas erhållande vid de allmänna folk

räkningarna är ock ännu allestädes alltför ofullstän

dig för att förtjena det mödosamma och dyrbara ar

bete, som erfordras för kombination med ålders

förhållandet. Man kan nemligen aldrig påräkna att 

erhålla noggrann skilnad mellan dem, som utöfva ett 

visst yrke eller innehafva en tjenstebefattning, och 

dem, som redan frånträdt verksamheten, då yrkes-

eller tjenstebenämningen så ofta bibehålles för åter

stående lifstid. Naturligtvis saknar man ock vid de 

folkräkningar, som grundas på egna uppgifter, äfven 

den i detta hänseende ofullständiga kontroll, som er-

bjudes af våra husförhörslängdsutdrag. Den serskildt 

vigtiga fråtran om barns användande i handtverk och 



Jemförelse mellan 10-åriga åldersklasser årea 1860 och 1870. Tab. Litt. A. III 

fabriker kan hos oss bäst besvaras genom de upp

gifter, som härom ingå till den industriela stati

stiken. 

Några uppgifter, som skulle kunna tjena till sta

tistiskt material för en kombination af ålder och 

civilstånd med bergningsvilkoren äro härstädes icke 

tillgängliga. 

Beträffande det enkla förhållandet, som afser 

blott proportionen mellan de båda könen i sin helhet, 

är detta redan med länsvis utförd jemförelse vid-

rördt i andra afdelningen af den underd, berättelsen 

för 1870 (A. XII. 2, sid. XI). Der är för hela riket 

ådagalagdt, att denna proportion, antagligen förnäm

ligast såsom följd af emigrationen, så förändrats, att 

under decenniet 1861—1870 qvinnornas öfvertalighet 

ökats med 8 %o eller mot 1,000 af mankön från 1,059 

år 1860 till 1,067 år 1870. 

Beträffande åter det enkla förhållandet, som en

dast afser proportionen emellan de olika civilstånds

kategorierna, ogifte, gifte, enklingar, enkor och från

skilde, är likaledes i nyss nämnda afdelning, A. 

XII. 2, sid. XII o. f. samt tab. Litt. B redogörelse 

länsvis derför lemnad. Af denna framgår, att med 

föga skiljaktighet från närmast förutgångna folkräk

ningar de gifta personerna år 1870 utgjorde 32.66 % 

af hela folkmängden, enklingarne 3'62 % af den man

liga och erikorna 8'34 % af den qvinliga folkmängden. 

Af samma redogörelse ådagalägges ock, att år 1870 

mot hvart 1,000-tal i äktenskap lefvande personer af 

hvartdera könet för hela riket svarat icke i äktenskap 

lefvande mankön: 1,958 och qvinkön: 2,161, hvilket 

förhållande deremot var 1,926 mankön och 2,099 qvin

kön år 1860, samt att egentligen landsbygden bidra

git till denna proportionsförändring, som i städerna 

deremot gått i motsatt riktning. 

Om nu till en början ensamt med hänsyn till 

de åldersuppgifter, som bilagde tab. N:o 1 innehåller 

för året 187f>, uppmärksamhet egnas åt det samman

drag i 10-åriga åldersgrupper för hela riket, hvilket 

förekommer å sidan 53, så lemnar detta tillfälle till 

den jemförelse, som i nedanstående tabell Litt. A Tab. Litt. A. 

är utförd. 

Med hogkomst deraf, att rikets hela folkmängd 

af båda könen tillsaramans mellan åren 1860 och 1870 

ökats med 308,797 personer, skulle man väl ock tro 

sig hafva skäl att vänta denna tillökning framträda 

synbar, om ock ej proportionelt fördelad, inom hvar

dera af de 10-åriga åldersklasser, som tabellen upp

tager. Vid jemförelse af de liknämniga åldersklas

serna i kol. 8 och 12 finner man ock detta i mer eller 

Tabt Litt. A. Jemförelse mellan 10-åriga åldersklasser vid de 2 senaste allmänna folkräkningarna. 

*) Detta antal lefvande födde understiger med 185 personer det i afdelningen XII. 2 enligt detaljer för socknarna Uppgifna, men liar dock bibehällits kåsom 
grundadt pä de afgifna årsberättelserna under decenniet och i dem liegagnadt. 



IV Orsaker till vexlingarna i de 10-åriga åldersklassernas talrikhet 

mindre mån vara förhållandet i alla utom en, nem

ligen åldersklassen 31—-40-åriga, som, oaktadt före-

nämnda folkmängdstillväxt i det hela, företer en minsk

ning från 568,060 till 545,809, d. v. s. af 22,251 per

soner, eller 3'92 %. Denna minskning af ifrågavarande 

åldersklass är ock för båda könen gemensam, ehuru 

till olika belopp, nemligen för mankönet till ett antal 

af 15,838 personer eller 5'73 % och för qvinkönet af 

blott 6,413 eller 2"20 %. 

Det ligger visserligen närmast för hand att söka 

en orsak till detta förhållande i emigrationen, som 

otvifvelaktigt ock har sin dryga andel. Man kan 

nemligen enligt de åldersuppgifter för emigranterna, 

som äro tillgängliga, uppskatta antalet af dem, som 

tillhört ifrågavarande åldersklass, till omkring 16 % 

af hela emigrantantalet, eller till omkring 19,000 per

soner. Detta tal kommer ock nära den ofvan Upp

gifna minskningen, men härvid får dock ej förbises, 

att emigrantantalet i 21:sta —30:de lefnadsåren upp

gått ända till 36 % och sålunda kan antagas till om

kring 44,000, samt att samma antal i hvardera af de 

2 yngsta 10-åriga åldersklasserna utgjort 17 % och 

sålunda fråntagit hvardera af dessa båda åldersklasser 

inemot 21,000 personer, men att detta oaktadt alla 

3 dessa sistnämnda åldersklasser, långt ifrån att hafva 

minskats, tvärtom förete mer eller mindre stark till

växt emellan de båda folkräkningarna. 

Om man åter för hvardera af de båda folk

räkningsårens kullar af 31—40-åriga går till dessas 

födelseår (kol. 1), så finner man den kull, som år 

1860 befann sig i nämnde ålder, härstamma från ett 

antal lefvande födde under åren 1821—1830 upp

gående till 953,263, hvaremot kullen 31—40-åriga 

år 1870 härstammade från de under åren 1831—1840 

lefvande födde till det ringare antalet af blott 948,360. 

Här röjer sig sålunda äfven för den 10-åriga ålders

gruppen inflytelsen af den naturliga lagen för folk

mängdstillväxten, och den framträder än tydligare, 

om man egnar uppmärksamhet åt antalet lefvande 

födde under de 3 tioårsperioder, som motsvara de 3 

yngsta 10-åriga kullarna år 1870. Man finner då lätt, 

att orsaken hvarföre den vida starkare emigrationen 

intill och med 30:de lefnadsåret dock ej framträder 

med någon absolut minskning af dessa åldersklasser 

vid 1870 års folkräkning, ligger deruti, att det antal 

lefvande födde, från hvilket ifrågavarande 3 yngsta 

åldersklasser härstamma, decennium efter decennium 

varit i stigande. 

Så framt man nu af de befolkningsstatistiska data 

är berättigad till den slutsats, att samfälld inflytelse 

af den under decenniet 1861—1870 högt stigna emi

grationen och af den under decenniet 1831 —1840 

sjunkna absoluta nativiteten vållat den vid 1870 års 

slut befunna minskningen af åldersklassen 31—40-

åriga, och om man jemväl är berättigad att, såsom i 

afgifna underdåniga årsberättelser skett, på räkning af 

denna minskning skrifva bland annat äfven det under 

decenniet sjunkna antalet ingångna äktenskap och 

hvad dermed sammanhänger, samt om man vidare, 

redan under förutsättning af lika efterfrågan efter 

arbetsbiträde, lätt förklarar stegradt arbetspris af min

skad tillgång på arbetsfört folk i den kraftigaste lef

nadsåldern, så saknar man ej heller å andra sidan 

berättigande att, på grund af den år 1870 ådagalagda 

tillväxten af befolkningen i de 3 yngsta 10-åriga 

åldersklasserna, och äfven under antagande af en fort

farande betydlig emigration, motse en sådan framtida 

ökning af de nästföljande åldersklasserna, att ej blott 

antalet ingångna äktenskap skall komma att tillväxa, 

utan ock att arbetsbehofvet, derest efterfrågan ej 

blifver desto starkare, lättare skall komma att till

fredsställas och äfven för billigare pris kunna fyllas. 

De öfriga 10-åriga åldersklasserna, hvilka icke 

likt gruppen 31—40-åriga minskats, utan tvärtom alla 

ökats under tiden mellan de båda folkräkningarna, 

förete dock en anmärkningsvärd både absolut och re

lativ skilnad i denna ökning, nemligen: 

åldersklassen 0 -10-arige okad med 54,118 personer eller 5'87 % 

Om man nu erinrar sig att hela rikets folkmängds

tillväxt under ifrågavarande decennium, 1861—1870, 

utgjort 308,797 eller 8 %, så ser man af Ofvanstående 

af hvarje ser

skild ålders

klass. 



Relativa antalet män och qvinnor inom 10-åriga åldersklasser. 

Med aktgifvande på dessa betydliga fluktuationer 
i nativitetsbeloppet under olika decennier så väl som 
på inflytelsen af emigrationen och af de olika död
lighetsriskerna under ett helt århundrade, eger man 
sålunda fullt giltiga förklaringsgrunder till de ofvan 
anförda stora skilnaderna mellan absoluta och relativa 
tillväxten af de olika åldersklasserna. 

Detta ämne föranleder en sidoblick på ett före
ställningssätt, som man ofta möter i påståendet att 
menniskorna nu för tiden ej uppnå så hög ålder som 
förr eller att man numera ej träffar så många 80-
eller 90-åringar, som man vill erinra sig eller hört 
omtalas hafva funnits fordom. En blick på tab. Litt. A 
visar, att åtminstone dessas absoluta antal år 1870 
med flere tusental öfversteg 1860 års antal, och af 
det ofvan anförda torde i öfrigt såsom allmän regel 
framgå, att, om ej störande faktorer tillkommit, an
talet inom äfven de högsta åldersklasserna alltid för-

blifver proportionelt mot nativitetsbeloppet under 

födelseåren. 

Härpå grundar sig ock möjligheten att under 

lugna samhällsförhållanden lagga den genom förut

gångna folkräkningar vunna erfarenheten om pro

portionen mellan åtminstone 5- eller 10-åriga ålders

grupper till grund för sannolikhetsberäkning af dylik 

proportion för den närmaste framtiden. 

För 10-åriga åldersklasser hafva de 2 sista folk

räkningarna gifvit för hvarje serskildt kön följande 

procentantal inom hvar åldersklass: 

I sammanhang med och följd af det förut anförda 
befinnas ock af denna jemförelse åldersklasserna O—10, 
21—30, 31—40, 61—70 samt öfver 90-årige år 1870 
relativt fåtaligare än år 1860. 

Motsvarande beräkning af proportionen mellan 
åldersklasserna har blifvit utförd för samtliga Sveriges 

_25 allmänna folkräkningar t. o. m. året 1855 och 
finnes meddelad i redogörelsen för sistnämnda års 
folkräkning, A. I. 3, tab. Litt. C, sid. 10 o. f. Af 
denna i sitt slag ensam stående följd af iakttagelser 
framgår bland annat, att af båda könen samman-
räknade: 

och öfver lOO-årige . 13,122 (677,333-664,211), 
men deremot motsatsen eller absolut minskning för 
samma års 

relativa tal huru stora vexlingarna för de serskilda 

åldersklasserna varit. Orsakerna härtill äro att söka 

dels uti de olika dödlighetsrisker, som hvarje kull 

eller grupp af likåldrige haft att mota under sitt lif, 

dels uti emigrationens olika fördelning mellan ålders

klasserna, dels oeh förnämligast uti det vexlande 

nativitetsbeloppet under födelseåren. 

Om man sålunda med ledning af tab. Litt. A 

jemför de liknämniga åldersklassernas styrka båda 

åren 1860 och 1870 med motsvarande nativitetsbelopp, 

från hvilket de härstamma, så finner man ett absolut 

öfverskott mot nästförutgångna decenniets nativitet för 

1870 ars: 

v 



VI Jemförelse mellan 5-åriga åldersklasser åren 1860, 1865 och 1870. Tab. Litt. B. 

Häraf visar sig att den relativa talrikheten af 

Sveriges befolkning i den kraftigaste lefnadsåldern 

mellan 31 och 50 år aldrig varit större vid någon 

folkräkning än åren 1860 och 1870 såsom en följd 

af den starkt ökade nativiteten under decenniet 1821— 

1830, och att den lägsta proportionen af 51—60-årige, 

hvilken träffas år 1860, har sin grund i födelseår 

under olycksperioden 1801—1810. Visserligen fram

stå här åren 1751 och' 1760 med deri högsta pro

portionen åldrige inom befolkningen, men om man 

anställer jemförelse i detta hänseende med förhållan

det under hvartdera af de 25 folkräkningsåren före 

1860, så finner man att för en lång följd af de förut

gångna åren den ifrågavarande proportionen varit 

vida lägre än under åren 1860 och 1870. 

Dessa här för båda könen gemensamt behandlade 

proportioner gälla i allmänhet ock för hvartdera könet 

serskildt med de modifierande inflytelser, sorn kunnat 

utöfvas af skiljaktigheterna i dödlighet och emigrant

antal. Det skulle dock blifva allt för vidlyftigt att 

här för hvartdera könet genomföra redogörelsen, för 

hvilken forskaren har tillräcklig ledning af de med

delade absoluta talen. 

Hvarje serskild åldersgrupp minskas hufvudsakli

gen genom dödsfall, under det den öfvergår i nästföl

jande högre, och denna minskning stegras genom af

rakning af de utflyttade. Det saknar ej intresse att 

åskådliggöra beloppet af den minskning, som de 2 

sista folkräkningarna omedelbart utvisa i följd af denna 

öfvergång från yngre till äldre åldersklass. 

Under 10-årig ålderstillväxt emellan åren 1860 

och 1870 har denna minskning för hvarje nedanstående 

åldersgrupp i absoluta och relativa tal varit följande, 

nemligen: 

från 1860 års till 1870 års näst högre 10-åriga 
ålderklass: 

Då af serskilda anledningar den allmänna folk

räkningen i riket för året 1865 blef inställd, afbröts 

dermed den följd af folkräkningar hvart femte år, 

som dittills oafbrutet hade fortgått från och med år 

1775. För att kunna jemföra resultaten af de 2 när

liggande senaste folkräkningarna med bestämda ålders

uppgifter, har i det föregående endast kunnat be

gagnas 10-åriga åldersklasser. Dessa äro emellertid 

för stora att gifva en åskådligare bild af vexlingarna 

inom kortare tiderymder. Då nu Statistiska Byrån 

årligen erhåller summariska uppgifter öfver folkmäng

den, hvilka erfarenheten visat vara värdefulla, och då 

af dessa jemte öfriga årsuppgifter en åtminstone ap

proximativ beräkning af de serskilda åldersklassernas 

styrka årligen låter sig verkställa och äfven blifvit 

genomförd i de under decenniet afgifna årsberättel

serna, så har det ansetts lämpligt att med begagnande 

af de för 1865 beräknade talen uppställa den jem

förelse för hvarje femårig åldersklass, som i mot

stående tabell Litt. B innehålles. Tab. Litt. 

Om man nu, med hänsyn jemväl till den olika 

qvinqvennala folkmängdstillväxt, som egt rum, nem

ligen mellan åren 1860 och 1865 med 254,413 och 

mellan åren 1865 och 1870 med 54,384 personer, en

ligt denna tabell jemför de liknämniga 5-åriga ålders

klasserna (kol. 8, 12 och 16 för båda könen gemen

samt) , så finner man oafbrutet fortgående ökning för 

nedanstående åldersklasser, nemligen: 

men deremot oafbrutet fortgående minskning för 



Jemförelse mellan 5-åriga åldersklasser åren 1860, 1865 och 1870. Tab. Litt B. VII 

Häraf framgår tydligt, huru de liknämniga ålders
klasserna af befolkningen inom 5-årsgrupper än mer 
än inom 10-årsgrupper vexlat både till sin styrka 
och sin tillväxt, äfvensom huru det utmärkande för 
vårt lands befolkning under decenniet varit den re
lativa fåtaligheten och ringa tillväxten af befolknin
gen under de 25 kraftigaste åldersåren i motsats mot 
förhållandet under de högsta och lägsta lefnads-
åldrarne, och huruledes det sista qvinqvenniet i detta 
hänseende står vida ofördelaktigare än det första. 

Genom den i tab. Litt. B inskjutna beräkningen 
för året 1865 underlättas ock betydligt möjligheten 

att uppfatta de orsaker till vexlingarna, hvilka ligga 
uti nativitetsbeloppets vexlingar, som för femårsperio
der framträda vida mer i ögonen fallande än för 10-
åriga tiderymder, under hvilka skilnaderna mellan de 
enskilda åren i betydlig mån utjemnas i den samman
lagda summan. 

Utan att längre dröja vid de upplysningar, som 
denna tabell erbjuder, torde dock de relativa tal, som 
enligt densamma kunna beräknas beträffande talrik
heten af befolkningen äfven inom femåriga ålders
klasser, ej här böra förbigås, då de ansluta sig till 
den långa följd af iakttagelser, som från och med 
1751 finnes meddelad å ofvan anförda ställe, A. I. 3, 
tab. Litt. C, sid. 10 o. f. Dessa relativa tal utfalla 
på följande sätt, nemligen i hvarje specificerad ålders
klass befintlige i procent af hela antalet i känd ålder 
för åren 1860 och 1870 samt beräknad sådan för året 
1865: 

dels minskning till ökning 

Tab. Litt. B. Jemförelse mellan 5-åriga åldersklasser åren 1860, 1865 och 1870. 



VIII Relativa antalet män och qvinnor inom 5-åriga åldersklasser. Tab. Litt. C. 

Relativa talrikheten i åldersklasser: 

Här faller tydligt i ögonen den starka tillväxten 

af de tvenne 6—10- och 11—15-åriga åldersklasser

nas proportion. Ett likartadt förhållande utvisa ock 

tie 3 åldersklasserna från och med 46:te t. o. m. 60:de 

året, äfvensom de 2 mellan 76:te och 85:te lefnads

åren. Sjunken proportion utvisas deremot i främsta 

rummet af åldersklasserna 0—5- och 31—35-årige, 

äfvensom af 21—30-, 36—40- och 61—70-årige. 

Vid jemförelse med de ofvan åberopade äldre 

iakttagelserna befinnes af båda könen sammanräknade: 

Här framträder tydligt, huruledes, oaktadt emi

grationens inflytelse under senaste decenniet, den starka 

nativiteten under åren 1821—1825 (jfr tab. Litt. B), 

hvarigenom proportionen af 0—5-årige då höjdes till 

sitt maximum, fortfarande öfvat sin inflytelse till höj

ning på hvardera af de efterföljande åldersklasserna, 

så långt dessa ännu genom sista folkräkningen år 1870 

kunnat följas. 

Genom jemförelse med födelseårens nativitets

belopp enligt åberopade tab. Litt. B finner man ock 

i öfrigt förklaringen till Ofvanstående maxima och 

minima af proportionerna, bland hvilka senare t. ex. 

klassen 0—5 året 1870 intager sitt rum på grund 

af den åren 1866—1870 sjunkna absoluta nativiteten. 

I sammanhang med detta ämne torde befolk

ningsstatistiken äfven böra lemna sitt bidrag till för

klaring af 2 iakttagelser, som vår samtid haft tillfälle 

att åtminstone mångenstädes göra, nemligen å ena 

sidan minskad tillgång på tjenare och arbetare af 

båda könen och å den andra starkt ökadt tillopp af 

ungdom till alla skolor och läroverk, samt betydligt 

ökadt antal konfirmander. En bland de medverkande 

orsakerna till den förstnämnda iakttagelsen, eller 

minskningen af vissa åldersklasser, finnes otvifvel

aktigt i den minskade nativitet, som enligt tab. Litt. B 

företes af qvinqvennierna 1826—1830, 1831—1835 

och 1836—1840, hvaremot främsta anledningen till 

det senare förhållandet, eller ökningen, tydligt fram

träder i den vaxande nativiteten under qvinqven

nierna 1851—1855, 1856—1860 och 1861—1865, af 

hvilken i sinom tid äfven skall följa tillväxt af de 

medelåldriges antal. 

Oaktadt de stora vexlingar af den faktiska folk

mängden inom olika delar af riket, hvilka stegras i 

man af den industriela verksamhetens utbildning och 

kraf, torde dock den rättsliga folkmängden, som lig

ger till grund för Sveriges folkräkningar, ej vara 

underkastad så stor rörlighet, att en jemförelse länsvis 

af dess relativa belopp inom vissa åldersklasser skulle 

förlora sitt värde. Med ledning af den utförliga redo

görelsen i tab. N:o 1 är alltså en dylik för 10-åriga 

åldersgrupper utförd i tab. Litt. C, sid. X och XI. Tab. Litt. c. 

Om man med medelproportionerna mellan ålders

grupperna för hela riket, sådana de äro angifna ofvan 



Relativa antalet inom serskilda åldersklasser å landsbygden och i städerna. Tab. Litt. G. IX 

sidan V, jemför medeltalen för hela landsbygden och 

samtlige städer, så finner man landsbygdens relativa 

tal stå närmast medeltalen för riket, städernas der

emot vara mest afvikande, ett förhållande som beror 

af de starka inflyttningarna från landsbygden till stä

derna. Då dessa inflyttningar företrädesvis taga i 

anspråk den arbetsföra medelåldern, så ligger häruti 

förklaringen till den karakteristiska skilnad, som ta

bellen utvisar mellan landsbygdens och städernas pro

portioner, i det dessa för de 2 yngsta åldersklasserna 

intill och med fyllda 20 år för städerna äro lägre än 

för landsbygden, hvaremot det omvända förhållandet 

eller högre proportion framträder för åldersklasserna 

21—30-, 31—40- och 41—50-årige. Efter inträdet i 

åldersklassen 51—60-årige gör åter landsbygden sin 

öfvervigt med åren alltmer gällande, hvartill äfven 

bidrager dess ringare dödlighet. 

Ju lägre folkmängden är i en stad eller en läns

grupp af städer, desto mindre antal inflyttningar be-

höfves ock för att märkbart inverka på proportionen 

mellan åldersklasserna, hvadan man i dylika fall ej 

kan vänta sig att alltid träffa samma förhållanden, 

som gälla för alla städerna samfäldt, eller för de 

största bland dem. Hufvudstaden framställer för

hållandet mest karakteristiskt, då den i åldern 30— 

40 år af båda könen företer den högsta proportionen 

och intill fyllda 20 år den lägsta och äfven i ålders

grupperna 21—30- och 41—50-årige kommer helt 

nära maximum. I de sammanslagna 3 decennala 

åldersgrupperna 21—50-åriga hade Stockholms stad 

år 1870 54.86 % mankön och 52.04 % qvinkön mot 

respektive 59'40 % mankön 54'51 % qvinkön år 1860, 

och 59"47 % mankön och 54"66 % qvinkön år 1855. 

Om man jemför landsbygden och samtlige stä

derna i afseende på den medelåldriga arbetskraftens 

fördelning, eller relativa antalet innevånare mellan 

21—50 år, så utgjorde detta 

I dessa tal framträder åter verkan af emigratio

nen och nativitetsbeloppets vexlingar. Derest man 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse för 1870. 3. 

Om man nu egnar uppmärksamhet ät det för hvarje 

decennium af födelseår här utförda och aldrig uteblifna 

absoluta öfverskottet af lefvande födde gossebarn och 

dermed jemför det absoluta öfverskottet af O—10-åriga 

mankön vid folkräkningarna, så finner man för de 2 

äldsta af de anförda räkningarna ett alldeles omvändt 

förhållande mot de fem sista, eller redan inom de 

första 10 lefnadsåren framträdande öfvertalighet af 

B 

vill göra sig mödan att för hvarje scrskildt län jein-

föra relativa antalet af åldersklassen 31 — 40 å lands

bygden år 1870 med motsvarande åldersklass åren 

1860, A. II. 3, tab. Litt. C, sid. VI ocli VII, och 

1855, A. I. 3, tab. Litt. E, sid. 18 och 19, så finner 

man intet enda län, för hvilket ej de relativa talen 

äro lägst år 1870, och detta så väl för mankön som 

för qvinkön. Med undantag för de nordliga länen, 

som till emigrationen ej lemnat så betydliga bidrag, 

gäller samma förhållande äfven åldersklassen 2 1 — 

30-årige. 

De å tab. Litt. C utförda maxima och minima 

af proportionerna för hvarje åldersklass inom de ser-

skilda länen hänvisa för sin förklaring hufvudsakligen 

till födelseårens olika nativitetsbelopp och den större 

eller mindre emigrationen. 

Den kombinerade redogörelsen för kön och ålder 

utvisar för den yngsta 10-åriga åldersklassen, 0—10 år, 

i hela riket enligt tab. Litt. A för båda åren 1860 

och 1870 en betydlig öfvertalighet af mankönet, så

som en följd af den naturlag, enligt hvilken'de födde 

af mankön alltid betydligt öfverstiga dem af qvinkön. 

Med anledning af den så beskaffade orsaken har man 

ock all anledning att vänta sig detta förhållande åter

kommande vid alla folkräkningar. Huruledes det 

dock kan af en mängd omständigheter, troligen oftast, 

af social beskaffenhet, modifieras, framgår af nedan

stående jemförelse. Det manliga könets absoluta öf

verskott öfver det qvinliga inom åldern 0—10 år 

utgjorde nemligen: 



X Proportionen mellan könen inom åldersklasserna vid olika tidpunkter. 

qvinkönet, betecknad med —. Det är visserligen ej 

omöjligt, att detta i någon mån skulle kunna bero 

af mindre noggranna åldersuppgifter för det 10:de 

lefnadsåret, men detta antagande kan dock ej förklara 

förhållandet, som omisskänneligt häntyder på en un

der århundradets första decennier oproportionerligt 

stor afgång genom död af gossebarnen. Det torde då 

ej vara oberättigadt, att häraf draga den slutsats, att 

den ökade omtanken för helsovårdsförbattringar röner 

sitt erkännande i förestående siffror. Att denna ser-

deles hvad det manliga könet beträffar ännu bal

ett vidsträckt fält öppet för sin verksamhet, röjes 

åter lätt af det faktum, som framgår, om man för 

följande åldersklasser undersöker proportionen mel

lan de båda könen. Man finner då, på sätt mot

stående öfversigt ådagalägger, året 1870 hafva varit 

det enda, hvars folkräkning jemförd med 6 före

gående utvisar ett ännu in i andra dekaden af lif— 

vet fortgående öfverskott (+) af mankön, hvaremot 

för alla öfriga anförda år och åldersklasser förefun

nits den öfvertalighet af qvinkön, som tecknet — 

angifver. 

Tab. Litt. C. Förhållandet mellan vissa åldersklasser inom 

1. Landsbygden. 



Proportionen mellan könen inom åldersklasserna vid olika tidpunkter. XI 

Ålder: 11-20. 21-30. 31- 40. 41- 50. 51—60. 61-70. Deröfver, 
är 1870... +1,873. -21,643. —24,749. —22,934. —25,234. -24,715. - 25,998. 
» 1860... — 331. —10,290. —15,324. —18,233. —23,534. - 25,810. - 23,7? 2. 
» 1850... — 948. - 8,445. —11,910. —16,11(5. —24,747. -27,169.-21,498. 
» 1840.., —1,581. — 9,260. —10,569. —17,671. —26,297. —24,489. —18,943. 
» 1830... —2,654. — 7,371.-10,986.—22,588.—22,835.—23,299. - 17.729. 
» 1820... —1,842. - 9,990. —19,089. —18,511. —31,808. —20,300. - 13,899. 
» 1810... -1,646. —25,578. —17,009. —19,176. —17,012. —15,676. —12,107. 

Omisskänneligt hänvisas man för förklaring af 

dessa tal till det sista decenniets emigration och till 

krigsolyckorna under det första. 

Något visst lefnadsår, som skulle utgöra liksom 

vändpunkten, från hvilken qvinkönets öfvertalighet 

blefve för alla följande lefnadsåldrar oafbrutet gäl-

lande, låter sig icke bestämma, emedan vid öfvergångs-

tiden vanligen större eller mindre vexlingar förekomma 

mellan närliggande år. För året 1870 ligger denna 

vändpunkt emellan 14:de och 20:de lefnadsåren, för 

året 1860 började den redan med 13:de lefnadsåret 

och för åren 1820 och 1810 synes den af det ofvan 

anförda hafva legat redan inom de första 10 lefnads

åren. 

Men sedan öfvertaligheten af qvinkön en gång 

efter längre eller kortare vacklande stadgat sig, fort-

Sveriges befolkning den 31 December 1870, länsvis. 

2. Städerna. 
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går den progressivt genom följande åldersperioder på 

sätt nedanstående öfversigt af proportionen mellan 

könen i vissa åldersklasser inom hela riket vid några 

af de senaste folkräkningarna utvisar medelst an

gifvande af det antal qvinkön, som för hvarje serskild 

åldersklass motsvarade 100 befintliga mankön. 

Antal qvinkön mot 100 mankön den 31 December 

Här framträder för året 1870 en omisskännelig 

verkan af emigrationen under decenniet i den be

tydliga höjningen af qvinkönets öfvertalighet i ålders

klasserna fr. o. m. 2l:sta t. o. m. 45:te lefnadsåren. 

Tab. Litt. D. Förhållandet mellan man- och qvinkön inom vissa åldersklasser af Sveriges befolkning 
den 31 December 1870, länsvis. 
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Då proportionen mellan könen inom serskilda 

åldersklasser framträder olika inom landsbygden och 

städerna, så väl som inom olika län, har detta för

hållande, såsom fortsättning af likartad redogörelse i 

förr afgifna underd, berättelser (A. I. 3, tab. Litt. G, 

sid. 22 och A. II. 3, tab. Litt. E, sid. X) gjorts till 

Litt, D. föremål för motstående tab. Litt. D. 

I medeltalen så väl för landsbygden som för 

städerna visar denna tabell en afvikelse från det förr 

vanliga förhållandet, att qvinnornas öfvertalighet oaf

brutet växer för hvarje åldersgrupp. Här framträder 

nemligen för landsbygden i 41:sta—50:de lefnadsåren 

och för städerna i 31:sta—40:de lefnadsåren ett af

brott i progressionen, hvilket antagligen har sin grund 

i omflyttningarnas större liflighet och utsträckning. 

Medelproportionerna för landsbygden utvisa mun-

könets öfvertalighet fortgående ända intill och med 

20:dc lefnadsåret, oaktadt inom de första 10 lefnads

åren 2 län förete ett motsatt förhållande och 3 hin 

liktalighet af båda könen, samt inom åldern 11—20 

år 4 län förete motsatsen ocli 6 län liktalighet. Skil

naderna mellan maxima och minima för landsbygden 

utfalla ock vida jemnare än för städerna, sorn star

kast påverkas af flyttningarna i vissa lefnadsåldrar 

och den qvinliga öfvertaligheten i de högre lefnads

åren. 

Allt sedan år 1863 hafva de årliga summariska 

folkniängdsuppgifterna ådagalagt det undantagsförhål-

lande för Jemtlands län, att samtlige innevånare af 

mankönet derstädes oafbrutet varit talrikare än de 

af qvinkön. Tab. Litt. D upplyser nu närmare för

hållandet å länets landsbygd inom de serskilda ålders

klasserna, der detta län visar lägsta relativa antalet 

qvinnor i icke mindre än 5 åldersklasser, nemligen 

0—10, 21—30, 31—40, 41—50 och 51—00. 

Som man kan vänta visar tabellen i öfrigt största 

vexlingarna i proportionen inom medelåldern för de 

län, som haft den största utvandringen i förhållande 

till sin folkmängd. 

I förr afgifna redogörelser för allmänna folkräk

ningar — A. I. 3, tab. Litt. I, sid. 24 och A. II. 3, 

tab. Litt. F, sid. XII — har meddelats serskild upp

gift öfver antalet af dem, sorn vid förutgångna folk

räkningar uppgifvits hafva uppnått högre ålder än 

90 år. Att ett fåtal personer vid en eller annan räk

ning befunnits hafva betydligt öfverskridit vanliga 

gränsen för menniskolif vet, kan vara en tillfällighet, 

af hvilken inga slutsatser rörande lifslängdsförhållan-

den kunna dragas. När deremot, såsom i vårt land, 

Jemförelsen kan omfatta iakttagelser samlade under 

mer än 120 år saknar den ej sin vigt, hvadan nedan

stående öfversigt bort sluta sig till den i ämnet på 

anförda ställen förr meddelade. 

Vid 1870 års folkräkning uppgifne personer öf

ver fyllda 90 år : 

Ett så högt antal mankön öfver fyllda 90 är, 

som denna öfversigt utvisar för hela riket, eller 282, 

har ej uppgifvits sedan 1790, och antalet qvinkön 

öfver 90 ar, 813, öfverstiges blott af vår äldsta iakt

tagelse eller den för 1751. Dessa absoluta tal bevisa 

emellertid i och för sig intet, då man med en fort

gående tillväxt af folkmängden i sin helhet äfven är 
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berättigad att vänta absolut tillväxt af de högsta 

åldersklasserna, hvaremot de relativa talen hafva 

större betydelse. Då man sålunda bland 10,000 man

kön år 1870 finner för hela riket 1'40 öfver fyllda 

!)0 år, så får man gå tillbaka till 1835 års folkräk

ning, för att finna en högre proportion (1'42). P ro

portionen för qvinkönet är 1870: 3'78, öfverstiges 

först af den år 1700 iakttagna: 5'27. Om vi ock på 

senare tider ej för hela riket mola proportioner så

dana som 1751 af 6.60 inankön och 10'40 qvinkön 

på 10,000 innevånare af hvartdera könet, visar det 

anförda åtminstone, att någon oafbrutet fortgående 

minskning ej eger rum. 

Hvad serskild t angår landsbygden, träffas högre 

proportion än 1870 för mankönet först år 1820 (1 "57) 

ocli sa långt särskilda uppgifter äro tillgängliga, eller 

tran och med 1805, har för qvinkönet ej förekommit 

så hög proportion som nu. Mankönets proportion i 

staderna är den lägsta, som iakttagits, men för qvin

könet derstädes är proportionen vid jemförelse med 

förutgångna folkräkningar ingalunda låg. 

Vid jemförelse af länen sins emellan så väl vid 

samma tidpunkt som vid olika folkräkningsår fram

träda de vexlingar, som man i sådant fall har rätt 

att vänta. Endast med 2 undantag, för Malmöhus 

oeh Norrbottens län, äro de relativa talen för qvin

könet år 1870 högre än år 18G0 oeh detta gäller äf

ven mankönet i 15 län. I allmänhet torde dock pro

portionen af ifrågavarande ålderstigna personer, när 

man öfverser en länure tidervnul, kunna sägas vara 

högre i norra än i södra delarne af landet, oeh pro

portionerna för Jemtlands lan hafva hållit sig så egen

domliga, att de förtjena här särskildt anföras, nem

ligen på 10,000 innevånare af hvartdera könet: 

För enstaka ar förekomma visserligen inom det 

ena eller andra länet, serdeles de nordligaste, relativa 

tal högre än dessa, men intet enda län företer så 

Detta förhållande, som från andra sidan bestyrkes 

af sjunkande antal ingångna äktenskap ocli försenad 

ålder för äktenskapens ingående, synes visserligen fur 

Uti dessa tal framträder omisskänneligt en progressiv 

förökning af antalet ogifte öfver lo år af båda könen, 

vare sig för hela riket, landsbygden eller städerna, 

ocli en sådan röjes än tydligare, om äfven följande 

äldre mindre fullständiga, blott till hela riket ocli 

Stockholms stad begränsade, tal begagnas till jem

förelse, nemligen ogifte öfver 15 är: 

i hela riket: i Stockholms stad: 

höga tal utan afbrott och med en så omisskännelig 

riktning att stiga. 

På sätt och af skäl, som i det föregående äro 

antydda, innehåller tab. N:o 1 för första gången en 

detaljerad kombinerad redogörelse för ålder, kön och 

civilstånd. De äldre kombinerade iakttagelserna härom 

äro inskränkta till summariska uppgifter om antalet 

ogifte, d. v. s. sådana, som aldrig inträdt i äkten

skap, öfver 15 års ålder. Dessa äldre uppgifter äro 

till jemförelse med året 1870 i procent af hvarje 

köns innevånareantal beräknade i nedanstående tabell 

från och mod året 1815: 



Kombinerad redogörelse for kön, 

den sist förflutna 15-åriga perioden förete en motsatt 

riktning eller en lycklig minskning af antalet ogifte. 

Antagligt torde väl ock vara', att den lyckligare eko

nomiska ställning, som redan år 1870 börjat inträda,, 

i någon mån kan hafva minskat det relativa antalet 

ogifte öfver 15 år, men säkert ligger den hufvud

sakliga orsaken till förändringen uti emigrationens 

inflytelse att betydligt förminska det absoluta antalet 

ogifte öfver 15 är ocli derigenom å ena sidan höja 

det relativa antalet gifte och å den andra sänka det 

relativa antalet ogifte. Serdeles anmärkningsvärd och 

detta både i sedligt och sanitärt hänseende är den 

stora skilnad, som redan i dessa tal framträder mel

lan landsbygden och städerna ocli bland dessa ser-

skildt .Stockholms stad. Att omkring 2.-, af Stock

holms giftvuxna befolkning lefver ogift är visserligen 

ett förhållande, som i mer eller mindre mån kan 

vara gemensamt med andra större städer, serdeles 

hufvudstäder, och som både till orsaker och följder 

alltså ej står enstaka, men det beklagansvärda för

ringas dock ej .häraf. Om än den förnämsta orsaken 

härtill får sökas ej uti sedlig förslappning, utan i 

svårigheten för mannen att finna ett verksamhetsfält 

med nog tryggad ekonomisk ställning, för att tillåta 

öfvergången till familjelif, så lider det väl dock intet 

tvifvel, att fruktan för denna öfvergång måste växa i 

samma mån, som de ekonomiska vilkoren för dess 

möjlighet försvåras af högt drifna anspråk i afseende 

på lefnadssättet. Den del af hufvudstadens giftvuxna 

befolkning, som företrädesvis är blottställd för på

tryckningen af dessa anspråk, blir följaktligen ock 

den, som företrädesvis hemfaller åt det ogifta ståndet, 

eller först vid en längre framskriden ålder kan från-

träda detsamma. Att här skilja emellan hvad som med 

rätta bjudes af en klok framtidsomtanke och hvad 

som är en blott svag eftergift för öfverdrifna for

dringar af tidens anda ocli sed, är ej lätt, men säkert 

är, att frukterna för både samhället och individen af 

det osedliga lif, till hvilket frestelserna härigenom 

stegras, ej skulle framstå i den ofördelaktiga dager, 

som här, derest den höga proportionen af giftvuxna 

ogifta personer kunde förringas. 

Hvad här blifvit anfördt såsom resultat af de 

äldre i klump samlade iakttagelserna framgår i detalj 

ålder och civilstånd. Tab. Litt I. x v 

för hvarje serskildt lefnadsår af den kombination, för 

hvilken tab. N:o 1 är föremål. För att latta öfver-

sigten af dess stora omfång är i efterföljande tabell 

Litt. E för hvart kön en beräkning af relativa an- Tab. Litt. E 

talet utförd i dels 5- dels 10-åriga åldersgrupper, ser

skildt för hela riket, landsbygden och städerna, af 

hvilken för 1,000 personer af hvarje åldersklass ses, 

huru många år 1870 befunnos ogifte, gifte, énklingar, 

enkor och frånskilde. 

Civilståndsföröndring af män före fyllda 20 år 

förekommer naturligtvis så sällan, att den nästan kan 

lemnas utom allt afseende, då den deremot för qvinnor 

i denna åldersklass å landsbygden uppgår till 1 %, 

och inom samma åldersklass framträda bland dem 

t. o. in. enstaka fall af enkor och frånskilde. Den 

med åren fortgående öfvergången från ogift stånd 

minskar med hvarje åldersklass det relativa antalet 

ogifte under ökning af antalet inom de andra civil

ståndsklasserna. Denna minskning af de ogifte fram

träder naturligtvis starkast i den åldersklass, då hög

sta antalet äktenskap ingås. För hela riket finnes 

den visserligen för båda könen starkast framträda 

med omkring 30 % i 26:te-—30:de lefnadsåret, men 

har, till följd af qvinnans tidigare giftermålsålder, 

redan för henne i 21:sta—25:te lefnadsåret stigit till 

nära 15 % mot blott 6 % för mannen. Tvärtom och 

i följd af mannens senare inträde i giftermål fortgår 

minskningen af ogifte män starkare än af ogifta qvin

nor i de följande åren från och med 31:sta t. o. m. 

45:te. Emellan 46:te—50:de lefnadsåren har minsk

ningen af de ogifte männen redan gått så långt, att 

de i denna åldersklass utgöra knappt 10% af könets 

hela befolkning i klassen, hvaremot de ogifta qvin-

norna i denna åldersklass närma sig 16 %. 

Mot den fortgående minskningen af relativa an

talet ogifte svarar naturligtvis en fortgående pro

portionel ökning af dem, som öfvergått från delma 

civilståndskategori och som sönderfalla i gifte, enk

lingar och enkor samt frånskilde. 

Tillväxten af civilståndsklassen gifte kan ej vara 

progressiv längre än under den åldersperiod, inom 

hvilken de nyingångna äktenskapens antal öfverstiger 

antalet af de genom dödsfall upplösta. 
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För mankönet i hela riket infaller maximum af 

de i äktenskap lefvande inom 46:te—50:de lefnads

åren, eller på hvart 1,000-tal i denna åldersgrupp 

med 850 gifte mot 99 ogifte och 51 enklingar och 

frånskilde. Från denna åldersklass sjunker propor

tionen af de i äktenskap lefvande männen under oaf

bruten tillväxt af enklingarne, hvilka i 81:s ta -90:de 

aren stiga till 61 % mot blott 36 % gifte män, men 

det är anmärkningsvärdt, att ännu öfver fyllda 90 år 

återstoden af gifte män kan intaga den höga pro

portionen af nära 26 % af de då qvarlefvande. 

Tab. Litt. K. Relativa antalet ogifte, gifte, enkling ar, enkor och fränskilde inom vissa åldersklasser 
den 31 December 1870. 

För qvinkönet i hela riket inträder högsta pro

portionen gifta i den tidigare åldersklassen 41—45-

åriga med 740 i äktenskap lefvande mot 183 ogifta 

och 78 enkor och frånskilda. De gifta qvinnornas 

maximiprocent är således betydligt lägre än männens, 

under det qvinkönets procent af ogifta och enkor der

emot är vida högre redan i denna tidigare åldersklass. 

Proportionen af gifta qvinnor sjunker ock sedan så 

starkt, att den i åldersklassen 71—80-åriga utgör föga 

mer än hälften af männens motsvarande, och i ålders

klassen öfver 90 år nedgått till det ringa beloppet 
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af 3 %. Enkornas relativa antal växer deremot så 

mycket starkare och oafbrutet, så att det utgör bland 

samtliga qvinnor i den högsta åldersklassen 88 % af de 

lefvande mot blott 70 % enklingar af motsvarande 

ålder. 

Då landsbygden med sin betydligt öfvervägande 

folkmängd hufvudsakligen bestämmer proportionerna 

för hela riket, så framträder för den ensamt för sig 

betraktad ett likartadt stigande och fallande, som det 

hvaråt nyss uppmärksamheten egnats. 

Mellan städerna och landsbygden äro deremot 

betydliga skilnader vanligare. Proportionen af ogifte 

män så väl som af ogifta qvinnor visar sig sålunda 

för hvarenda åldersklass betydligt högre i städerna 

än på landsbygden, för männen t. ex. i 46:te—50:de 

lefnadsåren och för qvinnorna i 41:sta—45:te nära dub

belt högre på förra än på senare stället, och skilnaden 

fortgår derefter i stigande. Då landsbygden af de 

qvarlefvande ogifte männen öfver 90 års ålder företer 

blott 3 %, visa städerna 18 %. För de ogifta qvin

norna i samma ålder äro de respektiva talen 6 % och 

24 %. Det högre relativa antalet ogifte i städerna 

måste i allmänhet hafva till följd derstädes ett lägre 

relativt antal gifte än å landsbygden. 

Högsta proportionen gifte män, hvilken likasom 

å landsbygden infaller i 46:te—50:de lefnadsåren, är 

dock blott 760 mot 863 å landsbygden, men om den 

i städerna långsammare än å landsbygden höjt sig till 

sitt nämnda maximum, så sjunker den ock lång

sammare för hvarje högre åldersklass. 

Högsta proportionen gifta qvinnor i städerna, 

hvilken likasom för qvinkönet å landsbygden infaller 

i 41:sta—45:te lefnadsåren, är dock betydligt lägre 

nemligen 576 mot 771, och jemte sitt långsammare 

stigande sjunker den ock från sitt maximum så starkt, 

att proportionen af gifta qvinnor å landsbygden redan 

i 61:sta—70;de åren är mer än dubbelt högre än i 

städerna, och i den högsta åldersklassen 36 mot 10. 

Relativa antalet enklingar, hvilket är i oafbrutet 

stigande med åldern, ställer sig intill 6lista—70:de 

åren högre i städerna, men efter lika proportion i 

nämnda åldersklass blir förhållandet omvändt, såsom 

antaglig följd af större dödlighet i städerna. 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse för 1870. 3. 

Oaktadt relativa antalet gifta qvinnor är i stä 

derna lägre än a landsbygden är dock förhållandet i 

det hela omvändt hvad beträffar enkorna, hvilkas 

relativa antal ännu i 71:sta—80:de lefnadsåren håller 

sig lägre å landsbygden än i städerna. Först i de 2 

högsta åldersklasserna förändras detta förhållande. 

Det skulle blifva alltför vidlyftigt att utsträcka 

dessa jemförelser medelst relativa tal till de ser-

skilda länen, för att framhålla dessas egendomligheter. 

Hufvudstaden är dock förtjent att framhållas och är 

detta gjordt i tabellen Litt. F å följande sida, Tab. Litt. F. 

genom hvilken de egendomliga afvikelserna så val från 

rikets som landsbygdens relativa tal framträda och 

utvisa den stora inflytelse, som Stockholms stad ut

öfvar på de relativa talen för samtlige städer. 

Stockholm visar bland mankön ännu i 61:sta— 

70:de lefnadsåren högre proportion: 185, ogifta man

kön än landsbygden i 36:te—40:de lefnadsåren: 180, 

och bland qvinkön i åldern 70—80 år nära lika stort 

antal: 310, som det hvartill landsbygden redan mellan 

31—35 år nedbragt sina ogifta qvinnor: 302. 

Proportionerna af gifte så väl män som qvinnor 

äro allmänt betydligt lägre än å landsbygden, och 

skilnaden uppgår inom de produktiva åldersklasserna 

för männen till icke mindre än omkring 20 % och 

stannar icke långt efter för qvinnorna. Enklingarnes 

och enkornas proportion håller sig ock ända inpå 

ålderdomen vida högre i Stockholm än på lands

bygden. Stockholms proportion af frånskilde visar 

sig ock såsom den högsta. 

Utrymmet har icke tillåtit mer än dessa antyd

ningar i afseende på lokala skiljaktigheter, hvilkas 

vigtiga betydelse är lätt insedd. 

Det material, som tab. N:o 1 innehåller, är emel

lertid så rikt, att dess lättade åskådliggörande, åt

minstone i hvad beträffar hela riket gemensamt för 

hvarje serskildt åldersår, så mycket mindre bort 

underlåtas, sorn det med sina tillförlitliga detaljer rö

rande ålder och civilstånd otvifvelaktigt erbjuder stort 

intresse. För sådant ändamål har den grafiska fram

ställningen valts i bilagda diagram N:o 1. Diagram N.o 1 

Detta diagram åskådliggör gemensamt för hela 

riket, men för hvarje kön serskildt, den kombinerade 

C 
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fördelningen af ålder och civilstånd inom hvartenda 

lefnadsår, och besvarar omedelbart i procent frå

gan om relativa antalet ogifte, gifte, enklingar och 

enkor (deruti inberäknade frånskilde), som vid 1870 

års utgång funnos i hvarje serskild ålder. Alders-

åren afläsas på den nedra horisontala skalan, procent

antalet befintlige personer i hvartdera åldersår på 

den vertikala skalan. Der i de högsta lefnadsåren 

de absoluta talen fallit mycket låga och den indivi-

duela inflytelsens tillfällighet följaktligen kunnat göra 

sig allt för mycket gällande, hafva begagnats qvin-

qvennala medeltal, hvarjemte detta förhållande antydts 

å diagrammet medelst afbrutna linier. 

Om man nu för mankönet följer de ogifte från 

det knappt nämnvärda antal, hvarmed de före fyllda 

20 år börjat inträda i gifte, så finnes af den för dem 

afsedda kurvan, huruledes de, i 21:sta lefnadsåret 

ännu ej ens med I i % minskade från 100 till omkr. 

981/2 %, sedermera genom giftermål raskt sjunkit till 

ett antal af blott omkr. 49 1/2 % vid åldern af 29 \ år, 

vid hvilken ålder de gifte männen redan hunnit med 

dem blifva liktalige (i båda liniernas afskäiringspunkt) 

och civilståndsfördelningen alltså förändrat sig till 

49 £ % ogifte, 49 ^ % gifte och enklingar ännu ej upp

gående till fullt 1 %. 

Med nästan samma regelbundenhet fortfar linien 

för de ogifte männen att antyda en fortgående sänk

ning af antalet genom deras öfvergång till giftermål, 

intill dess enklingames linie skares vid 54 års ålder 

och båda dessa civilståndskategorier, hvardera med 

8 A % styrka, blifva liktaliga inom åldersårets manliga 

befolkning, som då visar omkring 8i % ogifte, %\ % 

enklingar och 83 % gifte män. 

Sedan antalet ogifte män sjunkit till så låg pro

cent, företer det för följande lefnadsår redan så små 

absoluta tal, at t kurvan under sin fortgång ej kan 

erbjuda den jemna lutning för hvarje lefnadsår som 

förut, intill dess hon uppnår sin lägsta punkt af 

omkring 3 % vid 85 års ålder, då vid sidan af desse 

ogifte stå 32 % gifte och 65 % enklingar. 

Kurvan för de gifte männen, med en knappt 

nämnvärd höjning förr än i 21:sta lefnadsåret, reser 

sig sedan regelbundet genom den ofvan antydda skär

ningspunkten med de ogiftes kurva vid 49ä % i ål

dern af 29^ år ända till sin högsta punkt vid omkring 

851 % i 47:de lefnadsåret, i hvilken ålder vi sålunda 

Tab. Litt. F. Relativa antalet ogifte, gifte, enklingar, enkor och frånskilde inom vissa åldersklasser i Stockholms 

stad den 31 December 1870. 
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finna den manliga befolkningen, med sitt maximum 

8 5 | % gifte, i öfrigt utgöras af 9 | % ogifte och 5 % 

enklingar. 

Från kulminationspunkten går sänkningen af de 

gifte männens kurva, mindre brant än stigningen, ned 

genom skärningspunkten med enklingarnes kurva vid 

omkring 47 \ % och 77 års ålder, då vi sålunda möta 

den förändrade civilståndsgrupperingen af omkring 

47} % gifte, 47 k % enklingar och 5 A % ogifte män. 

Enklingarnes kurva företer det jemna stigande, 

som är en följd af deras progressiva tillväxt. 

Samtliga kurvornas slutliga riktning mot lifvets 

gräns, då talen ock blifva allt för låga, för att kunna 

för ifrågavarande ändamål användas, bestämmes af 

det naturliga förhållandet, att civilståndskategoricn 

gifte är den, som i främsta rummet här skall minskas 

genom äktenskaps upplösning medelst dödsfall. 

Till följd af de vid tidigare ålder ingångna äkten

skapen företer kurvan för ogifta qvinnor redan vid 

17 års ålder en märkbar sänkning, som allt raskare 

fortgår till afskärningspunkten med kurvan för de 

gifta vid omkring 49i & och föga öfver 28 års ålder, 

vid hvilken ålder qvinkönets civilståndsfördelning 

alltså företer 49 A, % ogifta, 49 \ % gifta och 1 % enkor. 

Denna med männens i öfrigt lika proportion inträffar 

alltså för qvinnan något öfver ett åldersår tidigare, 

men om man vid samma ålder, eller omkring 28 år, 

jemför förhållandet med männen, så finner man då 

bland dessa omkring 58 % ogifte, omkring 41 \ % 

gifte och i % enklingar. 

Redan före nämnda skärningspunkt visar sig kur

van för de ogifta qvinnorna benägen att förändra sin 

branta sluttning och träffas af den raskt tillmötes

gående kurvan för enkorna redan vid omkring 14 A % 

och 50 j års ålder. Vid denna ålder blir alltså det 

inbördes förhållandet omkring 14A, % ogifta, 14A, % 

enkor och 71 % gifta qvinnor. För mankönet ställer 

sig åter förhållandet vid samma åldersår, 50—51, 

med omkring 91 % ogifte, 6\ % enklingar och 84J % 

gifte. 

Till följd af det qvarstående högre beloppet ogifta 

qvinnor och den starka tillväxten af enkor kommer 

för qvinkönet redan i åldern mellan 80 och 90 år 

det relativa antalet gifta qvinnor att så starkt sjunka, 

att dess kurva skares af kurvan för de ogifta, hvilka 

äfven med sitt relativa minimum i 83:dje lefnadsåret 

uppgå till mer än 7 % mot 13 % gifta och 80 % enkor. 

I samma lefnadsålder, eller det 83:dje, företer der

emot männen omkring 4 % ogifte, 37 % gifte ocli 

59 % enklingar. 

Den qvinliga kurvan för gifta, som tidigare än 

den manliga börjar sin stigning, uppnår efter skär

ningen med kurvan för de ogifta sin högsta punkt 

vid omkring 74 % i 44:de lefnadsåret vid sidan af 

\1\% ogifta och %\ % enkor. För mankönet låg 

denna kulminationspunkt vid omkring 85 \ % och 47 \ 

års ålder samt vid sidan af 9 | % ogifte och 5 % enk

lingar. 

Fi'ån sin höjdpunkt sänker sig kurvan för gifta 

qvinnor, till dess den vid omkring 44 A % skär enkor-

nas kurva i 66:te lefnadsåret, då proportionerna alltså 

stå med omkring 44A. % gifta, 444, % enkor och 11 % 

ogifta. I samma lefnadsår förete deremot mankönets 

proportioner omkring 70 % gifte, 23 % enklingar och 

7 % ogifte. 

Enkornas kurva, som i 40:de lefnadsåret redan 

visar 6 % mot enklingarnes 2<j % vid samma ålder, 

stiger sedan så starkt, att den vid 50 års ålder visar 

öfver 14 % mot likåldrige enklingars 6 %, vid 60 års 

ålder 31 % mot enklingarnes 14J %, vid 70 års ålder 

54j % mot enklingarnes 30 A, % o. s. v. 

Vid jemförelse af samtliga kurvorna för båda 

könen förete de i öfrigt en så i ögonen fallande har

moni, att de ovilkorligt leda uppmärksamheten på 

det höga värdet af de ålders- och civilståndsuppgifter, 

som omedelbart och utan några jemkningar kunnat 

tjena till underlag för utarbetningen af diagrammet. 

Tab. N:o 2. Rikets folkmängd den 31 December 1870 

efter Uppgifna födelseorter. 

För att vinna upplysning om befolkningens om

flyttningar och ledning för omdömet om de vigtiga 

inflytelser, som af dem utöfvas, har man vid senare 

tiders folkräkningar antagit som regel att äska upp

gift om födelseorten för hvarje person. I de formulär 

för utdrag ur husförhörslängderna, hvilka fastställdes 

till begagnande för folkräkningen i riket vid 1860 

års utgång, -upptogs följaktligen ock en serskild kolumn 
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för antecknande af personernas födelseort, inskränkt 

dock till länets och stadens namn. Då emellertid ett 

allmänt gällande formulär för sjelfva husförhörsläng

derna ännu saknades och först den 27 April 1860 

af Eders Kungl. Maj:t fastställdes med deruti upp

tagen serskild kolumn för födelseort (socken i län 

och stad), så kunde motses att, innan husförhörs

längderna efter det nya formuläret hunnit komplet

teras, ofullständigheter äfven torde förekomma uti 

de utdrag, som ur dem skulle lemnas till underlag 

för folkräkningen. Att uppdaga och undanrödja dessa 

möjligen förhandvarande ofullständigheter var i all

mänhet omöjligt för Statistiska Central-Byrån. En

dast i några få fall beträffande städerna Göteborg, 

Amäl och Sundsvall gaf saknaden af alla uppgifter 

om födelseorten tillräcklig anledning att anmärka bri

sten å den tab. N:o 2, som uti Statistiska Central-

Byråns underd, berättelse, A. IL 3, redogjorde för för

hållandet vid 1860 års slut. 

Sedan formulären för husförhörslängder numera 

varit i bruk under ett decennium och längderna un

der tiden antagligen måst allmänt omskrifvas, är att 

hoppas, att komplettering af födelseorterna ej af pre

sterskapet underlåtits och att följaktligen afskrifterna 

till 1870 års folkräkning ej lidit af de ofullständigheter, 

som åtminstone delvis vidlådde dem år 1860. De upp

gifter öfver födelseorterna, hvilka nu äro tillgängliga 

från båda ändpunkterna af en 10-årsperiod, under 

hvilken kommunikationsanstalterna inom landet före

trädesvis genom jernvägar vunnit en stark utveckling, 

ega, om ock i någon mån bristfälliga, dock ett högt 

värde såsom svar på frågan om sambandet mellan 

kommunikationsmedlen och omflyttningarna af befolk

ningen. Med hänsyn till denna fråga är motstående 

Tab. Litt. G. tab. Litt. G utarbetad, dock blott i länssamman

drag, omfattande för hvarje län så väl landsbygden 

som städerna. 

Hvad hela riket beträffar, utvisar den 

1 8 6 0. 1 8 7 0 . 
hela folkmängden 3,859,728. 4,168,525. 

bildad af hvarje läns egna in

födingar 3,581,894. 3,785,200. 

eller på hvart 1,000-tal 

innevånare 928. 908. 

1 8 6 0. 1 8 7 0 . 

af andra lans infödingar 208,290. 368,458. 

eller på hvart 1,000-tal 

innevånare 70. 88. 

och af utländingar samt till 

härkomsten okände 9,544. 14,872. 

eller på hvart 1,000-tal 

innevånare 2. 4. 

Under den decennala folkmängdstillväxten synes 

här visserligen det absoluta antalet infödingar inom 

hvarje län hafva ökats, men det relativa antalet har 

dock sjunkit från 928 till 908 pro raille i följd af 

den både absoluta och relativa tillväxten af inflytt

ningar från andra län, uppgående på 1,000 innevånare 

år 1870 till 18 personer mer än 1860. På samma 

sätt finnes år 1870 det relativa antalet fördubbladt 

af dem, som från andra länder till riket inflyttat, 

eller i saknad af uppgifven födelseort jemväl hit hän

förts. Utan serdeles förändring af det såsom medel

tal för riket ännu gällande förhållandet, att öfver 

90 % af länsinnevånarne äro länets egna infödingar, 

synes alltså omflyttningarnas talrikhet vara i till

tagande, och skall otvifvelaktigt, trots den motvigt, 

som ligger i jordegendomens fördelning på omkring 

300,000 egare, fortgå i denna riktning i den mån 

tillfällen till utkomst erbjudas i allt vidsträcktare 

kretsar ocli hindren af långa afstånd motarbetas af 

kommunikationsanstalternas allt tätare masknät. 

Med undantag för Stockholms stad, Gotlands, 

Blekinge och Norrbottens län företer hvart och ett 

af de öfriga länen relativ minskning af sina infödde 

innevånare år 1870 mot är 1860. Likasom proportio

nen i det hela af infödingar är olika för olika län, 

så vexlar äfven minskningen under decenniet. 

Vesterbottens och Norrbottens län framstå båda 

åren med högsta relativa antalet egna infödingar och 

följaktligen minsta antalet från andra orter inflyttade. 

I det förstnämnda har dock under decenniet pro

portionen af infödingar något sjunkit och den af 

svensk inflyttning något höjt sig, hvilket deremot ej 

är förhållandet i det sistnämnda, som båda åren före

ter en teraligt hög relation af inflyttade utländingar. 

Vermlands län står derefter båda åren med när

mast högsta proportion infödingar bland sina inne-
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vanare. Elfsborgs län år 1860 med mer än 97 % in

födingar har deremot, år 1870 sjunkit till 94'9 %. 1860 

års höga tal för Göteborgs och Bohus lan, 97 %, torde, 

jemfördt med 1870 års, bevisa sig hafva berott af de 

ofvan antydda ofullständiga uppgifterna om födelseort. 

För lägsta proportionerna infödingar bland sin 

folkmängd, när Stockholms stad undantages, utmärka 

sig båda åren: Stockholms, Uppsala, Vestmanlands och 

Södermanlands län, eller Mälareprovinserna. Dessa 

förete ock ett betydligt fallande under decenniet af 

infödingarnes proportion. Härmed sammanhänger 

naturligtvis ock en hög och stigande proportion af 

inflyttningar. 

Tabt Litt. G. Antalet innevånare födde inom och utom länet aren 1860 och 1870. 

Bland öfriga län, i hvilka proportionen af in

födingar bland folkmängden sjunkit, framstå Vester-

norrlands, Gefleborgs och Malmöhus län. 

Jemför man med hvarandra landsbygd och städer, 

så voro år 1860 länsinfödingarne inom hvarje läns 

landsbygdsbefolkning 3,257,163, eller 951 pro mille af 

länens hela befolkning å landsbygden, år 1870 der

emot 3,403,345 eller blott 938 "/oo; stadsinfödingarne 

inom hvarje läns stadsbefolkning år 1860: 324,731 

eller 747 pro mille af hela stadsbefolkningen mot 

381,855 eller blott 708 %0 år 1870. 

De inrikes födde, som år 1860 ingingo i an

nat läns landsbygdsfolkmängd än födelselänets, voro 
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163,354, eller 48 pro mille af hela länsfolkmängden, 

år 1870 deremot 218,275 eller 60 %o. 

De utrikes födde, eller till härkomst okände, som 

år 1860 ingingo i landsbygdens folkmängd voro 4,692 

eller 1 pro mille af folkmängden, år 1870 deremot 

7,256 eller 2 %o. 

De inrikes födde, som år 1860 ingingo i annat 

läns stadsfolkmängd än det inom hvars städer de voro 

födde, voro 104,936, eller 242 pro mille af hela stads

folkmängden, år 1870 deremot 150,178 eller 278 %o. 

De utrikes, eller å okänd ort födde, som år 1860 

ingingo i städernas folkmängd voro 4,852, eller 11 

pro mille af hela folkmängden, år 1870 deremot 7,616, 

eller 14 7„„. 

Ytterligheten af den riktning, som fördelningen 

af städernas folkmängd frän ifrågavarande synpunkt 

företer, framstår i Stockholm med en proportion på 

hvarje 1,000-tal innevånare af 
år 1860 år 1870. 

infödde 426. 433. 

inflyttade Svenskar 551. 546. 

" utländingar 23. 21. 

När på här anförda sätt städerna utöfva en så 

stark dragningskraft till inflyttning, så är man häraf 

berättigad att uti ett sådant förhållande söka en bland 

orsakerna till de i tab. Litt. F framträdande olik

heterna mellan de serskilda länen i afseende på pro

portionen af länsinfödde innevånare. Då nemligen 

städernas dragningskraft i allmänhet står i direkt för

hållande till deras folkrikhet och behof af arbetskraft, 

sä kan man ock hafva skäl att vänta en lägre proportion 

infödde i de län, der stadsbefolkningen ingår till en 

högre proportion. Till samma resultat leder ock den 

dragning, som frän dessa sistnämnda län utöfvas på 

andra mer eller mindre närbelägna, i hvilka man äf

ven med en relativt ringa stadsbefolkning kan i följd 

af flyttningar finna ett lagt tal infödde bland folk

mängden. Detta senare förhallande röjes tydligt af 

tab. N:o 2 beträffande Mälarepvovinserna genom upp

märksamhet på födelseorterna för Stockholms befolk

ning (kol. 3—26), der Stockholms län framstår med 

10,368, Södermanlands med 7,881, Uppsala med 5,606, 

Vestmanlands med 4,106 o. s. v. Likartad inflytelse 

så väl på eget som angränsande län utöfvar omiss

känneligt Göteborgs stad. 

De nordligaste länens egendomliga natur- och 

klimatförhållanden torde väl i allmänhet ej erbjuda 

stora lockelser till inflyttning, dock företer Norrbottens 

län en hög proportion utomlands födde, hufvud

sakligen inflyttade finnar jemte andra af industriel 

verksamhet ditkallade utländingar. Granskapet med 

Norge torde på Jemtland utöfva en likartad inflytelse 

derifrån, på sätt ock af tab. N:o 3 närmare upplyses. 

Den betydliga höjningen af proportionen inflyttade 

inom Gefleborgs och Vesternorrlands län torde väl 

stå tillsamman med den lifliga trävarurörelsen och 

sjöfarten, och utan tvifvel kommer alltid det tillfälle 

till försörjning, som deii industriela verksamheten er

bjuder, att allt mer lossa de band, hvarmed födelse

orten gerna fasthåller. 

De horisontala raderna å tab. N:o 2 lemna upp

lysning om det antal infödingar från andra län, hvar

med hvarje län ökat sin folkmängd. Ett tal ännu 

högre än det nyss anförda: 10,368, hvarmed Stock

holms stad ökat sin folkmängd från Stockholms läns 

infödingar, finnes der (kol. 16), nemligen 11,069 Elfs

borgs lans infödingar bland Göteborgs och Bohus läns 

folkmängd. Utom ofvannämnda Mälareprovinsers in

födingar ingingo i Stockholms stads folkmängd 8,430 

infödde Östgötar, 5,967 från Kalmar län, 4,067 Skara

borgare o. s. v., men blott 175 Jemtländingar, eller 

den minsta kontingenten från någotdera länet. 

Ehuru i hvarje läns folkmängd i regeln ingå åt

minstone ined en eller annan person infödingar från 

samtlige öfrige län, finnas dock härifrån några undan

tag, i det ingen enda infödd Jemtländing träffats inom 

Kronobergs län och ingen enda infödd Vesterbottning 

inom Blekinge och Kristianstads län. 

Af kol. 30 i tab. N:o 2 upplyses serskildt för 

landsbygden och serskildt för städerna inom hvarje 

län procenten af infödde innevånare. Öfver medel

talet för landsbygden i hela riket eller 93'8 % in

födingar stå i följande ordning: Norrbottens (98'8 %), 

Vesterbottens, Vernjlands, Göteborgs och Bohus, Jemt

lands, Kopparbergs, Elfsborgs, Skaraborgs, Kalmar, 

Malmöhus, Jönköpings, Vesternorrlands, Hallands samt 

Blekinge läns landsbygd; vid medeltalet Kronobergs, 
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under medeltalet Gefleborgs (93'6 %), Gotlands, Kri

stianstads, Örebro, Östergötlands, Södermanlands, Upp

sala, Vestmanlands och Stockholms län (80'3 %). 

Öfver medeltalet infödingar i städerna (70'8 %) 

i hela riket befinna sig i följande ordning städerna i 

Norrbottens län (92 %), Kalmar, Vesterbottens, Skara

borgs och Blekinge, Kopparbergs, Östergötlands, 

Malmöhus, Vermlands, Kronobergs, Elfsborgs och 

Jemtlands, Örebro, Gotlands, Hallands, Kristianstads, 

Jönköpings, Södermanlands (76'1 %), Vestmanlands 

och Vesternorrlands (73"6 %) samt Göteborgs och 

Bohus län (71 %); under ofvannämnda medeltal stå i 

följande ordning städerna i Gefleborgs (69'2 %), Upp

sala (65'6 .%), Stockholms län (63'4 %) samt Stock

holms stad (43'3 %). Det röjes häraf tydligt, att det 

är inflytelsen af några få läns städer jemte den af 

Stockholms stad, som nedtrycker medeltalet för samt

lige städer. 

Resultatet af den medelst hushållslistor omsorgs

fullt utförda folkräkningen i Göteborgs stad år 1870 

har upplyst, att af stadens 56,288 innevånare voro 

födde 

Häraf visar sig bland annat, att Göteborgs stads 

folkmängd utgöres af 48'3 % infödingar och 517 % 

från andra orter inflyttade och sålunda i dessa pro

portioner föga skiljer sig från Stockholms stad. Af 

utrikes födde visar Göteborg T83 % mot 2"04 % i 

Stockholm. 

Genom uppgifterna om födelseorterna för den 

lefvande befolkningen vid 1870 års slut har det blif

vit möjligt att å tab. N:o 2 på 3:dje och 4:de raderna 

nedifrån utföra absoluta och relativa antalet qvar

lefvande af hvarje serskildt lans infödingar, eller den 

kontingent, hvarmed hvarje läns infödingar ingick i 

rikets hela folkmängd, hvilken kontingent i allmänhet 

måste stå i direkt förhållande till hvarje serskildt läns 

folkmängd och deraf beroende nativitetsbelopp. Man 

finner följaktligen alltså t. ex. i kol. 13 Malmöhus 

läns infödingar ingå i rikets hela folkmängd med det 

högsta absoluta antalet: 311,143, eller 7'46 %, emedan 

detta län är det folkrikaste inom landet, såsom egande 

enligt kol. 32 ej mindre än 7'58 % af rikets samtlige 

innevånare. Såsom det minst folkrika länet, lemnande 

en kontingent till rikets hela folkmängd af blott 

1.30 %, förete också Gotlandsinfödingarne den minsta 

andelen, eller blott 1'25 % af riksbefolkningen. 

Om man tänker sig fullkomlig frånvaro af alla om

flyttningar emellan länen och följaktligen hvarje läns 

folkmängd bestående af endast infödingar, så skulle 

det procenttal, som uttrycker hvarje läns andel i hela 

riksfolkmängden, naturligtvis ock blifva detsamma, 

som den kontingent, hvarmed samma läns infödingar 

inginge i rikets hela folkmängd. Den skilnad, som i 

följd af omflyttningarna i verkligheten eger rum och 

framträder vid jemförelse mellan kol. 32 och 3:dje 

horisontela sifferraden nedifrån i tab. N:o 2, blir i 

följd häraf en mätare för intensiteten af landsinfödin-

garnes omflyttningar inom riket. 

Om man sålunda med + betecknar de län, hvilka 

till hela rikets folkmängd bidragit med större kon

tingent af innevånare än af infödingar, och med — 

det motsatta förhållandet, så framträda följande skil

nader emellan de ifrågavarande relativa talen: 



o 

A ena sidan stå har (+) de 10 län, som utöfver till 

undra län utflyttade egna infödingar i sin folkmängd 

upptagit ett öfverskott af andra läns infödingar, och 

.i den andra (—) de 15 län, som ej genom inflyttning 

af andra läns infödingar blifvit ersatte för sina in

födingar, som utflyttat till andra län. Bland de förra 

mötas, som man af det föregående kunnat förvänta, 

i främsta rummet Stockholms stad samt Göteborgs 

och Bohus län, bland de senare Jönköpings, Elfsborgs, 

Vermlunds, Kalmar och Örebro o. s. v. 

Genom den å sista horisontalraderna af tab. N:o 2 

meddelade uppgiften om antalet af de inom hvarje 

län infödde personer, som till andra län utflyttat och 

vid 1870 års slut ingingo i dessas folkmängd, upp

lyses bland annat Stockholms stad af sina infödingar 

hafva till andra län aflåtit det högsta relativa talet 

eller 23'7 %. Det län, hvars infödingar till största 

absoluta antalet år 1870 ingick i andra lans folk

mängd, var Elfsborgs med 25,665 personer och detta 

närmast stående är Jönköpings med 24,799. Söder

manlands län, som i detta hänseende år 1860 intog 

främsta rummet, kommer nu i det 5:te. Minsta ab

soluta antalet inom andraj läns folkmängd bilda Norr

bottningarne nemligen blott 1,412. 

Hela antalet af de infödde Svenskar, som vid 

1860 års folkräkning hade sitt hemvist inom annat 

län än det i hvilket de voro födde, utgjorde 268,290 

personer eller 6'95 % af rikets hela folkmängd. Vid 

1870 års folkräkning hade detta antal höjt sig till 

•'568,453 eller 8'80 %, ådagaläggande sålunda det ökade 

omfånget af inrikes omflyttningarna. 

Tab. N:o 3. Födelseorterna för de vid 1870 års 

folkräkning uppgifne utrikes födde. 

För de 12,015 i tab. N:o 2, kol. 27. uppgifne 

T«b. N:o 3. utom riket födde personer lemnar tabellen N:o 3 

närmare redogörelse i afseende på deras härkomst och 

undersåtlighetsförhållande, så vidt härom af upp

gifterna kunnat vinnas upplysning. Att bland dessa 

äfven finnas barn af Svenska föräldrar och undersåtar 

MIM-.-, lätt, men då antalet af dem är relativt ganska 

litet, har det »j ansetts förtjent af åtskiljande från 

de öfrige. 

Under de allt mer ökade omflyttningarna mellan 

olika länder har uppmärksamheten allt mer fästs 

på önskvärdheten af sådana förfoganden vid de all

männa folkräkningarna, att hvarje land skulle kunna 

erhålla upplysning om antalet af sina inom andra 

länder befintlige infödingar och undersåtar. Obe-

räknadt förut från England, Frankrike, Österrike in. fl. 

länder framställda önskningar om hithörande med

delanden från Sverige, anbefalldes Statistiska Central-

Byrån genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref af den 

1 Juli 1870 att, på grund af ett från Nord-Tyska 

förbundet ingånget erbjudande af reciprocitet, göra 

sammandrag af de vid 1870 års folkräkning vunna 

upplysningar rörande härvarande Nord-Tyska förbun

dets undersåtar med hänsyn till antal, kön, familje

medlemmar samt förandrad t eller bibehållet under-

såtlighetsförhållande. 

För att så vidt ske kunde erhålla de härtill nö

diga upplysningar anhölls hos presterskapet genom 

ett serskildt cirkulär af den 5 September 1870 om 

ökad uppmärksamhet på de i cirkulär af den 17 Fe

bruari samma år redan meddelade föreskrifter för 

uppgifterna i detta ämne, så att de serskilda stats-

områdena inom Nord-Tyska förbundet måtte blifva 

namngifna och de ofullständigheter, som måste upp

stå genom försummelse af kyrkoskrifning, så vidt 

möjligt minskade. 

På grund af de genom utdrag ur husförhörs

längderna erhållna uppgifterna kunde det af Eders 

Kungl. Maj:t anbefallda meddelandet till Nord-Tyska 

förbundet erhålla fullständigheten af nominativ för

teckning öfver samtlige familjemedlemmar. Sådan 

har ock meddelats Registry office i London. 

En svårighet har dock ej kunnat undgås, den 

nemligen af undersåtlighetsförhållandets noggranna be

stämmande. I detta hänseende synes nemligen myc

ken efterlåtenhet råda både i afseende på meddelande, 

affordrande och bestyrkande af uppgifterna. Det 

sammandrag, som tab. N:o 3 innehåller, och som af 

12,015 utrikes födde personer upptager 2,229 såsom 

utländske undersåtar, kan följaktligen i afseende på 

denna sistnämnda summa ej göra allt för stora an

språk, då primäruppgifterna ej sällan visat sig vara 

ofullständiga eller otillförlitliga och blott till någon 

XXIV Folkmängden den 31 December 1870 efter födelseorter utom riket. Tab. N:o 3. 
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del kunnat i Statistiska Central-Byrån rättas efter 

vi!i:na upplysningar. 

Hela det antal utrikes födde, som uppgifvits vid 

1870 års folkräkning: 12,015, öfverstiger motsvarande 

antal år 186U med 4,035. I förhållande till hela 

folkmängden utgjorde det sistnämnda år: 0"21 % mot 

0'29 % det förstnämnda. Dessa utrikes födde fördela 

sig på landsbygden med 5,554 personer, eller O'15 % 

af landsbygdens folkmängd, och på städerna med 6,461 

personer, eller 1'20 % af dessas folkmängd. 

Näst Stockholms stad, med 2,779, eller 2"47 %, 

utrikes födde innevånare, kommer Malmöhus län med 

2,097 och derefter Göteborgs och Bohus län med 

1,357, hvartill hvad detta sistnämnda län beträffar 

hufvudsakligen bidrager staden Göteborg med 1,030 

utrikes födde, eller 1'83 % af folkmängden. Lägsta 

antalet, 74 utrikes födde, företes af Vestmanlands län. 

Någon specifikation af de utrikes födelseorterna 

för serskilda landsdelar, sådan som enligt Eders 

Kungl. Maj:ts ofvannämnda nådiga befallning med

delats bland annat Nord-Tyska förbundet, har ej an

setts behöflig att offentliggöra i tab. N:o 3, hvilken 

derför inskränker sig till vissa hufvudländer. Bland 

dem visar sig Tyskland, eller Tyska kejsarstaten, hafva 

lemnat högsta' antalet inflyttade eller 2,856, hvarefter 

i ordning följa Danmark, Norge och Finland, alla med 

mer än 2,000. 

Inflyttningarna till Stockholms stad utgöras mest 

af Tyskar och Finnar, till Stockholms län af Finnar 

och Ryssar, till Kronobergs län af Danskar, till Kri

stianstads och Malmöhus län af Danskar och Tyskar, 

till Göteborgs och Bohus län af Norrmän, Tyskar och 

Danskar samt Engelsmän, till Elfsborgs, Vermlands, 

Kopparbergs och Jemtlands län af Norrmän, till Vester-

norrlands och Norrbottens län af Finnar. Häruti för

råder sig inflytelsen både af det geografiska läget och 

den näringsverksamhet, som de inflyttade afsett att 

välja. 

Sedan i följd af krigshändelserna den allmänna 

folkräkning, som var afsedd att utföras inom Nord-

Tyska förbundet vid slutet af år 1870, måst upp

skjutas till den 1 December 1871 och då omfattade 

hela Tyska kejsarriket, erhölls på grund af förut

nämnda erbjudande från Kungl. Preussiska regeringen 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse för 1870. 3. 

en summarisk uppgift på de Svenskar och Norrmän, 

som vid nämnda folkräkning vistats inom Preussiska 

statsområdet. Då genom sammanförandet af Svenskar 

och Norrmän i gemensamma summor denna uppgift 

förlorade sin betydelse för hvartdera riket serskildt, 

begagnade jag tillfället af min resa till Wien i Augusti 

månad sistlidna år att hos det Kungl. Preussiska 

Statistiska embetsverket anhålla att i stället för den 

samfälda uppgiften erhålla en, som upptoge endast 

Svenskar. Efter benäget löfte om utarbetande af en 

sådan öfversändes densamma i skrifvelse af den 14 

Augusti 1873, visserligen ej nominativ, men med 

skilnad mellan könen detaljerad för hvarje krets inom 

s. k. Regierungsbezirke och provinser och omfattande 

"Angehörige des Königreichs Schweden". I efter

följande tab. Litt. H meddelas dess innehåll, sam- Tab. Litt. H. 

mandraget till blott de 2 sistnämnda administrativa 

områdena. Derstädes är ock införd en vid besök i 

Hamburg mig af dess Statistiska embetsverk benäget 

meddelad uppgift om der befunne Svenske infödingar 

vid folkräkningen den 1 December 1871. 

Ofvannämnda skrifvelse från - Kungl. Preussiska 

Statistiska Byrån upplyser, att oaktadt noggranna 

föreskrifter ej kunnat undvikas, att Norrmän stundom 

blifvit räknade såsom Svenskar, emedan de förenade 

konungarikena förr varit i tabellformulären samman

förda i en enda kolumn, och åtskilliga biträdande 

personer vid senaste folkräkningen förmodat åtskiljan

det i 2 kolumner hafva berott på ett misstag i for

mulären. Man fäster derför uppmärksamheten derpå, 

att det Uppgifna antalet Svenskar möjligen kan vara 

något för högt. 

Fullständigt afslutade tryckta redogörelser hafva 

ännu ej till härvarande Statistiska Central-Byrå an

kommit från någon af de stater, som utfört allmänna 

folkräkningar åren 1870 och 1871. De delar af dy

lika redogörelser, som hittills ingått och omfatta 

upplysningar öfver födelseort och nationalitet samt 

lemna någon specifikation af utomlands födde, göra 

dock, med undantag för den från Mecklenburg-Schwe-

rin, ej någon skilnad mellan Sverige och Norge. 

Oaktadt detta är förhållandet äfven med den 

utmärkta redogörelse för 1871 års folkräkning i hela 

Tyska riket, hvilken utgifvits af Kejserliga Statistiska 
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embetsverket i Berlin, synes dock vara skäl att ur ' Mankön. Qvinkön. Summa. 
densamma meddela nedanstående öfversigt af det an- Braunschweig 30. 9. 39. 
tal Svenske ocli Norske undersåtar ("Staatsangehörige Sachsen-Alrenburg 1. 1. 2. 
Schwedens und Norwegens"), som vid nyssnämnda Sachsen-Coburg-Gotha 5. 3. 8. 
folkräkning upptagits inom hvartdera af kejsarrikets Annalt 12. 6. 1 . 
serskilda länder, nemligen i: Schwarzburg-Sondershausen .. 3. — 3. 

Mankön. Qvinkön. Summa. Waldeck 4. 2. 6. 
Preussiska staten 4,425. 2,273. 6,698. Reuss, yngre linien 3. — 3. 
Lauenburg 237. 187. 424. Schaumburg-Lippe 2. 1. 3. 
Bayern 48. 21. 69. Lippe 10. — 10. 
Sachsen 89. 54. 143. Ltlbeck 371. 207. 578. 
Wurtemberg 23. 7. 30. Bremen 76. 33. 109. 
Baden 21. 5. 26. Hamburg 930. 434. 1,364. 
Hessen 6. 3. 9. Elsass-Lothringen 7. 2. 9. 
Mecklenburg-Schwerin 1,400. 875. 2,275. Summa i Tyska kejsarriket 7,992. 4,353. 12,345. 
Sachsen-Weimar 3. 1. 4. Luxemburg 1. — 1. 
Mecklenburg-Strelitz 85. 58. 143. De sålunda erhållna uppgifterna rörande Tysk-
Oldenburg 201. 171. 372. land, hvilka dels sammanföra Svenskar och Norrmän, 

Tab. Litt. H. Svenske undersåtar befunne inom nedanstående delar af Preussiska statsområdet 
den 1 December 1871. 
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dels ej (Hamburg) fullständigt åtskilja undersåtlighets-

förhållandet, lemna visserligen mycket öfrigt att önska 

i afseende på väntade upplysningar, men gifva dock 

värdefulla häntydningar. 

För att i någon mån vägleda sig till svar å frå

gan om antalet ensamt Svenskar bland de 12,346 

Svenske och Norske undersåtar, som funnos inom 

hela kejsarriket och Luxemburg, kan man begagna den 

uppgift, som från Preussiska Statistiska Byrån erhållits 

öfver de ensamt inom konungariket Preussen befunne 

'Svenskarne, oaktadt denna äfven omfattar ett litet 

antal Norrmän. 

Då man egnar uppmärksamhet åt de delar af 

Tyska kejsarriket, i hvilka högsta antalet uppgifvits, 

och då kändt är, att dessa delar företrädesvis öfvat 

sin dragningskraft på Svenske arbetare, torde man 

väl ej sakna skäl för det antagandet, att Norske 

undersåtar i större antal böra förmodas hafva funnits 

hufvudsakligen i de Sjöfartsidkande städerna. 

Sannolikt går man ingalunda för långt, om man 

för det i Preussen befintliga antalet Svenskar och 

Norrmän tillsamman, eller 6,698, inrymmer åtminstone 

talet 5,000 åt Svenskar ensamt. Då härtill lägges, att 

ofvannämnda redogörelse från Mecklenburg-Schwerin 

uppgifver der räknade Svenskar ensamt till 2,266 *) 

mot blott 9 Norrmän, så synes 'man väl berättigad 

antaga, att i summan för hela Tyska kejsarstaten 

torde ingå omkring 10,000 Svenskar. Dessa skulle 

enligt uttrycken i den officiela uppgiften vara Svenske 

undersåtar. 

At t afgöra till hvad antal dessa blifvit enligt 

Presterskapets husförhörslängder inräknade i Sveriges 

egen folkmängd vid slutet af året 1870 ligger utom 

möjlighetens gräns, då de ej blifvit till namn och 

Svensk kyrkoskrifningsort uppgifne. En del af dem 

kan väl hafva utgjorts af resande, som under en 

kortare tillfällig frånvaro från Sverige ej upphört att 

i vår folkmängdsberäkning ingå. Det öfvervägande 

flertalet torde dock böra räknas till dera, hvilkas 

vistelse utomlands haft annat ändamål än den resandes. 

Under sådant antagande kan det ej vara fullt 

oberättigadt att jemföra den Tyska folkräkningen den 

') Vid 1807 års folkräkning voro Svenskarne derstädes endast 79 
till antalet. 

1 December 1871 med den 11 månader förut verk

ställda Svenska. Vid denna sistnämnda uppgåfvos i 

folkmängden inberäknade frånvarande utom riket blott 

947, men deremot utan uppgifven vistelseort ej min

dre än 17,039, samt i folkmängden ej inberäknade i 

längderna qvarstående obefintlige 21,664. Dessa tal 

synas visserligen tillräckliga att täcka ej blott den 

erhållna uppgiften från Tyskland, utan ock ,de som 

möjligen kunna vara att motse från några andra län

der, med hvilka Sverige står i liflig beröring, men 

då man tager i beräkning, att af Ofvanstående tal 

17,039 och 21,664 det öfvervägande flertalet möjligen 

utgöres af inom landet omflyttande och kringstrykande 

personer, så nödgas man ovilkorligt att erkänna en 

förhandvarande stor brist i vår kunskap om antalet 

utom riket vistande och såsom Svenske undersåtar 

derstädes erkände personer. Den likartade erfarenhet, 

som säkerligen förestår andra civiliserade länder, skall 

åtminstone leda till bemödanden att vinna allt bättre 

upplysning. 

Då det väl minst hvad Tyska riket beträffar 

torde kunna antagas, att man ej egnat uppmärksam

het åt undersåtlighetsförhållandet bland befolkningen, 

så skulle man följaktligen sakna skäl att bland det 

derifrån Uppgifna antalet Svenske och Norske under

såtar förmoda inberäknade sådana, som begifvit sig 

från Sverige med uttagna flyttningsbetyg och såsom 

emigranter afräknats ur vårt lands folkmängd, till 

hvilken de alltså ej längre bort kunna hänföras. 

Emigranter härifrån med uppgifven bestämmelseort 

till Tyskland hafva under hela decenniet 1861—1870 

föga öfverstigit 4,800 personer. Om de i Tyskland 

qvarlefvande bland dessa skulle derstädes hafva räk

nats såsom Tyska undersåtar och ej ingått i den hit 

meddelade förteckningen samt följaktligen i afseende 

på sin födelseort finge läggas till dem, som år 1871 

derstädes räknats såsom fortfarande Svenske under

såtar, så finge man en summa i Tyskland vistande 

infödde Svenskar, som måhända torde närma sig 13 

a 14 tusen. 

I saknad af andra uppgifter rörande Svenskarne 

i Tyskland än dem om vistelseort och kön torde man 

dock af dessa kunna hemta anledning för det an

tagande, att det öfvervägande flertalet af våra i 
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Tyskland vistande landsmän tillhör klasserna tjenste

hjon och yrkesarbetare. Härpå häntyda nemligen så 

väl proportionen mellan könen, som vistelseorterna 

företrädesvis i sådana landsdelar, der dels fabriksdrift, 

dels jordbruk utgör hufvudnäring. 

De nominativa förteckningar, som härifrån med

delats till Nord-Tyska förbundet, utvisa deremot 

omisskänneligt, at t de här vistande Tyska infödingarne 

i allmänhet tillhöra andra samhällsklasser och med

fört en mera utbildad och förgrenad speciel yrkes

skicklighet. 

De erhållna yrkesuppgiftermt utvisa nemligen 

jordbruksyrket rcprescnteradt af 99 jordegare och 

56 arrendatorer, skogsskötseln af 22 forstmän, bagare

yrket af 27 och tobaksförädling af 14 personer, han

delsyrket af 162 gross- och minuthandlare och 68 

handelsbiträden, samt 17 hotell värdar och värdshus-

idkare, fabriks- och handtverksindustrien af 161 per

soner, konstnärliga yrken, deribland företrädesvis mu

sik, af 55 o. s. v. 

I öfrigt torde det ej sakna allt intresse att här 

upplysa, att de såsom Nord-Tyska förbundets under

såtar år 1870 i Sverige räknade utgjorde 534 per

soner, deraf 339 män och 195 qvinnor, att af männen 

174 voro ogifte, 156 gifte och 9 enklingar, af qvin-

norna 91 ogifta, 87 gifta, 16 enkor och 1 frånskild 

hustru, samt att icke mindre än 62 af de gifte män

nen ingått äktenskap med infödda Svenskor. 

Af de inom Nord-Tyska förbundets område födde, 

men såsom Svenske undersåtar räknade till ett antal 

af 2,137, deraf 1,329 män och 808 qvinnor, voro bland 

männen 334 ogifte, 892 gifte, 97 enklingar och 6 

frånskilde och bland qvinnorna 222 ogifta, 459 gifta, 

125 enkor och 2 frånskilda. Af de gifte männen 

voro bland dessa 204 förenade med infödda Svenskor. 

Tager man nu i öfvervägande ej blott den höga pro

portionen af gifte män, utan ock det betydliga antal 

bland dem, som äktat Svenska qvinnor, samt deras 

talrika i Sverige födda barn, så synes väl kunna för

modas, att öfvergången till Svensk nationalitet ej 

torde kunna dröja länge för flertalet af dylike in

flyttade och deras familjer. 

Här torde ock böra tilläggas, att enligt den till 

England afgångna nominativa förteckningen å 355 

derstädes födde, men här år 1870 räknade, personer 

140 tillhörde manligt och 215 qvinligt kön, att af 

männen 76 voro ogifte, 57 gifte och 7 enklingar, af 

qvinnorna 87 ogifta, 103 gifta, 23 enkor och 2 från

skilda. 

Ett meddelande från Svensk-Norska Konsulatet i 

Antwerpen torde ej heller här böra förbigås i fråga 

om utrikes vistande Svenskar. Det innehåller nem

ligen nominativ uppgift om de i städerna Antwerpen, 

Booni och Gent bosatte Svenskar, icke i Belgien na-

turaliserade, till ett antal af 40, deraf blott 4 qvinnor. 

Då blott hufvudpersonerna, men ej familjemedlemmar 

äro uppgifne, kunna dessa sistnämnde möjligen ej 

obetydligt öka antalet. Likaledes upplyser den Un

gerska census af 1870 om 23 derstädes räknade Sven

skar och Norrmän. 

Dessa ty värr allt för ofullständiga upplysningar, 

som hitintills varit tillgängliga, torde dock kunna 

tjena såsom vinkar om det önskvärda af utförligare 

och fullständigare internationela utbyten af de upp

gifter, som vid folkräkningarna stå att vinna. 

Tab. N:o 4. Uppgifna antalet Lappar och Finnar 
inom Sveriges befolkning den 31 December 

1870, socknevis. 

På sätt i redogörelsen för 1860 års allmänna 

folkräkning i riket — A. II. 3, sidan XVII — är 

upplyst, utgöres källan för hithörande uppgifter af 

de anteckningar rörande "nationalitet", hvilka äro före

skrifna uti det af Eders Kungl. Maj:t fastställda formu

läret för ministerialböcker. Med förutsättning af 

sådan fullständighet af dessa anteckningar, hvartill 

Presterskapets personliga kännedom kan berättiga, 

anhölls i Statistiska Central-Byråns ofvannämnda cir

kulär af den 17 Februari 1870, att i dertill afsedd 

kolumn af formuläret för utdrag ur husförhörsläng

derna orden Finne, Lapp, Ziguenare o. d. måtte an

tecknas för hvar Svensk undersåte tillhörande främ

mande stam, "kunnande härvid i någon mån tagas till 

ledning det inom hushållet vanligen begagnade tal

språket, hvarjemte i afseende på Lappbefolkningen 

serskild upplysning önskas rörande dess olika slag af 

näringsfång (fjell-, skogs-, fiske-lapp o. s. v.)". 
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Först frän och med året 1805 erbjuder vårt 

tabellverk uppgifter om antalet Lappar, till en början 

dock med förbigående af barn under 10 år, ocli hafva 

dessa uppgifter sammanförda offentliggjorts i Sta

tistiska Central-Byråns underdåniga berättelse för åren 

1851—1855, A. I. 3, tab. N:o 9 och texten sidan 69, 

samt fortsättning för året 1860 meddelats i A. II. 3, 

tab. N:o 4 och text. sid. XVII. 

Oaktadt den uppmärksamhet, hvilken från både 

staten och kyrkan egnats åt Lappbefolkningen, inne

bär dock dess öfvervägande nomadiska lefnadssätt 

inom obygder både i Sverige och de 2 nästgränsande 

länderna, en skälig förklaring till de svårigheter, som 

möta en noggrann beräkning af antalet. En följd 

deraf är, att nedanstående vid de serskilda räkningarna 

erhållna uppgifter, nemligen: 

år 1825 6,059. år 1840 5,639.; år 1855 5,685. 

» 1830 5,617. » 1845 5,792. » 1860 ...7,248. 

» 1835 5,72$. » 1850 5,789. » 1870.. 6,711. 

icke på ett tillfredsställande sätt kunna besvara frå

gan, huruvida Lappbefolkningen befinner sig i fort

gående af- eller tilltagande. Ofvanstående tal omfatta 

ej blott de 3 län, Norr- och Vesterbottens samt 

Jemtlands, der Lappar förekomma i större antal, utan 

ock de i 3 andra län mera som spridda individer 

befunne. 

Sedan jemlikt nådiga förordningen den 9 No

vember 1866 mantalsskrifning blifvit införd i Novr-

och Vesterbottens läns lappmarker och derigenom åt 

länsstyrelserna beredts en annan källa för kunskap 

om Lapparnes antal än Presterskapets längder, torde 

här enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 

fernårsberättelser för åren 1866 —1870 böra t i l l agas , 

att antalet Lappar skulle hafva utgjort: 
i Norrbottens i Vesterbottens i Jemtlands 

län. län. län. 

1866 4,670. 1,035. 

1867 4,871. 1,280. 

1868 4,734. 1,288. 

1869 4,614. 1,438. 

1870 4,577. 1,454. 771. 

Ensamt dessa 3 läns sålunda Uppgifna Lappbefolk

ning för året 1870 uppgår till 6,802, och om till 

denna läggas de 159 Lappar, som uppgifvits i hus

förhörslängdsutdragen för 3 andra län, hvilkas 5-års

berättelser ej omförmäla några befintliga Lappar, 

skulle hela antalet uppgå till 6,961, eller 250 personer 

mer än hvad i tab. N:o 4 enligt presterskapet är 

uppgifvet. Skilnaden kan visserligen synas anmärk

ningsvärd, men finner åtminstone till en del sin för

klaring uti möjliglieten af annat beräkningssätt af 

familjemedlemmar och barn vid giftermål mellan per

soner af de olika raserna, än det af Statistiska Central-

Byrån enligt anmärkning a tab. N:o 4 följda. Vid 

uppgifter, grundade endast på mantalslängdernas slut

summa för hela socknen, har ej heller skett någon af

rakning för de personer af annan än Lappsk ras, 

som i denna summa ingått, hvaremot sådan skett i 

Statistiska Central-Byrån med ledning af husförhörs

längdsutdragens specifika uppgifter. Hvad serskildt 

beträffar förhållandet mellan Norr- ocli Vesterbottens 

län, far ej förbises öfverflyttningen till det senare från 

det förra af Mala kapell enligt Kungl, brefvet den 20 

Maj 1868. 

Det enligt tabellen N:o 4 Uppgifna antalet: 6,711 

Lappar fördelar sig med 4,260, eller 63'5 %, på 19 

församlingar af Norrbottens län, med 1,492, eller 

22'2 %, på 15 församlingar af Vesterbottens län, be

lägna till största delen inom dessa 2 läns lappmarker, 

med 800, eller 11.9 %, på 14 församlingar af Jemt

lands län, samt med 159, eller 2'4 %, på tillsamman 

48 församlingar inom Vesternorrlands, Gefleborgs och 

Vestmanlands län. Nära 86 % af rikets Lappbefolk

ning faller alltså på Norr- och Vesterbottens län. 

Med undantag för 4 församlingar inom Jemtlands 'an 

förekomma Lappar derstädes i öfrigt, likasom inom 

Vesternorrlands och Gefleborgs län, blott som spridda 

individer, men hafva dock vid alla räkningar upp

gifvits befintlige inom ofvannämnda 5 län. Ännu år 

1855 uppgåfvos 8 Lappar från Kopparbergs län, hvar

emot från detta län hvarken 1870 eller 1860 upp

gifvits någon enda, men från Vestmanlands län nu 

såsom tabellen N:o 4 utvisar 4 qvinnor. 

Beträffande proportionen mellan könen inom rikets 

hela Lappbefolkning, som år 1870 utgjordes af 3,292 

mankön och 3,419 qvinkön, ställer den sig alltså mot 

1,000 mankön med 1,039 qvinkön. Jemförd ined 

proportionen för hela riket vid samma tid, 1,01)0 
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mankön mot 1,067 qvinkön, visar den alltså en vida 

större relativ talrikhet af mankönet, och i Norrbottens 

län, der största antalet Lappar lefver, företer mankönet 

t. o. ni. en absolut öfvertalighet af 20 personer. I 

denna proportion mellan könen inom Lappbefolknin-

gen framträder ett undantag från förhållandet vid 

föregående folkräkningar, som utvisat en vida större 

öfvertalighet af qvinkön, iln den för hela rikets be

folkning iakttagna, så t. ex. år 1^60 mot 1,000 man

kön 1,091 qvinkön inom Lappbelolkningen. Förkla

ringen häraf måste lemnas åt framtida iakttagelser, 

helst man förr trott sig hafva goda skal för stark 

öfvertalighet af qvinkön inom en folkras, hvars man

liga del tyckes blottställd för serdeles många lifs-

faror. Om man emellertid för hela befolkningen inom 

hvartdera af Norr- och Vesterbottens län undersöker 

proportionen mellan könen, så finner man den hafva 

varit mot 1,000 män i Norrbottens läns landsbygd 

år 1860: 1,043 q. och år 1870: 1,010 q., i Vester

bottens läns landsbygd år 1860: 1,029 q. och år 

1870: 1,021 q., hvadan alltså samverkan af gemen

samma provinsiela egendomlighet-er här tydligt fram

träder, under det dylika i motsatt riktning inom an

dra af rikets län och serdeles städerna betingat den 

låga proportionen af mankön för hela riket. 

Af hela den Lappska befolkningen utgjorde 1870 

de gifta personerna 33.39 % mot 34.29 år 1860. Pro

portionen inom hela rikets befolkning år 1870 var 

32.66 %. Anniärkningsvärdt såsom en afvikelse från 

det för hela rikets befolkning vanliga, eller att ab

soluta antalet gifta qvinnor alltid öfverstiger det af 

gifte man, förefaller visserligen det Uppgifna förhål

landet af 1,154 gifte män mot 1,087 gifta qvinnor 

inom Lappbefolkningen, men förklaras deraf att hus

trur af Svensk eller Finsk ras ej här medräknats. 

Om dylika äktenskap jfr noten till tab. N:o 4. 

Relativa antalet enklingar, uppgående till 4.68 % 

af den manliga befolkningen, öfverstiger proportio

nen för hela riket: 3.62 %, hvaremot proportionen af 

enkor: 8.95 % af qvinliga folkmängden obetydligt 

höjer sig öfver hela rikets: 8"34 %. 

Enligt tab. N:o 4 utgjorde bland Lappbefolknin

gen antalet gossebarn under fyllda 10 år 655, eller 

19"i)0 % af hela mankönet, och antalet flickebarn inom 

samma ålder 679, eller 19.86 %. Betydelsen af dessa 

tal för Lappbefolkningens framtida tillväxt faller lätt 

i ögonen, då i minnet återkallas, att denna ålders

klass inom Lapparne utgjorde år 1860 af mankönet 

23.67 %, af qvinkönet 23.14 % och att den inom hela 

rikets befolkning år 1870 uppgick till 24.40 % af 

mankön och 22.48 af qvinkön, samt samma år en

samt inom landsbygdens befolkning till 24.50 % af 

mankön och 23.00 % af qvinkön. Såsom en bland 

de sannolika anledningarna till denna låga propor

tion af barn inom Lappbefolkningen torde böra er

inras om de farsoter af nervfeber och framförallt af 

smittkoppor, messling, skarlakansfeber och elakartad 

halssjuka, hvilka under flere år af decenniet 1861— 

1870 härjat i Norr- och Vesterbottens län, och bland 

hvilka ensamt den sistnämnda farsoten derstädes bort

ryckt vida öfver 1,500 barn, deribland ett stort an

tal inom de af Lappar företrädesvis bebodda sock

narna. 

De serskildt begärda uppgifterna om Lapparnes 

olika näringsfång hafva ej utfallit nog fullständiga 

för att här gifva ämne för någon serskild redogörelse. 

Det af presterskapet Uppgifna antalet Svenske 

undersåtar af Finsk ras: 14,932, understiger med 

339 det från samma källa hemtade talet 15,271 för 

året 1860. Jemförelsemedel för längre tid tillbaka 

äro ej tillgängliga. Under de förhållanden, hvaruti 

Finland och Sverige stått till hvarandra, då en mängd 

af det ena landets infödingar varit bosatt inom det 

andra, då Svenskan varit tal- och skriftspråk inom 

en betydlig del af Finland, måste benämningen Finsk 

nationalitet i det nu ifrågavarande hänseendet be

gränsas inom sådana grupper af Sveriges innevånare, 

som mer eller mindre uteslutande jemte andra Fin

ska allmogeseder såsom sitt talspråk begagna Finskan. 

Här inträder alltså för nationalitetens bestämmande 

en pröfningsrätt af både födelseort, hemseder och 

språk, som måste hafva till följd osäkerhet i upp

gifterna om antalet. I detta hänseende får ej lem

nas oanmärkt, att år 1860 uppgåfvos inom Koppar

bergs län för Nås socken 688 Finnar och för 2 an

dra socknar tillsammans 3, hvaremot någon dylik 

uppgift från detta län för 1870 ej lemnats. Vid den 

med anledning häraf företagna undersökning har be-
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funnits, att i husförhörslängdsutdraget för året 1860 

ofvannämnde 688 personer upptagits såsom innebyg

gare af "Nås finnmark", hvilket i analogi med för

farandet inom andra orter blifvit tolkadt likbety

dande med "finsk nationalitet". För att få utredt 

huruvida en sådan tolkning vore berättigad, har i 

afseende på det för 1870 meddelade husförhörslängds

utdraget, som ej gifvit anledning till antagande af 

någon finsk befolkning inom socknen, skriftvexling 

med pastorsembetet egt rum och deraf vunnits den 

upplysning, "att den inom Nås finnmark boende be

folkningen i språket icke skiljer sig från den öfriga 

församlingen, men något uti seder och bruk. Genom 

hvarjehanda beröringar med det öfriga sockenfolket, 

såsom genom giftermål och flyttningar, afnötas dock 

egenheterna mer och mer, så att man numera bör 

kunna anse denna sockens finnmarksåboar såsom om 

de vore af svensk börd."-

Då den Finska stammen inom Sverige hufvud

sakligen befolkar Norrbottens län, har Statistiska By

rån varit angelägen att jemföra de från Eders Kungl. 

Maj:ts Befallningshafvande i detta län lemnade upp

gifterna med Presterskapets. Denna jemförelse ut

faller på följande sät t : 

antalet Finnar i Norrbottens län: 
enl. Länsstyrelsens enl. Presterskapet, 
femårsberättelser. 

1860 ! 13,739. 

1861 15,896 — 

1862 16,080 — 

1863 16,314 

1864 16,487 — 

1865 16,426 — 

1866 — — 

1867 15,933 — 

1868 15,887 — 

1869 15,920 —-

1870 16,069 14,015. 

Vid försök att utreda de skiljaktigheter, som här 

framträda, har den upplysning vunnits, att för länets 

finnsocknar inom nedra landet intet afdrag i femårs

berättelserna gjorts för den inom dem boende Svenska 

befolkningen, i följd hvaraf alltså den verkligt Finska 

befolkningen ej är så hög sorn uppgifvits. Med detta 

förhållande för ögonen, och under förutsättning att 

sådant afdrag deremot med verklig hänsyn till statn-

skilnad blifvit af presterskapet verkställdt, synes man 

ock berättigad antaga, att detta läns Finska befolk

ning under decenniet ingalunda minskats utan tvärtom 

ökats med 276 personer. 

Som tab. N:o 4 utvisar, är denna stam inom 

Norrbottens län till 93'86 % af hela sitt antal i Sve

rige fördelad på 13 församlingar, inom Vermlands 

län till 5.22 % fördelad på 3 socknar, samt med 0'92 

% inom 36 socknar af 6 andra län. Då nu, på grund 

af meddelandet från pastorsembetet i Nås inom Kop

parbergs län, skäl icke synes förefinnas att vidare 

räkna någon del af nämnda församlings innevånare 

såsom tillhörande finsk nationalitet, skulle sådan egent

ligen finnas blott inom Norrbottens och Vermlands 

län, hvaremot väl torde kunna ifrågasättas, huruvida 

de öfrige mera ensamme förekommande Finnar, hvil

kas antal dessutom säkert är vida större och vida 

mer spridt, än uppgifterna innehålla, ens böra ifråga-

komma uti den nu förevarande beräkningen. Om 

man jemför med uppgifterna om födelseort i tab. 

N:o 3, finner man ock i Finland födde personer inom 

hvartenda af rikets län. Då hela antalet af dessa år 

1870 räknade i Finland födde utgör blott 2,018, så 

framgår deraf, huruledes största delen af vårt lands 

innevånare af verkligt Finsk stam är i Sverige född. 

Då de Uppgifna Finska stamförvandterna utgö

ras af 7,380 mankön och 7,552 qvinkön, utfaller 

alltså proportionen mot 1,000 mankön med 1,023 

qvinkön och ställer sig alltså nära lika det ofvan 

vidrörda förhållandet för hela Norrbottens län. Den 

manliga delen af befolkningen sönderfaller i 41 "03 % 

ogifte öfver 10 års ålder, 29'88 % gifte, 4'16 % enk-

lingar och 24'9o % gossebarn under 10 års ålder; 

den qvinliga delen i-40'39 % ogifta öfver 10 år, 29'53 

% gifta, 714 % enkor och 22'94 % flickebarn under 

10 år. Proportionen af barn under 10 år utfaller 

alltså fördelaktigare än bland Lappbefolkningen. 

Med begagnande af de i tab. N:o 4 meddelade-

uppgifter jemte folkmängdsredogövelsen — A. XII. 2 

tab. N:o 1 — erhållas följande relativa tal, upply

sande proportionen mellan de olika folkstammarna 

inom de socknar och församlingar, der undra än 

Svenskar ingå till något anmärkningsvärdt belopp. 
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Hvad först beträffar de egentliga lappmarks

socknarna, utfaller denna proportion på följande sätt: 

Der inom öfriga Lappmarkssocknar finnas Lap

par, hvilket ej är händelsen i alla, uppgår dessas 

antal ej ens till 1 % i någondera. Befolkning hvarken 

tillhörande Lappska eller Finska stammarna och an

tagligen sålunda hufvudsakligen om ej uteslutande 

Svenskar synes sålunda hafva intagit en ganska stor 

andel inom sjelfva Lappmarken. 

Inom Lappförsamlingarna i Jemtlands län, om 

dessas serskildt angifna folkmängd sammanräknas med 

de liknämniga kyrkosocknarnas, ställa sig proportio

nerna enligt uppgifterna på följande sätt : 

Det förhållande, sorn lårer vara allmänt, att Lap

parne förstå och kunna begagna Svenska språket, 

linner till en del sin förklaring i det sätt, hvarpå raserna 

på Ofvanstående sätt äro inom socknarna fördelade. 

Beträffande de utom Lappmarksområdet belägna 

socknar, der de ifrågavarande nationaliteterna i an-

märkningsvärdt antal uppträda, med öfvervigt till 

stor del för Finnarne, ställa sig proportionerna på 

följande sätt: 

Den grupperade befolkningen af Finsk stam in

tager sålunda hufvudsakligen ett smalt bälte långsåt 

gränslinien, men förekommer här i så starka grup

per, att deruti ligger en omisskännelig anledning der

till, att den lårer trognare bevara sitt språk och sina 

hemseder samt följaktligen mindre än Lapparne vara 

förtrogen med Svenska språket. 

Förhoppningen att genom uppgifter från prester

skapet vinna upplysning, huruvida s. k. Ziguenarp 

inom vårt land förefinnas i anmärkningsvärdt antal, 

har blifvit sviken, då i detta hänseende endast med

delats hvad i not till tab. N:o 4 förekommer. Det 

vore nemligen icke berättigadt, att på grund af detta 

meddelande antaga, det personer, som under denna 

benämning hänföras, skulle vara så fåtaliga. Sanno

likare synes väl vara, att de under sitt kringstrykande 

lefnadssätt undgå all anteckning i husförhörsläng

derna så väl som uppmärksamhet vid mantalsskrif-

ningarna och följaktligen till sitt antal, om än detta 

ej lär kunna vara serdeles stort, tills vidare förblifva 

okända. 

Tab. N:o 5. Rikets folkmängd, fördelad efter yrken 

och kön, den 31 Dec. 1870. 

På sätt redan blifvit antydt uti redogörelsen för 

den allmänna folkräkningen i riket vid 1860 års ut

gång — A. IL 3, sid. XIX — är det af stor vigt att 

icke förvexla den yrkesfördelning, som kan grundas 

på uppgifterna vid allmänna folkräkningar, med en 

verklig industriel statistik. Af folkräkningsuppgif

terna ensamt för sig kan ej vinnas annan upplys

ning, än om proportionen mellan dem, som idka egen 

näringsverksamhet och dem som icke idka sådan, om 

proportionen mellan könen i afseende på deltagandet 

i vissa slag af näringsverksamheten, om det person

liga deltagandet i vissa grupper af yrkesdrift o. s. v. 

Att framlägga resultaten af sjelfva den industriela 

näringsverksamheten inom hvar och en af dess ser-

skilda grenar, sättet hvarpå den bedrifvits med hän

syn till lokala förhållanden, kapital- och råämnes-

tillgåmr, använda arbets-krafter och -metoder, vexel

verkan mellan de olika näringsgrenarne o. s. v., till

hör deremot den industriela statistiken, som lätt inses 

hafva behof att anlita egna utvägar för att vinna 
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sitt mål. Man har ieke utan skäl kallat industrien 

en strid för tillvaro. Befolkningsstatistiken kan blott 

angifva stridsmännens antal. Deras vapen, skicklig

heten att föra dessa, stridsfältet m. m. tillhör den 

industriela statistiken. Båda dessa slag af statistiska 

redogörelser äro alltså lika oumbärliga för känne

domen om ett lands tillstånd och utveckling, båda 

äro egnade att komplettera hvarandra, men de svå

righeter, som möta för deras tillvägabringande,- äro 

deremot ingalunda lika lätt besegrade. 

Insamlandet, granskningen och bearbetningen af 

uppgifterna till den industriela statistiken fordra 

oeftergifligt en med industriens tekniska och eko

nomiska detaljer förtrogen personal, och endast genom 

ett förfaringssätt, som med speciel insigt i yrket för

enar den största grannlagenhet, kan man på samma 

gång motse fullständiga och tillförlitliga upplysningar 

och trygga industriidkaren mot den berättigade fruktan 

för obehörigt intrång på det område, vare sig eko

nomiskt eller tekniskt, som måste blifva fridlyst från 

efterforskning. Att dessa vilkor för en tillfredsstäl

lande industriel statistik ej lätt kunna fyllas, är tyd

ligen ådagalagdt genom den ofullständighet, hvaraf 

denna gren af statistiken ännu i nästan alla länder 

lider, och genom de vidlyftiga förhandlingar, som 

häraf framkallats vid de internationela statistiska 

kongresserna. Framsteg i detta hänseende bebådas 

dock omisskänneligt af månget mönsterarbete öfver 

serskilda grenar af industrien. 

Hvad åter angår de yrkesuppgifter, som vid all

männa folkräkningar ifrågasättas, förefinnes i allmänhet 

desto mindre skäl till oriktiga meddelanden, ju mer 

befolkningen genom de förnyade folkräkningarna lärt 

sig inse, att personen af den sanningsenliga uppgiften 

ej har någon olägenhet. 

Om än i det stora hela utan någon störande 

inflytelse för befolkningsstatistikens ändamål, lida dock 

yrkesuppgifterna, på hvad sätt de må hafva erhållits, 

vare sig genom individuelt meddelande, eller genom 

utdrag ur längder öfver befolkningen, af åtskilliga 

brister, som svårligen någonsin torde kunna aflägsnas. 

Så bibehålles t. ex. en viss yrkestitel, sedan 

yrkets utöfning längesedan nedlagts eller utbyte skett 

Stat. Central-Byrån» underd, ursberättelse för 1870. 3. 

mot annat yrke; liktidigt utöfvande af 2 eller flere 

yrken kan döljas under blott en enda yrkestitel, och 

kapitalistens stora och mångsidiga inflytelse på det 

industriela lifvet undandrager sig oftast vår officiela 

kunskap, helst när derjemte association i bolag samlar 

kapital; vissa Uppgifna yrkestitlar ("fabriksarbetare", 

"gesäll", "lärling") lemna ingen upplysning om det 

serskilda yrket o. s. v. Då emellertid dylika brister, 

sorn ej kunna fullständigt undanrödjas, vidlåda så 

väl den ena som den andra folkräkningen, äro de 

åtminstone icke hinderliga för jemförelser mellan 

uppgifterna från olika tidpunkter åtminstone inom 

samma land. 

Ett annat förhållande, frukten af näringsverk

samhetens allt vidsträcktare förgrening, i mån af 

samhällsutvecklingens raska fortgång i en mångfald 

af olika riktningar, framträder i en växande mång

fald af yrkestitlar. Att medelst serskilda föreskrifter 

vid de allmänna folkräkningarna söka inom en viss 

trängre gruppering begränsa omfånget för yrkesupp-

gifterna vore fruktlöst. Det är sålunda först vid primär

uppgifternas bearbetning, som detta kan ifrågakomma 

och måste ske, för att möjliggöra någon öfversigt. 

En mängd förslag till sådan gruppering har varit 

föremål för utbyten mellan de statistiska embets-

verken och för öfverlåggningar vid de internitionela 

statistiska kongresserna med hufvudsaklig hänsyn till 

internationel jemförbarhet af resultaten. De framsteg, 

som härigenom vunnits, äro ock omisskänneliga, om 

än det afsedda slutliga målet af allmän likformighet 

ännu är aflägset. 

Af ett helt lands befolkning utgöres flertalet 

(barn och en mängd qvinnor) af sådana, som icke 

äro hänförliga under någon yrkestitel. På grund 

häraf skulle de kunna helt och hållet uteslutas ur 

en redogörelse, som afsåge endast den verkligt yrkes

idkande personalen. Genom en fullständig dylik 

uteslutning skulle man emellertid gå miste om en 

upplysning, sorn blott befolkningsstatistiken, men 

ej den egentliga industriela statistiken, är i stånd 

att meddela, nemligen om det antal af befolkningen, 

som af de yrkesidkande hufvudpersonernas arbete 

underhålles. I öfversigten af yrkesverksamheten söker 

E 
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man derför att vinna denna upplysning genom kom

bination med redogörelsen för civilståndet, eller åt

skiljande af gifte och ogifte yrkesidkare, samt upp

gift om tjenstehjons och familjemedlemmars antal. 

Så lilnge det ålåg Sveriges kyrkoherdar att i de s. k. 

femårs- eller folkmängdstabellcrna socknevis utarbeta 

yrkessammandrag, hvilka sedermera skulle af pro

starne sammandragas i prostentabeller, var det med 

skäliga anspråk alldeles oförenligt att åt formulären 

för dessa tabeller gifva den omfattning, som under 

andra förhållanden möjligen kunnat ifrågasattas. Inom 

det begränsade omfång, som ej kunde öfverskridas, 

måste derför i tabellformulären införas grupper af 

ganska vidsträckt innehåll, hvarjemte ock gällande 

ståndsfördelning länge måste iakttagas såsom hufvud

saklig indelningsgrund. Från och med innevarande 

århundrades början gjordes i tabellforraulären en vä

sentlig förändring, som synes hafva utgått från önskan 

att i viss mån förena befolknings- och industri

statistik. I stället för fördelningen mellan 4 stånd 

trädde en utförligare specifikation af serskilda yrken, 

samt en detaljerad förteckning öfver bergverk, bruk, 

fabriker och andra industriela etablissement, äfven

som för personalens fördelning dem emellan. Med 

tilltagande mångfald af de serskilda yrkesgrenarna 

växte på detta sätt yrkesrubrikernas antal alltmer 

utöfver hvad i formulären kunde förutses, så att åt 

tabellförfattarnes omdöme måste öfverlåtas att sam

manföra Hcrc yrkesgrenar. Ganska ofta måste ock 

den källa, som för presterskapet var tillgänglig, eller 

husförhörslängden, blifva otillräcklig för hvad tabell-

formuläret äskade med hänsyn så väl till antalet 

industriela etablissement och serskilda yrken, som 

till hvarje persons hänförande under sin rätta titel. 

Med anledning häraf och af skäl, som i öfrigt 

finnas anförda i redogörelsen för 1855 års folkräk

ning — A. I. 3, sid. 43 — inskränktes då den 

offentliggjorda yrkesfördelningen för det mesta till 

blott större grupper af hufvudpersoner samt dessas 

industriela biträden. I redogörelsen för 1860 års all

männa folkräkning — A. IL 3, tab. N:o 5 — bibe

hölls inskränkningen till blott dem, som uppgifvit 

något visst lefnadsyrke, hvadan alltså i summorna 

då äro inberäknade hvarken barn och familjemedlem

mar utan yrke, ej heller alla öfrige, hvilka man ej 

var berättigad att hänföra under rubrikerna arbetare, 

tjenstehjon o. d. Deremot gjordes, i enlighet med 

de önskningar, som inom andra länder vunnit gehör, 

en bestämdare skilnad mellan serskilda yrkesgrupper 

och under dem en något utförligare specifikation. 

Då frågan om en för internationela jemförelser 

fullt lämplig yrkesklassifikation ännu ej funnit sin 

lösning, hafva de försök i dylik syftning, hvilka på 

senare tid inom andra länder blifvit gjorda, ej bort 

lemnas utan uppmärksamhet vid redogörelsen för vår 

folkräkning år 1870. 

Yrkesfördelningen i redogörelsen för Norges folk

räkning år 1865 innehåller följande yrkesgrupper, 

nemligen: I. Jordbrug, Faedrift, Skovdrift, Fiskeri 

m. m., II. Grubedrift og Industri, III. Handel, Skibs-

fart og Landtransport, IV. Arbeide af ubestemt Slags, 

V. Immaterielt Arbeide och VI. Ikke produktivt Ar 

beide, samt meddelar under hvarje grupp flere eller 

färre specifikationer, t. ex. ända till 16, ytterligare 

afdelade, yrkesklasser under gruppen N:o II, äfven

som under hvarje grupps specifikationer skilnad mel

lan hufvudpersoner, familjemedlemmar och tjenare 

ftyende), allt af skilda kön och för hufvudpersonerna 

jemväl skilda civilstånd. 

Redogörelsen för Danmarks folkräkning d. 1 Febr. 

1870 upptager följande grupper: I. Geistlige Embeds-

ma>nd og Laererstanden, IL Civile Embedsmamd, III. 

Fast Ansatte i underordnede Poster, IV. Officerer og 

Enibedsuuvnd ved Land- og Sömilita3r-Etaterne, V. 

De militäre Underklasser, VI. Private Videnskabs-

miend og Kunstnere m. fl., VII. Pensionister, VIII. 

Kapitalister, IX. De som leve af Jordbrug, X. De 

som have deres Nafring af Söen, XI. De som leve af 

Produkters Förädling, XII. De som leve af Handel, 

XIII. Dagleiere og Arbeidsfolk, XIV. Tyende uden 

fast Tjeneste, XV. Ubestemt Naering, hvartill komma 

Almissenydende och hensiddende i Straffeanstalter 

og Fsengsler. För klasserne I och II upptagas ser-

skildt Private Medhjselpere. Under en del af dessa 

grupper ingå specifikationer af yrkena, så t. ex. under 

gruppen XI uppräkning af alla slags fabrikanter och 

handtverkare. Fördelning mellan hufvudpersoner och 

medhjelpare genomgår det hela, äfvensom könsskilnad 
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för egentliga familjeförsörjare, öfrige familjemedlem

mar och tjenare. 

För Italiens folkräkning 1861 redogöres under 

grupperna: jordbruksindustri, med underafdelningar 

för vegetabiliska, animaliska och andra tillhörande 

föremål, mineralindustri, manufakturindustri, handels

industri, lärdoms- och konstnärsyrken, kyrkliga d:o, 

offentlig förvaltning, yttre och inre försvar, fastighets-

egare utan serskildt yrke, tjenare, fattighjon, andra 

yrkeslösa. Grupperna äro åtskilda efter kön och 4 

åldersklasser. 

De österrikisk-Ungerska folkräkningarna 1869 

och 1870 uppställa 7 hufvudgrupper, nemligen: I. 

Intelligensarbete, med underafdelningarna: andlige, 

statens tjensteman och betjente, militär, lärare, stu

derande, skriftställare, konstnärer, advokater och sa-

nitetspersonal, II. Urproduktion, med afdelningar för 

landtbruk och skogsskötsel samt bergshandtering, 

III. Industri, med underafdelningar för byggnads- och 

konstyrken, metall-, sten- och träförädling, kemisk 

industri, väfnadsindustri, läder-, pappers- m. fl. slags 

industri, samt icke produktiva yrken, IV. Handels-

och transportindustri, V. Fastighetsegare och kapi

talister, VI. Tjenare, VII. Andra än föregående. I 

alla dertill egnade grupper åtskiljas hufvudpersoner 

och yrkesbiträden. 

Redogörelsen för den Belgiska folkräkningen d. 
8Vi» 1866 lemnar blott en alfabetiskt ordnad för

teckning på alla de yrkestitlar, som angifvits, men 

skiljer för hvarje yrke de egentliga yrkesidkarnc från 

familjen och specificerar äfven för hvardera afdel

ningen könen. 

Ehuru redogörelsen för Englands census år 1871 

ännu ej hit ankommit, har dock planen för dess 

yrkesfördelning blifvit Byrån meddelad genom ser

skild skrifvelse från Censusoffice. Af densamma fram

går, att man i stället för den förr lagda vigten på 

en klassifikation, som aldrig kan undgå godtyck

lighet och ofullständighet, önskade kunna, oaktadt 

den i England till det yttersta drifna arbetsfördel

ningen, gifva hvarenda person sin-rätta plats efter 

de erhållna censusuppgifterna och sålunda lemna en 

trogen bild af näringsverksamheten. Det säger sig 

dock sjelft, att, äfven med fördelen af hela råämnets 

likformiga bearbetning af en centralmyndighet, man 

ej är i stånd att bokstafligen genomföra denna önskan. 

Oberäknade de talrika fallen af bristande uppgifter, 

af tvetydiga sådana och af liktidig näringsverksamhet 

inom skilda områden, skulle man erhålla en förteck

ning af det ofantliga omfång, att den blefve snart 

sagdt oöfverskådlig. De formulärblanketter, som be

gagnats vid utarbetningen, förete alltså en gruppering 

i följande stora afdelningar, hvilka bäst torde på 

originalspråket återgifvas, nemligen: I. Government, 

II. Army and navy, III. Profess. Art, Science, V. 

Entertaining and personal service, VI. Mercantile, 

VII. Conveyance, VIII. Agricultural, IX. Animals, 

X. Art and mechan. products, XI. Textile fabrics and 

dress, XII. Food and drinks, XIII. Animal substances, 

XIV. Vegetable substances, XV. Minerals, XVI. In-

definite. Gruppen IV synes egnad endast åt gifta 

qvinnors deltagande i vissa yrken. De under hvarje 

grupp ordnade underafdelningarna gå visserligen tem

ligen långt i specifikation af vissa yrken, men inne

hålla dock alla under rubriken "andra" en ganska 

rymlig allmänning. De för hvart kön åtskilda for

mulären förete dock gemensamt egenheten att med 

yrkesredogörelsen kombinera ålder i 5- till 10-åriga 

åldersklasser. 

I sammanhang med 1871 års folkräkning inom 

Tyska kejsarriket och det allmänt derstädes erkända 

behofvet af en upplysande industristatistik har yrkes-

gruppperingen utgjort föremål för en serskild komité, 

hvars öfverlåggningar och förslag af dess inflytelse

rike ledamot D:r Engel offentliggjorts i K. Preussiska 

Statistiska Byråns tidskrift, med inledande öfversigt 

öfver ämnets behandling på de internationela stati

stiska kongresserna och kritik öfver samtliga staters 

större officiela publikationer, vare sig med hänsyn 

till yrkesfördelningen i deras folkråkningsredogörelser, 

eller till de serskilda slagen af industriel verksamhet, 

eller till varuomsättningen och hvad dermed samman

hänger i de härom publicerade officiela berättelserna. 

Såsom resultat af denna kritik framgår omisskänne

ligt en sådan brist på likformighet i redogörelserna, 

att en fullständig internationel jemförbarhet ej före

finnes. Men då en i detta hänseende tillfredsställande 

behandling af de uppgifter, som vid folkräkningar 
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kunna erhållas, förutsätter som vilkor likformighet 

i nomenklatur och anordning af alla serskilda slag 

af industriel verksamhet, hvilket är den egentliga 

industriela statistikens olösta uppgift, så har, under 

väntan på denna uppgifts lösning, redogörelsen för 

den allmänna folkräkningen år 1871 i Tyska kejsar

riket inskränkt sig inom följande grupper af yrken, 

nemligen: A) landthushållning med dertill förda bo

skapsskötsel, vinodling och trägårdsskötsel, skogshus

hållning, jagt och fiske, B) bergshandtering, industri 

och byggnadsyrke, C) handel och transport, D) per

sonlig tjenst, E) armé och krigsflotta, F) öfriga yrken, 

G) personer utan yrke, hvarjemte under hvarje af 

dessa klasser åtskiljas hufvudpersoner, yrkesbiträden, 

tjenare och andra hushållsmedlemmar, samt under 

en del af dem lemnas utförligare yrkesspecifikation. 

Statistiska Central-Byrån har naturligtvis ej bort 

förbise de önskningar och bemödanden, som genomgå 

andra kulturländer, för att af folkräkningsresultaten 

vinna största möjliga upplysning för yrkesstatistiken. 

Men hvad i detta hänseende kan åstadkommas, be

stämmes af primäruppgifternas beskaffenhet. Det höga 

värde, hvilket dessa i flere delar, såsom t. ex. rörande 

civilstånd och ålder, ega inom vårt land, kan der

emot ej tillerkännas dem i afseende på yrke och 

näringsverksamhet. Inom vårt vidsträckta land hafva 

en del liknämniga yrkestitlar dock olika betydelse i 

olika landsdelar och tvärtom en del oliknämniga 

likadana sådan. En för yrkesstatistikens ändamål 

önskvärd skarpt genomförd begränsning af närings

grenarna kan icke utgöra något förpligtadt föremål 

för Presterskapets husförhörslängder, och då dessa 

längder föras af 1,300 till 1,400 kyrkoherdar och för

samlingsföreståndare, så kan inflytelsen af individuel 

och lokal uppfattning omöjligt uteblifva med sin 

verkan af olikformigheter. Det är ock, såsom ofvan 

är anfördt, hos oss likasom i andra länder vanligt, 

at t en mängd tjenste- och yrkestitlar bibehålles, sedan 

innehafvaren längesedan frånträdt befattningen, och 

tvärtom att näringsverksamhet och företrädesvis just 

den mest storartade bedrifves af personer, hvilkas 

yrkestitel ej gifver ringaste upplysning om förhållandet. 

En arbetsfördelning inom yrkena, drifven så långt 

som i andra länder, förekommer lyckligtvis ej här

städes, hvadan alltså de fall äro mycket talrika, då 

samma person med lika rat t kan hänföras till 2 eller 

flere yrken. A t t den ena eller andra specifika yrkes

titeln i tabellen saknas, vare sig för hela riket eller 

för någon viss ort, innebär sålunda ej något bestämdt 

bevis, att dylik yrkesverksamhet helt och hållet saknar 

representant. Äfven ett fullständigt återgifvande af 

alla de yrkestitlar, som i längderna förekomma, skulle 

alltså ej lemnat en tillförlitlig bild af alla yrkes

detaljer. En sådan skulle dessutom hafva ledt till 

en betydligt höjd tryckningskostnad för en länsvis 

utförd redogörelse, då nemligen blott vissa yrken 

äro mera allmänt representerade, men en mängd 

andra deremot så sparsamt, att redogörelsen med ett 

högt antal till stor del tomma sidor skulle utom 

dyrheten äfven blifvit nästan oöfverskådlig. 

Formen af en blott förteckning öfver yrkestit

larna, sådana de i längderna förefunnits, har alltså 

frånträdts och utbytts mot den af sammanförandet i 

större grupper, men med en specifikation inom dessa 

grupper så långt som förenligt varit med ändamålet 

att inom ett rumbesparande tryck vinna några ser

skilda fördelar, nemligen dem af tillfälle att länsvis 

anställa jemförelser, att skilja landsbygden från stä

derna och för hvarje yrkesgrupp angifva hufvud

personer, biträden, tjenstehjon och öfrige familje

medlemmar, skilda till kön. 

Dessa hufvudgrupper hafva till och med inskränkts 

till 7 från 10 i redogörelsen för 1860 års allmänna 

folkräkning och utgöras, såsom tabellserien N:o 5 

utvisar, af följande, nemligen: 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binä

ringar (sid. 58—64); 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri (sid. 

65—88); 

III. Handel, sjöfart och landtransport (sid. 89 

- 9 4 ) ; 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt 

landt- och sjöförsvar (sid. 95—98); 

V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken 

(sid. 99—101); 

VI. Sjuk- och fattigvård (sid. 101—103); samt 

VII. Personer utan uppgifvet yrke eller bestämd 

anställning (sid. 104—109). 



Genom förutnämnda åtskiljande af hufvudper

soner, biträden, tjenare och familjemedlemmar, samt 

tillägg af sistnämnda hufvudgrupp VII, har tab. N:o 

5 kunnat omfatta hela folkmängden, och sålunda åt

minstone approximativt upplysa om den andel af 

denna, som af hvarje grupp har sin näring. 

Hvad ytterligare angår innehållet af de serskilda 

rubrikerna och grupperna i tabellserien N:o 5 torde 

följande få tilläggas: 

Rubriken "yrken" i kol. 1 af tabellerna förlorar 

till en del sin egentliga betydelse, då, såsom ofvan 

är anmärkt, redogörelsen skall omfatta hela befolk

ningen, deribland en mängd ej kan till något visst 

yrke hänföras, hvarför denna rubrik i vissa fall får 

anses mera likbetydande med ordet samhällsställning 

eller dylikt. 

Benämningen "hufvudpersoner" har måst tagas 

så vidsträckt, att den innefattar än hufvudpersonen 

för yrket, än åter hufvudpersonen för familjen. I 

,följd häraf kan den efterföljande rubriken "biträden", 

ehuru afseende egentligen biträden i yrket, ej ensamt 

för sig uttrycka hela antalet - yrkesbiträden, utan 

måste, för att härom skall vinnas fullständigare upp

lysning, äfven åtskilliga yrkestitlar från öfrige ko

lumner medtagas i beräkning. 

Till "tjenstehjon" äro räknade endast de, som i 

denna egenskap angifvits tillhöra hushållet, hvaremot 

de, som ej uppgifvits tillhörande visst hushåll, blifvit 

serskildt upptagne i grupp VII. 

Till rubriken "öfrige familjemedlemmar" äro räk

nade samtlige familjen tillhörige personer, som ej 

fått sitt rum inom någon af de -3 förutnämnda rubri

kerna, dervid med hänsyn till den jordbrukande all

mogen måste iakttagas, att dess hemmavarande barn 

öfver 15 års ålder, magar o. d. hänförts till rubriken 

"biträden". 

I gruppen I jordbruk har inrymts trägårds-, 

skogs- och djurskötsel samt jagt och fiske, hvilka 

näringsgrenar i vårt land till stor del så med hvar

andra förenas, att de 14 underafdelningar, som under 

denna grupp förekomma, till större delen ej få på 

något exklusivt sätt uppfatttas. 

Under afdelningen jordegare äro hänförde utom 

otvetydigt dithörande yrkestitlar äfven innehafvare 

af fideikommissegendom, kronoåboar m. fl., hvaremot 

derifrån äro uteslutne boställsinnehafvare (hänförde 

till gruppen IV) och andra titlar, som ej ansetts 

innebära full eganderätt. Bland jordegare saknas 

säkerligen ej få, om hvilka de erhållna uppgifterna 

ej lemnat nödig vägledning, och hvilka alltså måst 

till annan grupp hänföras. 

Till arrendatorer äro hänförde frälseåboar och 

andre med dem jemförlige innehafvare af jord. 

Afdelningen N:o 3, som under benämningen rät

tare äfven innesluter befallningsman, gårdsfogdar m. fl., 

upptager i kol. för "biträden" dessa senare, under 

det inspektörer och bokhållare, genom semikolon från 

dem skilda, såsom "hufvudpersoner" räknats i respek

tive kolumner. 

Benämningen nybyggare är oförändradt bibe

hållen efter uppgifterna, hvilka sannolikt vid denna 

yrkestitel fästa sins emellan olika föreställningar. 

Vid benämningen torpare fästes ock uppenbar

ligen mycket olika begrepp i olika landsdelar, lika

som denna benämning förekommer med många olika 

modifierande tillägg. Så vidt sig göra låtit, hafva under 

afdelningen 5 och benämningen jordtorpare hänförts 

de, som för det åt jordegaren lemnade arbetsbiträdet 

njuta ersättning medelst åt dem till brukning upp

låten jord m. in. och sålunda bilda en öfvergång 

emellan afdelningen 2 och afdelningen 6, hvilken 

sistnämnda upptager innehafvare af lägenheter och 

backstugor samt husmän, och från hvilka senare tor

parne i allmänhet torde skiljas genom det jordbruk 

i relativt större omfattning, hvartill jordtorparen eger 

tillfälle. Dennes ställning synes till och med i flere 

landsorter vara mera jemförlig med arrendatorns, för 

att ej säga den sjelfegande brukarens, än med den 

mindre sjelfständige arbetarens. 

Likasom afdelningen 7 stattorpare, statdrängar 

och daglönare utgöra de 2 nästföregående afdelnin-

garna en väsentlig del af den arbetsstyrka, med 

hvilken, jemte större eller mindre del af jordegarens 

egen familj och hans tjenstehjon, jordbruket och dess 

binäringar bedrifvas. För att åskådliggöra biträdet 

af familjemedlemmarne är enligt det ofvan anförda 

den regel följd, att jordbrukande allmoges hemma-
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varande barn m. fl. öfver 15 års ålder blifvit räk
nade såsom biträden. 

Ladugårdsskötsel utan liktidigt jordbruk är säll
synt, hvaremot mejerirörelsen, sorn är i betydlig till
växt, hufvudsakligen sysselsätter den i afdelningen 8 
uppförda personal. 

I afdelningen 9 är medelst semikolon antydt, att 
trägårdsmästame blifvit upptagne såsom hufvudper
soner, eleverne och arbetarne åter såsom biträden. 

Egare af sågverk, ofta utgörande bolag eller 
enskilde med andra yrkestitlar, förekomma följaktligen 
under denna titel sällan i längderna upptagne. Upp
gifterna hafva sålunda något värde mera i afseende 
på den rtr&etore-personal, som för sågverkens ändamål 
sysselsattes. Egare och arbetare hafva sammanförts 
i afdelningen 10, dock så att de senare, efter semi
kolon, redovisas såsom biträden och derunder inbe
gripas timmerhuggare, kolare, flottare, sågare m. fl. 

At sagverksinspektorer och bokhållare, flottchefer, 
skogvaktare och jägare hos enskilde m. fl. har inrymts 
afdelningen 11 med den genom semikolon antydda 
olika grupperingen i kolumnerna. 

Afdelningen 12 är afsedd för dem, sorn hafva 
fisket till uteslutande eller hufvudsaklig näring. 

I afdelningen 13 äro inrymde de Lappar, sorn 
uppgifvits lefva af renskötsel, jagt och fiske och i 
afdelningen 14, utom s. k. sockenlappar i de nord
ligaste länen, vallackare m. fl., sorn lämpligare kunnat 
föras hit än till någon annan afdelning. 

Summorna af dessa 14 afdelningar äro utförda 
å sidan 64. 

I gruppen I I har under den gemensamma hufvud-
titeln grufbrytning och tillverkningsindustri mast sam
manföras så väl den egentliga urämnes- eller extrak-
tions-industrien, som förädlingen af mineralier, me
taller och andra råämnen, emedan de erhållna yrkes
uppgifterna, delvis i följd af sjelfva det satt, hvarpå 
denna industri till stor del samfäldt bedrifves, ieke 
tillåtit några systematiska afdelningar, vare sig efter 
råämnets beskaffenhet eller dess bearbetnings-sätt och 
-ändamål. De godtyckliga skilnader, som språkbruket 
gör mellan fabrikanter och handtverkare, hafva ej 
heller kunnat läggas till grund för någon genomförd 
indelning. 

Afdelningen 1: idkare af bergverks- och bruks
rörelse är i närvarande tid ingalunda begränsad inom 
blott extraktion och mineralförädling, utan sträcker 
sig äfven in på området för åtskilliga af de följande 
afdelningarna. På satt för jord- och sågverksegare 
redan är anmärkt, ingå gruf- och bruksegare till stor 
del under andra yrkestitlar, hvadan deras verkliga 
antal ej här kan framträda, likasom tvärtom benäm
ningen "Brukspatron" ej alltid innebär yrkets utöf-
vande. Fullständigare torde deremot uppgifterna vara 
rörande arbetarepersonalen, hvilken i afdelning II. 1 a 
är räknad till biträden. 

I afdelningen II. 1 b år genom semikolon antydt, 
att gruffogdar, stigare och deras vederlikar upptagits 
såsom biträden. 

I följande afdelningar 2—8 af gruppen II hafva, 
i likhet med hvad inom åtskilliga andra länder iakt
tagits, visserligen klasser af förädlingsindustri, be
stämda dels efter råämnets beskaffenhet, dels efter 
dess behandlingssätt, dels efter arbetets ändamål, blifvit 
uppställda, och under dem uppräknats de serskilda 
yrken, hvilka representerats af en större personal, 
eller i öfrigt ansetts deraf förtjenta, men samman
förande af många olikartade yrken har dock här ej 
kunnat undvikas för att ej taga tabellutrymmet i 
allt för stort anspråk medelst tomma kolumner. I 
vissa fall äro specifikationer meddelade i serskilda 
anmärkningar. Vid denna redogörelse har den plan 
följts att fabriksarbetare, gesäller och lärlingar i all
mänhet utförts såsom biträden, så att endast mästarne 
räknats som hufvudpersoner. Yrkesbenämningarna 
hafva mast väljas med hänsyn till uppgifternas inne
håll och innebära alltså ingen giltig skilnad mellan 
yrkesdrift såsom fabrik eller såsom handtverk. -

De olyckligtvis allt för ofta förekommande obe
stämda yrkesuppgifterna: "fabrikör", "fabriksarbetare", 
"gesäll" o. d. hafva gjort det oundvikligt att upptaga 
den serskilda afdelningen 9, hvilken skulle hafva 
blifvit utsträckt till en vida större personal, derest 
ieke nämnda obestämda benämningar kunnat till en 
betydlig del begränsas, derigenom att för städerna 
Stockholm och Göteborg användts all möda att ur 
adresskalendrar vinna närmare upplysning. 
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Summorna af den under gruppen II hänförda 
personalen i afdelningarna 1—9 finnas å sidan 88. 

Under gruppen Hl , med rubriken handel, sjöfart 
och landtransport, äro sammanförda 11 afdelningar. 

I den första af dem: handlande, handelsbokhållare 
o. d. äro de sistnämnda upptagna såsom biträden, 
och i anmärkning några specifikationer meddelade. 

I afdelningen 2: skeppsklarerare o. s. v. äro ser-
skildt utförde de härvarande utländska makters kon
suler, hvilka i listorna förekommit utan annat upp
gifvet yrke. 

Afdelningarna 3 och 4: bank- och jernvägstjenste-
personal omfatta endast enskilda sådana inrättningar, 
då de tjensteman, sorn tillhöra statens bank och jern
vägar, äro inräknade i gruppen IV. Deremot har 
statens lägre tull-, post-, telegraf- och jernvägs-
personal upptagits i afdelningen 5, likasom lots-
personalen i afdelningen 6, samt kanal-, hamn- och 
fyrpersonal i afdelningen 7, allt till en del derför, 
att uppgifterna ej tillåtit genomförande af bestämd 
skilnad. 

Beträffande den Sjöfartsidkande personalen, af 
hvilken ej få uppehålla sig så länge å okänd utrikes 
ort, att de såsom obefintlige afföras ur folkmängds
beräkningen, är redan af detta skal anmärkt â tabel
len, att dess summor antagligen ej innehålla hela 
antalet. Härtill kommer, att en ej ringa del af den 
jördegande och jordbrukande befolkningen sysselsätter 
sig jemväl med sjöfart. 

På förut brukadt satt är genom semikolon an
tydt, att sjömän o. d. äro räknade sorn biträden. 

Afdelningarna 9 och 10 hafva egnats åt den 
personal, som betjenar resande med deras förnöden
heter af husrum och fortskaffningsmedel, dervid hvad 
gästgifvare beträffar uppmärksamheten genom ser
skild anmärkning fästs derpå, att i många fall sak
nats upplysning huruvida de ej bort rättast räknas 
bland jordbrukare. 

Afdelningen 11 redogör för det antal af stads
bud m. fl., som åt transportindustrien lemnar per
sonlig handräckning. 

De till gruppen III hänförda näringarna finnas 
slutligen sammanräknade a sidan 94. 

Det rätta antalet embets- och tjensteman, sorn vid 
en viss tidpunkt är i utöfning af sina befattningar, 
vare sig kyrkliga, civila eller militära, måste alltid 
sökas i serskilda officiela förteckningar. En allmän 
folkräkning kan ensamt, genom den Uppgifna embets-
eller tjenstetiteln ej bereda upplysning, huruvida inne-
hafvaren deraf är i verklig utöfning af tjensten. 
Deremot lemnar folkräkningen en värdefull öfversigt 
öfver antalet af de till denna grupp hörande familje
medlemmar och andra, som underhållas af embets-
och tjenstemännens arbete. Med hufvudsaklig hänsyn 
härtill har i gruppen IT kyrko-, stats- och kommunal
förvaltning samt landt- och sjöförsvar sammanförts 
större delen af det stundom s. k. immateriela arbete, 
sorn utföres af embets- och tjensteman. 

I de första 5 underafdelningarna af denna grupp 
är genom semikolon i kol. 1 antydt, att personalen 
af kyrko- och hofbetjening samt vaktbetjente vid em-
betsverken är utförd såsom biträden. Flertalet af 
embetsman vid de Kungl. Hofven, IV. 3, har utan 
tvifvel annan yrkesverksamhet, än den sorn kunnat 
inhemtas af den ensamt Uppgifna hoftiteln. De kom
munala tjensteman, IV. 5, som tillika äro i det all
männas tjenst, hafva upptagits under den senare till
hörande titeln. 

Då man velat skilja statens och kommunernas 
tjensteman, har deraf uppstått ett behof att bilda 
en serskild afdelning, IV. 6, extraordinarie tjenste
man (inräknade: vice häradshöfdingar och advokater), 
om hvilka upplysning af yrkestiteln ensamt för sig 
ej kunnat vinnas, huruvida de vore att hänföra till 
stats- eller kommunala tjensteman, eller möjligen till 
ingendera af dessa afdelningar. 

Afdelningarna IV. 7 och 8, afse, så vidt sådant 
kunnat fullständigt iakttagas, endast den i tjenst 
qvarstående militärpersonalen af arméen och flottan. 

Summor af de serskilda afdelningarna af gruppen 
IV äro utförda å sidan 98. 

De följande 2 grupperna, V och VI, redovisa lika
ledes hufvudsakligen för det s. k. immateriela arbetet 
och ingå här äfven till ej ringa del statens eller kom
munernas tjensteman, hvilka med hänsigt till sina 
verksamhetsföremål ansetts böra särskildt upptagas. 
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Hela antalet af de till gruppen V hänförde, af 

undervisning, litterära och konstnärliga yrken lefvande, 

finnes utfördt å sidan 101. 

Gruppen VI, egnad åt sjuk- och fattigvård, upp

tager i de första 3 afdelningarna den hithörande 

personal, som aflagt behöriga kunskapsprof, och i af

delningen 4 de öfrige samt å sidan 103 gruppens 

slutsummor. 

Vid alla allmänna folkräkningar möter man i fråga 

om yrkesfördelningen en mängd uppgifter, som ej 

låta hänföra sig till någon af föregående yrkesgrupper 

och derför, när de ej skola ntelemnas, påkalla en ser

skild grupp för att der kunna inrymmas. Under N:o 

VII, ntan uppgifvet yrke, har ock en sådan bildats. 

Lärjungar vil läroverk, VII. 1, af alla slag, hvilka 

i allmänhet i de officiela längderna qvarstå inom sin 

familj, hafva ock i de föregående grupperna inräk

nats bland familjemedlemmarne. Emellertid före

komma ej sällan uppgifter, som härtill ej gifvit 

anledning eller berättigande. För dessa fall har 

afdelningen 1 under ifrågavarande grupp påkallats. 

Det är af serdeles vigt att erinra sig detta förfarings

sätt för att ej missledas af det ringa antal under

visning åtnjutande personer, hvilket i denna afdelning 

framträder. 

Benämningarna husegare och kapitalister (rentiers) 

äro i det hela sällsynta, men då de förekommit under 

denna enda yrkestitel, hafva de kraft och erhållit sin 

serskilda afdelning 2, vid hvilken det alltså är nödigt 

erinra sig, att talen uttrycka blott undantagsfall, i 

hvilka serskildt yrke ej angifvits, om det ock ofta 

kan hafva utöfvats. 

Bland den mängd af f. d. tjenste- och yrkes-

innehafvare samt deras enkor, hvilka antagligen till 

ej ringa del lefva af pensioner, äro likväl i uppgif

terna till Statistiska Byrån blott få anförda under 

titeln pensionärer. Tillsammans med denna titel äro 

i afdelningen 3 sammanförde de, som synts stå dem 

närmast. 

Närstående äro ock de å landsbygden talrika 

personer, som lefva af undantag och för hvilka afdel

ningen 4 redogör. 

En mängd benämningar "dräng", "piga", "betjent", 

"portvakt", "vaktmästare" o. s. v. utan något slags 

närmare bestämd anvisning på anställning i tjenst 

hos viss person eller myndighet, har påkallat afdel

ningen 5, mest närmande sig till rubriken tjenstehjon 

för personligt biträde. 

Den icke mindre vanliga benämningen "arbetskarl" 

och dylika har erhållit sin serskilda afdelning 6 med 

hänsyn dertill, att det arbete, som af hithörande per

soner lemnas, torde vara mindre hänförligt till per

sonligt tjenstebiträde än till biträde i yrkesverksamhet. 

Afdelningen 7: inhyseshjon bildar en öfvergång 

mellan de föregående och den efterföljande, fattighjon 

och understödstagare af alla åldrar, då den jemte de 

icke arbetsföra antagligen innesluter jemväl ett antal 

arbetsföra personer. 

Afdelningen 9: lösdrifvare har ansetts fullt berät

tigad såsom påkallande serskild uppmärksamhet på 

det betänkliga sociala förhållande, som föranledt 

vederbörande att begagna det enda epitetet "lösa" 

till personens namn. Det här Uppgifna antalet är 

naturligtvis inberäknadt uti den för 1870 års slut 

Uppgifna folkmängden, på grund deraf att personerna 

qvarstått i husförhörslängderna, om de än till följd 

af kringstrykande lefnadssätt då till stor del kunna 

hafva vistats på okänd ort. 

Emellertid får härvid ej förgätas, att vid nämnda 

års utgång uppgåfvos 21,664 personer såsom icke i 

rikets folkmängd inberäknade på grund deraf att de, 

ehuru hvarken såsom aflidne eller utflyttade ur läng-

derne afförde, dock genom sin längre frånvaro och 

okända vistelseort blifvit till "obefintlige" hänförde. 

Om än bland dessa till ej ringa del hafva ingått dels 

oangifne utvandrare till andra länder, dels utrikes 

aflidne eller förrymde sjömän m. fl., är dock ej 

osannolikt, att en del utgjorts af sådane inom riket 

kringstrykande personer, som lyckats undgå upp

märksamhet vid kyrko- och mantalsskrifningar å de 

orter, der de tillfälligt vistats. Det är sålunda icke 

osannolikt, att det verkliga antalet "lösdrifvare" kunde 

komma att utfalla vida högre, om en skärpt kontroll 

vid mantalsskrifningarna kunde allmänt genomföras 

och den allmänna ordningens kraf bättre tillgodoses, 

innan sjelfsvåldet hunnit växa till en förstörande makt 

i samhället. 
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Beträffande afdelningen 10: fångar är klart, a t t 

presterskapet om dessas antal ej kan hafva annan 

kännedom, än genom officiela meddelanden, hvilka 

omöjligen kunna hafva ingått med fullständighet för 

någon viss dag af året, hvadan alltså rätta summan 

vid' årets utgång måste sökas i Fångvårdsstyrelsens 

årsberättelser. 

Slutligen har i denna grupp måst bildas en af

delning 11 så väl för ensamme personer ej tillhörige 

familj eller hushåll, som för hela familjer, hvilka blott 

till namn, kön m. m. uppgifvits utan ringaste antyd

ning om yrke eller näringsfång. 

Då ofta nog händer att hufvudmannen för eller 

den biträdande vid en industrigren är kyrkoskrifven 

eller boende på annan ort, t. o. m. inom annat län, 

än der den industriela verksamheten bedrifves, eller 

t. o. m. der hans familj är boende, så uppkommer 

häraf i länstabellerna den oegentlighet, att der kunna 

synas arbetare och familjemedlemmar under en eller 

annan industrigren, som dock saknar hufvudman ut

förd i dertill afsedd kolumn. Tvärtom kunna ock 

der komma att synas representanter för industri

grenar, hvilka ej i samma utan i något annat län 

bedrifvas. Så kan ock vara fallet med arbetare. 

De här antydda förhållandena äro nödiga att 

uppmärksamma vid tabellernas begagnande och gifva 

omisskänneliga vinkar om skilnaden mellan en verk

lig industriel statistik och de yrkesuppgifter, som en 

folkräkning ensamt för sig förmår åstadkomma, när 

den ej kunnat utföras medelst biträden, som med 

omständlig profning och noggrann sakkunskap förmå 

utreda allt. 

Efter den afdelning af tab. N:o 5, som länsvis 

redogör för hvarje yrkesgrupp, sidorna 58—109, föl

jer ett sammandrag för landsbygden, städerna och hela 

riket öfver samtlige yrkesgrupper, sidorna 110—115, 

hvilket i kol. 2 för hvarje yrke hänvisar till det 

sidotal af tabellen, som innehåller länsspecifikationen 

med dervid fogade anmärkningar. 

Hvarken Byråns tid eller det omfång, som skä-

ligen kan gifvas åt denna underd, berättelse, tillåta 

att här ingå i den mängd af jemförelser, hvartill tab. 

Stat. Centr.-Byråm underd, årsberättelse för 1870. 3. 

N:o 5 kan gifva snart sagdt outtömlig anledning. 

För att dock i någon mån underlätta sådana, med

delas å följ. sidor tab. Litt. I en förvandling till Tab. Litt. I. 

relativa tal af nyssnämnda sammandrag, deraf för 

hvarje 1000-tal innevånare serskildt för landsbygden, 

för städerna och för hela riket, kan inhemtas propor

tionen mellan de serskilda yrkesgrupperna. 

Sålunda befunnos af rikets hela folkmängd d. 31 

Dec. 1870, utgörande 4,168,525, icke mindre än 

2,309,790, eller 554-10 per mille, lefvande af jordbruk 

och dermed sammanhängande binäringar; 

410,371, eller 98"45 %0 , af grufbrytning, bruks

rörelse och den till samma grupp hänförda tillverk

nings- eller förädlingsindustrien; 

139,916, eller 33'56 % 0 , af handel, sjöfart och 

landtransport; 

217,089, eller 52'08 %0 , af kyrko-, stats- och 

kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar; 

26,799, eller 6'43 %o> af undervisnings medde

lande samt litterära och konstnärliga yrken, samt 

10,557, eller 2'53 %o> af befattning ined vården 

om sjuke och fattige. 

Gruppen VII, omfattande personer utan uppgif

vet yrke eller bestämd anställning, innebär genom 

sjelfva sin talrikhet af icke mindre än 1,053,991 per

soner, eller 252'85 %o a f n e ' a folkmängden, redan 

ett tillräckligt bevis, att äfven inom densamma en 

vidsträckt näringsverksamhet måste vara rådande, 

fastän dess art ej är uppgifven och sannolikt är mera 

vexlande. Endast fångar och fattighjon med åtmin

stone en del familjemedlemmar till ett sammanlagdt 

antal af 108,949 utgöra ett bestämdt undantag här

ifrån, hvartill väl ock kan läggas en del af inhyses-

hjonen. 

Blott ett fåtal af de under afdelningarna: husegare, 

kapitalister, pensionärer, f. d. utöfvare af yrken eller 

tjenster, enkor utan yrke och föd orådstägare, eller 

undantagshjon, till ett sammanlagdt belopp af 304,829, 

hänförda personerna torde väl kunna försörjas ensamt 

af bevarade frukter af ett förutgånget arbete inom 

visst yrke, hvadan alltså kan antagas äfven för fler-

F 
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talet af dem ett fortfarande behof att för lifsbergning 

lemna arbetsbiträde åt flere eller färre af de upp

räknade yrkesgrupperna och sålunda i verkligheten 

åt dessa lemna en betydlig förstärkning. 

Förestående för hela riket gemensamma propor

tioner mellan yrkesgrupperna utfalla naturligtvis olika 

för landsbygden och städerna. 

Af landsbygdens folkmängd: 3,628,876 finnas så

lunda 2,293,024, eller 631.88 °/00 hafva sin näring af 

jordbruket och dess binäringar; 252,755, eller 69.65 °/00, 

af gruf-, bergs- och tillverkningsindustri; 60,182, eller 

16"58 %o> af handel, sjöfart och landtransport; 168,772, 

eller 46'51 %o> af tjenstebefattningar för kyrko-, stats-

och kommunal-förvaltning samt landt- och sjö-för

svaret; 16,874, eller 4"65 %o> a^ sysselsättning med 

undervisning; 3,908, eller 1'08 °/oo af befattning med 

sjuk- och fattigvård, hvarförutom till gruppen VII 

äro hänförde icke mindre än 833,361 eller 229"65 % 0 . 

Tab. Litt. I. Folkmängdens relativa fördelning efter yrken och kön den 31 Dec. 1870, 
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Af städernas folkmängd: 539,649 finna vi 16,766, 

eller 31'07 °/oo> lefvande af jordbruk och dess bi

näringar; 157,616, eller 292"09 %„, af tillverknings-

och förädlings- samt till någon del äfven extraktions-

industri; 79,734, eller 14776 %o> a f handel, sjöfart 

och landtransport; 48,317, eller 89'53 °/oo> af kyrko-, 

stats- och kommunalförvaltning samt försvarsväsendet; 

9,925, eller 18'39 %o> a^ undervisning, litterära och 

konstnärliga yrken; 6,649, eller 12'31 %o> af biträde 

vid sjuk- och fattigvården, samt i gruppen VII icke 

mindre än 220,630, eller 408'85 % 0 . 

Den procentiska fördelningen på hvarje serskildt 

län af de 7 yrkesgrupperna i tab. N:o 5 åskådliggöres 

af tabellen Litt. K, sid. XLVI med landsbygd och Tab. Liit. K. 

städer sammanräknade. 

Hvad gruppen I eller jordbruk m. m. beträffar, 

befinnes der medeltalet för hela riket 55"4 %, Stock

holms stad oberäknad, ej uppnådt i Uppsala, öster-

räknad efter 1,000 innevånare, sershildt å landsbygden, i städerna och i hela riket. 
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götlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Malmöhus, Göte
borgs och Bohus, Vestmanlands och Gefleborgs lån. 
Blekinge lan med 46.2 % står lägst under detta me

deltal. Bland de öfriga länen, som öfverstiga medel
talet står Kopparbergs län med 67'8 % högst. 

Tab. Litt. I. (Forts.) Folkmängdens relativa fördelning efter yrken och kön den 31 Dec. 1870, 
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För gruppen II, grufbrytning och tillverknings- ända till 29'8 %. Lägst under medeltalet står Vester-
industri, visar sig medeltalet för riket: 9'8 %, öfver- bottens län med blott 2'8 %. 
stigas af 11 län, och främst af Stockholms stad med 

räknad efter 1,000 innevånare, serskildt å landsbygden, i städerna och i hela riket. 
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I gruppen III, handel, sjöfart och landtransporter, 

står Stockholms stad med 14"6 % likaledes högst öfver 

medeltalet för riket: 3'4 % och lägst under detsamma 

står Jemtlands län med blott 1'1 %. 

Äfven i gruppen IV, kyrko-, stats- och kommunal-

foi-valtning samt landt- och sjöförsvar, finnes af lätt 

insedda skäl Stockholms stad med 11"6 % stå höffst 

öfver medeltalet för hela riket: 5"2 %, hvaremot läg

sta rummet 2.7 % intages af Hallands län. 

Gruppen V, undervisning, litterära och konstnärliga 

yrken, inrymmer ock åt Stockholms stad med 2.3 % 

främsta rummet, hvarefter närmast med 1'1 % följa 

Gotlands och med 1.0 % hvartdera af Uppsala och 

Malmöhus län, hvaremot icke mindre än 6 län ej 

komma högre än till 0'4 %. 

Stockholms stad intager ock framför samtlige län 

främsta platsen med 1"3 % i gruppen VI, sjuk- och 

fattigvård, i hvilken 4 län ej hinna längre än till 0"1 %. 

Tab. Litt. K. Yrkesgruppernas relativa talrikhet i 
förhållande till hvarje läns folkmängd dr 1870. 

Den VILde gruppen, personer utan uppgifvet yrke 

eller bestämd anställning med det höga medeltalet 

för riket af 25.3 %, företer jemväl för Stockholms stad 

det ingalunda afundsvärda företrädet af proportionen 

39'7 %, eller mer än det dubbla af proportionerna 

för Södermanlands och Kopparbergs län. 

Vid bedömandet af dessa olika proportioner mellan 

länen i afseende på näringsverksamhetens fördelning 

får, näst naturbeskaffenheten, i främsta rummet afses 

den stora inflytelsen af olika proportion mellan lands

bygds- och stads-befolkning inom de olika länen. 

Läget af universiteten och andra undervisningsanstal

ter, af sjukvårds- och välgörenhetsinrättningar, samt 

militära etablissement, af fängelser m. m. öfvar här 

ock sin inflytelse. 

Den högsta procent: 25'3 %, motsvarande ett 

absolut tal af 1,053,991 personer bland rikets inne

vånare, hvilken gruppen VII intager, påkallar ser

skild uppmärksamhet, då, om man undantager fattig

hjon och fångar, de öfrige hit hänförde personer åt

minstone till största delen ej skulle kunna uppehålla 

sig utan något slag af näringsverksamhet och denna, 

såsom i det föregående är antydt, otvifvelaktigt faller 

inom området för flere om ej alla de föregående 6 

mera bestämdt begränsade yrkesgrupperna. I saknad 

af annan utväg att på dessa göra fördelning af gruppen 

VII, torde man kunna så förfara, att klassen födoråds-

tagare eller undantagshjon, med familjemedlemmar 

och tjenstehjon uppgående till ett antal af 89,641, 

helt och hållet hänföres till gruppen I jordbruk, och 

att återstoden af gruppen VII sedermera fördelas på 

hvar och en af de öfriga 6 grupperna efter dessas 

numeriska styrka. En sådan fördelning af de åter

stående 964,350 personerna utfaller med följande tal 
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Om nu dessa proportionelt beräknade tal från 

gruppen VII läggas till summorna för hvar och en 

af de öfriga 6 grupperna, så erhållas följande absoluta 

tal af båda könen sammanräknade för den folkmängd, 

som har sin näring af dessa 6 grupper, nemligen: 

Den sannolika procentiska fördelningen på de 6 
yrkesgrupperna blir följaktligen följande: 

Då gruppen I här framträder såsom den karak
teriserande för vårt land, bör dock ej förgätas, att i 
denna grupp ingår jemte det egentliga jordbruket 
och dermed närmast sammanhängande ladugårds
skötseln äfven skogsnäringen, trägårdskötseln och 
fisket. Skilnaden mellan näringsutvägarna och verk
samheten å landsbygden och i städerna framstår här 
åskådligt. 

Den som icke underkänner värdet af Ofvanstå
ende proportionela fördelning af gruppen VII på 
hvarje serskildt län, har uti tab. N:o 5 nödiga ma
terialet för dess genomförande. Möjligen torde dock 
en fördelningsgrund, som med hänsyn till de stora 
talen kan för hela riket gifva ett antagligt resultat, 
ej vara lämplig på de mindre talen för hvarje ser
skildt län, helst när naturbeskaffenheten och andra 
förhållanden kunna på näringsverksamheten inom 
flere bland dem påtrycka sin egendomliga prägel. 

Då rikets hela befolkning vid 1870 års utgång 
var mellan könen fördelad med 48'4 % mankön och 
51'6 % qvinkön, finna vi af Ofvanstående, att inom 
de serskilda yrkesgrupperna denna proportion företer 
ej obetydliga afvikelser. Liktaligheten i det närmaste 
mellan könen i jordbruksgruppen, I, öfvergår till en 
ringa flertalighet af mankön i grupperna III och IV 
och en något större i gruppen II, för att deremot i 
grupperna V, VI och VII förändras till motsatsen, 
eller öfvertalighet af qvinkönet. Dessa olika propor
tioner bestämmas dels, och hvad de i sjelfva yrkets 
utöfning deltagande beträffar, af yrkets beskaffenhet 
eller det omfång, hvartill ettdera af könen kan vara 
berättigadt eller egnadt att i detsamma inträda, vare 
sig såsom hufvudperson eller biträde, dels af famil
jernas talrikhet och tjenstehjonens antal och kön. 

Så visar sig t. ex. i gruppen VI, sjuk- och fattig
vård, antalet hufvudpersoner och biträden tillsam
mans af qvinligt kön absolut större ån det af man
ligt, i följd bland annat af qvinnans berättigade be
fattning såsom barnmorska, och i gruppen V, under
visning, litteratur och konst, finna vi ock ett betyd
ligt antal qvinnor såsom hufvudpersoner i egenskap 
af lärarinnor m. m. Motsatsen häraf visar det för
svinnande ringa absoluta antalet qvinliga hufvud
personer och biträden i gruppen IV, förvaltnings
personal och militär. 

I afseende på proportionen mellan hufvudpersoner, 
biträden, tjenstehjon och öfrige familjemedlemmar i 

I afseende på proportionen mellan könen bland 

dem, sorn hafva sitt uppehälle inom hvar och en af 

de VII grupperna, visar sig följande procentförhål

lande för 
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procentförhållande för hvarje yrkesgrupp framgå af 

sammandraget i tab. N:o 5 följande tal : 

Såsom medeltal för hela riket visa sig häraf 

för alla yrkesgrupperna gemensamt hufvudpersonerna 

utgöra omkring 25 %, yrkesbiträdena omkring 10 %, 

tjenarne omkring 8 % och öfrige familjemedlemmarne 

57 %. Från detta medeltal finna vi större eller mindre 

afvikelser, bestämda både af olikheterna mellan lands

bygden och städerna och af de serskilda yrkesgrup

pernas beskaffenhet. 

Vid yrkesgruppen I, hvars proportioner bestäm

mas af landsbygden och alltså för hela riket och för 

landsbygden serskildt utfalla nära lika, måste erinras 

hvad ofvan är anmärkt, att såsom yrkesbiträden här 

äro räknade allmogens hemmavarande söner, döttrar, 

magar och dessas hustrur, och att alltså dessa yrkes-

biträden äfven kunna räknas till familjemedlemmar, 

hvilkas låga proportion inom denna grupp derigenom 

förändras till den högsta eller omkring 70 %. Här 

finna vi alltså möjligheten af en talrikt sammanlef-

vande familjekrets betingad genom det vidsträckta 

gemensamma deltagandet i samma slag af närings

verksamhet. Landtbrukets behof förklarar ock till

räckligt att vi inom denna grupp träffa högsta pro

portionen af manligt tjenstefolk. I grupperna II och 

III påkallas och finnas jemväl högsta relativa antalet 

sakkunniga yrkesbiträden, till antalet nära lika stort 

med hufvudpersonernas. Et t motsatt förhållande måste 

göra sig gällande inom grupperna IV och V. Inom 

gruppen VI förändras åter proportionen till ökning 

af biträdenas antal hufvudsakligen i följd af antalet 

elever, som här utbildas för yrket. I gruppen VII 

kan slutligen ej ifrågakomma något yrkesbiträde, då 

åtminstone största delen af hithörande personal ej 

idkar någon näringsverksamhet som påkallar sådant. 

Här finnes ock proportionen af hufvudpersoner upp

gående till 43 %, eller den högsta inom någon af 

grupperna, och nära hälften deraf utgöres af qvinnor. 

De närmast högsta proportionerna af qvinliga hufvud

personer i grupperna V och VI betingas af qvinnors 

anställning såsom lärarinnor och barnmorskor. Rela

tiva antalet manliga tjenstehjon öfverstiger endast för 

gruppen I medeltalet för hela riket, hvaremot det 

höga antalet qvinliga tjenstehjon är utmärkande för 

grupperna III—VI. Familjemedlemmarnes relativa 

antal är i grupperna III, V, VI och VII lägre än 

riksmedeltalet, men i grupperna I (biträden inberäk

nade), II och IV högre. 

Mellan proportionerna å landsbygden och i stä

derna visa sig flere skiljaktigheter. Antalet huf

vudpersoner är för samtlige yrkesgrupper i städerna 

omkring 5 % högre än å landsbygden, hufvudsakligen 

i följd af höjning inom hvardera af grupperna IV 

och V. Bland hufvudpersonerna intaga ock qvinnor 

i städerna dubbelt så hög proportion som å lands

bygden, oaktadt den höga proportion som denna före

ter i gruppen VI. Relativa antalet yrkesbiträden för 

landsbygden: 9'9 %, för städerna: 8'8 % ställer sig 

omvändt betydligt lägre för landsbygden, om de till 

denna titel derstädes räknade, på sätt förut är an

tydt, öfverföras till familjemedlemmar. Dessas sam

manlagda antal växer då för landsbygden till en 

vida större relativ talrikhet, än den som antydes af 

föregående uppställning. 
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öfvervigten af qvinliga tjenstebiträden framträder 

märkbar för städerna inom hvarenda yrkesklass. 

Till dessa jemförelser, som måst inskränkas till 

minsta omfång och egentligen blott afsedda att an

tyda den mångfald af sådana, hvartill tab. N:o 5 kan 

gifva anledning, torde här få tilläggas följande 

tabellariska öfversigt: 

100 jordegare å landsbygden i hvarje län motsvarades 

af nedanstående antal personer år 1870. 

Denna tabell visar för hela rikets landsbygd ge

mensamt, att af 100 jordegare hufvudpersonerna till 

ett antal af 93 tillhöra manligt och 7 qvinligt kön, 

att af dessa 100 jordegare underhållas familjemed

lemmar och tjenstehjon till ett sammanräknadt antal 

af 460, nemligen mankön 185 och qvinkön 275, deraf 

familjemedlemmar 383 och tjenstehjon 77. 

Från dessa medeltal förete de serskilda länen mer 

och mindre betydliga afvikelser. Hufvudpersonerna 

af mankön vexla mellan maximum 97 i Jemtlands 

län och minimum 86 i Södermanlands län, i hvilka 

Stat. Centr.-Byråns underd, årsberättelse för 1870. 3. 

båda län alltså ock träffas de båda ytterligheterna 

af qvinkönets andel såsom hufvudpersoner. Yrkes

biträde af familjemedlemmar öfver 15 års ålder af 

manligt kön lemnas till högsta relativa antalet i Göte

borgs- och Bohus (72), Vermlands och Norrbottens 

län (71), till minsta antalet: (39) i Östergötlands och 

Kristianstads län. Dylikt qvinligt biträde till högsta 

relativa antalet i Kopparbergs (67), Vermlands (62) 

och Göteborgs och Bohus län (61), till lägsta relativa 

antalet: (32) i Uppsala län. 

När manliga tjenstehjon sysselsättas i Malmöhus 

län till ett antal af 66, sjunker det i Kopparbergs 

län till 7. De qvinliga tjenstehjonens högsta rela

tiva antal faller på Södermanlands län med 77, det 

lägsta på Kopparbergs län med 12. 

Antalet af öfrige familjemedlemmar är högst i 

Norrbottens län (344), Vesterbottens (339) och å 

Gotland (302), lägst i Östergötlands län (225). 

Tab. N:o 6. Sinnessjuke år 1870. 

Några af de önskepunkter i fråga om arten af 

de uppgifter, som vid en allmän folkräkning torde 

böra ifrågasättas under rubriken "Lyten", (A. II. 3. 

pag. XXXV ff.) hafva vid vår senaste census bragts 

till utförande, ocli det material, som denne gång 

förelegat till behandling, torde fördenskull i afseende 

på fullständighet och noggrannhet stå icke obetydligt 

öfver hvad hittills i denna rigtning om vårt land 

offentliggjorts. — Så föreskrefs i det cirkulär, sorn 

under den 17 Februari 1870 af Statistiska Central-

Byrån med anledning af den förestående folkräkningen 

utfärdades till rikets samtlige kyrkoherdar och för

samlingsföreståndare, bland annat: 

at t serskild anteckning skulle ske för de fall, då 

sinnessjukdom iakttagits redan i barndomen; 

att fall af periodisk eller intermittent sinnessjuk

dom jemväl borde serskildt antecknas; samt 

att meddelanden, såvidt kändt varit, borde göras 

i fråga om sinnessjukdomens ärftlighet. 

De insända husförhörslängdernas art har otve

tydigt gifvit vid handen, att i de allra flesta fall till-

G 
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börlig omsorg egnats åt uppfyllandet af de sålunda 

lemnade föreskrifterna, hvadan 1870 års uppgifter 

med hansyn till noggrannhet med fog torde kunna 

sättas högt. Och äfven i fråga om den rent nume

riska fullständigheten torde denne gång ej obetydligt 

vara vunnet, serskildt derigenom att Statistiska Cen

tral-Byrån vid längdernas granskning tog sig anled

ning att af tystnaden i denne punkt i fråga om ett 

antal folkrikare församlingar till vederbörande fram

ställa serskild förfrågan, huruvida den felande an

teckningen om lyten hade sin grund i glömska eller 

i något lyckligt undantagsförhållande. 130 dylika 

skrifvelser afsändes tid efter annan och 59 af dessa 

besvarades med öfversändandet af förfullständigande 

och i några fall ganska omfattande förteckningar. 

Under sådant förhållande torde det ej böra förvåna, 

att de år 1870 meddelade numeriska uppgifterna visa 

en icke obetydlig ökning utöfver den, som kunde 

anses vara af sjelfva folkökningen betingad. 

Sålunda stiger enligt 1870 års anteckningar an

talet sinnessjuke i hela riket till 8,990 mot 7,542 vid 

1860 års folkräkning; hvilket för år 1870 gifver ett 

relativt antal af 21.56 på 10,000 personers folkmängd 

mot 19.54 år 1860. Tillökningen torde dock, enligt 

Statistiska Central-Byråns förmenande, snarare kunna 

betraktas såsom bevis på noggrannare meddelanden, 

än på en ökning i sinnessjukdomarnes freqvens. 

Sistnämnda sociala symptom är eljest intet ovan

ligt; det omförmäles från nästan alla länder och, hvad 

än märkligare är, ofta nog i desto starkare grad, ju 

högre folket står på den allmänna bildningens skala. 

Det torde imellertid ännu ej vara fullt afgjordt, huru

vida detta för öfrigt fullt konstaterade förhållande 

och den derpå grundade teorien om civilisationens 

predisponerande inflytelser med hänsyn till sinnes

sjukdomar, sjelfmord, m. m. dyl., icke möjligtvis 

skulle kunna snarast skrifvas på räkningen af de 

fullständigare och skarpare iakttagelser på dessa om

råden, som just serskilja det högt bildade samhället 

från det mindre utvecklade. 

Till jemförelse med utlandets förhållanden må 

följande siffror tjena. Mot 10,000 personers folk

mängd svarade följande antal sinnessjuke: 

Sverige intager således, trots den nu anmärkta 
höjningen, ännu en ganska förmånlig plats bland län
derna med hänsyn till sinnessjukdomarnes freqvens. 
Bland vårt lands serskilda bygder kunna deremot an-
gifvas en och annan, som sorgligt utmärker sig för en 
synnerligen hög proportion af sinnessjuke. Serskildt 
framstå i detta hänseende Jemtlands Län med öfver 
3 på tusendet, samt Gefleborgs, Vermlands, Jönköpings 
och Kopparbergs län med mer än 2J per mille. Såsom 
synnerligen lyckligt lottade kunna deremot anföras: 
Kalmar, Blekinge, Hallands, Göteborgs och Bohus 
samt Elfsborgs län, samtliga med mellan 18 och 20 
sinnessjuke på 10,000 personers folkmängd, och i 
främsta rummet Skaraborgs län med föga öfver 16 
på enahanda tal. För öfrigt torde i fråga om alla 
hithörande beräkningar få hänvisas, dels till Tab. N:o 
6, dels till nedan intagna Tab. Litt. L., i hvilken Tab. Litt. L. 
den förras siffror finnas förvandlade i relativa tal. 

Iakttagelserna i denna rigtning torde ännu hvar
ken vara många nog eller, trots all använd möda, 
tillräckligt noggranna att medgifva försök till tolk
ning af skiljaktigheternas bestämmande anledningar. 
Såsom otvifvelaktigt torde man dock kunna framhålla, 
att den från Sverige vunna erfarenheten i väsentlig 
mån bekräftar det från andra länder anmärkta starkare 
uppträdandet af sinnessjukdomarnes olika former i 
bergs- och skogstrakter samt i allmänhet under ogynn
sammare klimatiska inflytelser. Hela norra delen af 
vårt land, med undantag allenast för Vesternorrlands 
län står sämre än riksmedeltalet, och till nyssnämnda 
nejder kunna ytterligare läggas de markerade skogs
bygderna Vermland och Jönköpings län samt, ehuru 
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i något mindre grad, Vestmanlands, Östergötlands, 

Södermanlands och Uppsala län. 

Det torde för öfrigt böra anmärkas, att genom 

omsorgsfullt frånskiljande från de serskilda hospitalen 

af samtlige de derstädes vårdade, om hvilkas rätta 

hemvist upplysning stått att vinna, allt blifvit gjordt 

för att förebygga de fel, som eljest i samtliga dessa 

beräkningar lätteligen kunnat insmyga sig. Det an

tal personer, som efter denna frånräkning måst i brist 

på uppgifven hemort hospitalen påföras, torde vara 

allt för obetydligt, att det på dessa beräkningar skulle 

hafva kunnat utöfva något väsentligt störande in

flytande. 

Den i åtskilliga andra länder, dock icke i Norge 

och Danmark vid senaste folkräkningarna derstä

des, anmärkta större freqvensen af sinnessjukdomar 

bland mankön bekräftas äfven af våra iakttagelser; 

Tab. Litt. L. Relativa antalet sinnessjuke år 1870. 

LI 

deremot kan befaras, att våra anteckningar ännu icke 

nått önskvärd fullständighet med hänsyn till från

skiljandet af antalet sinnessjuke frän barndomen (fånar, 

idioter), enär ännu deras antal ej angifves till högre 

belopp än omkring 18 % af samtlige sinnessjuke. — 

Deras relativa antal angifves dock t. ex. från Norge 

till öfver 39 %, från Danmark till 37 %, från Frank

rike till mer än 44 %, allt af samtlige sinnessjuke. 

Den förändring, som vid bearbetningen af senaste 

folkräkningsmaterial ansågs böra vidtagas i fråga om 

de sinnessjukes gruppering efter ålder, omöjliggör hvarje 

fullt noggrann jemförelse i detta hänseende med upp

gifterna från år 1860. Skilnaderna tyckas dock vara 

ganska obetydliga. Starkaste freqvensen är nu an

tecknad för åldersklassen 20—40 med 42"51 % af hela 

antalet, dernäst för åldersklassen 40—60 med 35.26 % 

af hela antalet. 
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16-90. 

Att betydande skiljaktigheter med hänsyn till 

sinnessjiikdomarnes freqvens förefinnas mellan de olika 

civilståndskategorierna och att serskildt skilnaden i 

detta hänseende mellan gifte och ogifte är egnad att 

tilldraga sig synnerlig uppmärksamhet, var redan af 

en och annan iakttagare i utlandet antydt och har 

nu hos oss funnit en slående bekräftelse. Mot 10,000 

personer af hvardera civilståndskategorien svarade föl

jande antal sinnessjuke: 

mot 10,000 ogifte mankön: 32-98.1 
. / Ö(J Ub. 

» qvinkön: 27-20.) 

» » gifte mankön: 4.90.1 

» » » qvinkön: 8'10.| 

» » enklingar el. frånskilde m.: 15'43. 

» » enkor eller frånskilda qv.: 17'50. 

Om således relativa talet för samtlige gifte sättes = 1, 

blir motsvarande tal för enk. och frånskilde = 2'60, 

» ogifte = 4.62; 

samt serskildt för ogifta qvinnor freqvensen 3'36 gån

ger större och för ogifte män 6'73 gånger större än 

för de gifte af hvartdera könet. 

Inom de serskilda åldelsklasserna framträda med 

hänsyn till de sinnessjukes civilstånd följande skilj

aktigheter: 

Antal sinnessjuke på 10,000 personer 

ogifte. gifte. enk. och skilde. 

0 - 1 0 år: 1.21; — — 

1 0 — 2 0 » : 10-37; — — 

2 0 — 4 0 » : 58-57; 3-44; 12-59. 

4 0 — 6 0 » : 225-72; 7.59; 20.49. 

öfver 60 » : 204.87; 12.32; 15-15. 

Om således nyssnämnda relativa tal för de gifte 

antagas = 1, blir antalet för enk. o. skilde; för ogifte. 

20—40 år = 3-66; = 17-03; 

40—60 » = 2-70; = 29.74; 

öfver60 » = 1.23; = 16-63. 

Vid bearbetningen af 1870 års uppgifter om de 

lytte har serskild uppmärksamhet egnats åt den in

tressanta frågan om lytenas ärftlighet eller flertalighet 

inom samma familj samt åt angifna fall af olika lytens 

kombination. 

Hvad först beträffar den förra frågan om direkt 

eller kollateral ärftlighet så finnes i redogörelserna 

för Hospitalsvården i Riket antecknadt, dels att ärft

liga anlag iakttagits hos vid pass | af de under åren 

1861—70 intagne sinnessjuke, dels att bland de un

der loppet af år 1870 derstädes vårdade 1,540 sjuke 

317, således vid pass \, varit att till denna kategori 

hänföra. Af dessa voro 253 fall af direkt ärftlighet 

(från far eller mor eller bådadera); 24 fall af kollateral 

ärftlighet (syskon) samt 40 fall af blandad ärftlighet. 

Till dessa Uppgifna fall böra nu efter folkräknings

materialet i öfrigt läggas: 24 fall af direkt ärftlighet 

122 fall af kollateral » 

33 fall af annan » 

hvarigenom vinnes en slutsumma af 496 serskilda fall, 

omfattande, enligt hvad man kan beräkna, minst 633 

personer; således vid pass 7 % af hela antalet anteck

nade sinnessjuke. — Vårt folkräkningsmaterial med-

gifver intet bidrag till lösningen af den omtvistade 

frågan, huruvida denna sinnessjukdomarnes (liksom 

en del andra lytens) ärftlighet kan med mer eller 

mindre sannolikhet föras tillbaka till äktenskap mellan 

närskylda personer. 

I och för frågan om sinnessjukdomarnes förening 

med andra lyten samt deras uppträdande samtidigt 

med andra lytens förekomst inom en och samma fa

milj torde få hänvisas till de utförliga anteckningar, 

som finnas vidfogade Tab. N:o 6. 

Slutligen torde få anmärkas, att då vid 1870 års 

slut ett antal af 1,247 sinnessjuke voro intagna å 

Statens vårdanstalter, visar detta, att åtminstone 13.9 

% af de sinnessjuke i vårt land voro i åtnjutande af 

tillbörlig vård; denna proportion kan för år 1860 be

räknas hafva utgjort 12.9 %. 

Tabb. N:is 7 och 8. Döfstumme och Blinde år 1870. 

För båda ofvannämnda slag af lyten gälla de 

nyligen i fråga om sinnessjukdomarnes nu anteck

nade större freqvens meddelade allmänna anmärk

ningar och betraktelser. Det i folkräkningsmaterialet 

antecknade samfälda antalet af Döfstumme uppgår 

till 4,266; således till 10.67 på hvarje 10,000 af be

folkningen. Freqvensen är dock icke obetydligt större 

för mankön än för qvinkön; nemligen 11.80 mot 8.77 



Döfstumma Lokala skiljafetigheter. Åldersfördelning. Relativa tal. Tab. Litt. M. LIII 

på 10,000 af hvartdera könet. Denna proportion står 

ock i samklang med de iakttagelser, som i andra län

der blifvit gjorda. Landsbygden visar i förhållande 

till städerna jemväl för döfstumheten samma större 

freqvens, som i fråga om sinnessjukdomarnes före

komst blifvit iakttagen. 

Tab. Litt. M. Hvad beträffar de lokala skiljaktigheterna i vårt 

land torde få hänvisas till nedanstående tabell Litt. M. 

Anledningarna till de egendomligheter, som i fråga 

härom iakttagas, t. ex. den skarpa skilnaden mellan 

å ena sidan Blekinge och Kronobergs län samt å den 

andra de närbelägna Skåne, Halland samt Kalmar 

län, torde ännu ej kunna angifvas, helst senaste folk

räknings iakttagelser på detta område ganska betyd

ligt afvika från närmast föregående och således intet 

stöd från dessa står att hemta. 

I ålder af mellan 10 och 20 år hafva antecknats 

vara nära 29 % af samtlige döfstumme, samt under 

denna ålder ytterligare vid pass 7 %. Serskildt i jem

förelse till förhållandet med blindheten visar sig så

ledes här en ej obetydligt högre flertalighet för de 

yngre åldersklasserna. Huru stort antal af de äldre 

döfstumme, som redan erhållit nödig och lämplig 

undervisning, framgår ej af de lemnade uppgifterna, 

men då man känner, att inom de för detta syfte in

rättade undervisningsanstalter plats förefinnes för vid 

pass 450 lärjungar, framgår deraf, att åtminstone 

bortåt J af samtlige i den bildningsbara åldern stadde 

döfstumme numera kunna i vårt land komma i åt

njutande af denne store förmån. De döfstumme in

taga härutinnan, jemförde med andre lytte, en syn

nerligen fördelaktig ställning. 

Tab. Litt. M. Relativa antalet döfstumme år 1870. 



LIV Döfstumme efter Civilstånd. — Blinde. Tab. N:o 8. Lokala olikheter. Ålder och Civilstånd. 

Följande siffror angifva närmare döfstumhetens 

olika förekomst inom hvardera af de olika civil

ståndakategorierna. 

Om således relativa talet för samtlige gifte 

sättes — 1, blir motsvarande tal för enkl. och enkor 

Kombination af ålder och civilstånd visar föl

jande resultat: 

sättes således inom hvardera åldersgruppen de giftes 

relativa antal = 1, blir 

Hvad slutligen beträffar blindheten, finnes, enligt 

Tab. Litt. N. hvad närlagda tabeller N:o 8 och Litt. N. gifva 

vid handen, detta lyte antecknadt hos ett antal af 3,359 

personer, hvaraf 1,546 m. och 1,813 qv. Freqvensen 

är således något, ehuru endast helt obetydligt, större 

för qvinkönet: 8"43 mot 7-67 %oo; hvilket icke för 

förste gången i vårt land anmärkta undantagsförhål-

lande från annorstädes gjorda iakttagelser rättast torde 

sättas i samband med blindhetens öfvervägande före

komst just i de högre åldersklasser, inom hvilka qvinno-

könets numeriska öfverlägsenhet är mest betydande. 

Om någon från föregående folkräkningar ökad 

freqvens kan knappast talas. Jemväl ifråga om den 

lokala utbredningen, samt serskildt de höga siffrorna 

för Kopparbergs, Vermlands, Jönköpings och Jemt

lands län, förefinnes större öfverensstämmelse mellan 

förr och nu, än ofvan för öfriga lyten kunnat kon-

blinde. Relationen för gifte och ogifte är således 
temligen nära densamma, samt för enklingar etc. 4.97 
gånger större i förhållande till de förre, 5'05 i för
hållande till de senare. 

Kombinationen af ålder och civilstånd gifver föl
jande tal: i ålder af 

stateras. — En betraktelse af de blindes fördelning 

på stad och land visar föga numerisk afvikelse från 

det redan förr iakttagna förhållandet af större fre-

qvens å landsbygden. 

Anteckningarna öfver de blindes åldersfördelning, 

som för de späda åren angifva en synnerligen ringa 

freqvens, och först inom åldersgruppen 40—60 år 

utvisa tal af någon betydenhet, lemna i den höga 

siffran för åldern öfver 60 år — nära hälften af total

antalet (47'9 %) — bästa beviset på den inverkan, 

åldern i och för sig i fråga om detta lytes förekomst 

eger. — I fråga om undervisningstillfällen äro de 

blinde påtagligen betydligt sämre lottade än t. ex. 

de döfstumme; antalet blinde i den bildningsbara 

åldern uppgick nemligen till något öfver 400, under 

det att allenast ett 50-tal af desse kunna samtidigt i 

de nu förhandenvarande speciela undervisningsanstal

terna mottagas. 

Nyssnämnda blindhetens fördelning på olika ål

dersklasser är tvifvelsutan väsentliga anledningen till 

de olikheter, som med hänsyn till civilståndsfördel

ning te sig från hvad vid andra lyten anmärkts så

som det normala. Här faller största relativa freqven-

sen ej på det ogifta utan på enkling-ståndet. Hit

hörande siffror äro hufvudsakligen följande: 



Ärftlighet och förening med andra lyten. Jemförelse med ntlandet. Relativa tal Tab. Litt N. LV 

Antages således inom hvardera åldersgruppen de 
giftes relativa antal vara = 1, blir i åldern 
20—40 år de ogiftes = 6'53 samt enklingars etc. = 0'41, 
40—60 » » = 9'21 » =1-90, 

öfver 60 » » = 3"06 » = 1-57. 
De utförliga anteckningar, som i de ofvan cite

rade tabellerna finnas rörande såväl blindhetens som 
döfhetens förening med andra lyten, ärftlighet o. dyl., 
äro alla af den art, att de ej torde erfordra någon 
utförlig kommentar. — Döfstumheten framstår nu så
som fordom med synnerligen höga siffror i fråga om 
lytets kollaterala ärftlighet. Icke mindre än 432 döf
stumma personer, således mer än 1/10 af hela det Upp
gifna antalet döfstumme, stodo med hvarandra i dylik 
slägtskap. 

Till ledning för jemförelse med utländska för
hållanden må följande siffror meddelas: 

Tab. Litt. N. Relativa antalet blinde år 1870. 



LVI Dödlighets- och LifsIängds-tabeller för tioårsperioden 1861—1870. Tab. N:o 9. 

Tab. N:o 9. Dödlighets- och lifslängds-tabeller för 

tioårsperioden 1861—1870. 

I sammanhang med serskildt beräknade lifslängds-

och dödlighetstabeller hafva i föregående redogörel

ser för resultaten af de allmänna folkräkningarna 

äfven framlagts några tabellariska öfversigter, hvilka 

haft till syfte att genom jemförelser framställa de in

verkningar på åldersklassernas vexlande talrikhet, 

hvilka yttre omständigheter såsom årsväxt, farsoter, 

krig och dylikt kunnat medföra. För den tidslängd 

af mer än 100 år, som de svenska folkräkningarna 

omfatta, lemna redogörelserna för folkräkningarna åren 

1855 och 1860 — A. I. 3. sid. 72 och A. II. 3. sid. 

XXXIX — ledning för omdömet i detta hänseende. 

Här återstår sålunda endast att tillägga de upplys

ningar, som sedan dess kunnat i samma syfte vinnas. 

För att göra dessa jemförliga med de på nämnda 

ställen förekommande qvinqvennala öfversigter har i 

det följande året 1865, ehuru räkningen då blef in-

stäld, måst antagas som folkräkningsår. Det fulla 

berättigandet härtill ligger i de erhållna årliga upp

gifterna, som tillåtit den sannolikhetsberäkning af 

åldersklassernas styrka, hvilken för hvarje år under 

decenniet finnes i de afgifna årsberättelserna (för år 

1865 och följ.). 

Hvad nu först beträffar folkmängdens fördelning 

uti serskilda 5-årsklasser och dessas jemförelse med det 

antal födde, från hvilka de härstamma, lemnar efter-

Tab. Litt. o. följande Tab. Litt. O en fortsatt öfversigt enligt 

samtliga hittills hållna folkräkningar. I denna tabell 

följer man i absoluta tal nära lOi mill. från och med 

år 1751 lefvande födda barn genom deras till en del 

långesedan afslutade, till en del ännu fortfarande lif. 

Läst på vanligt sätt i horisontela rader visar tabellen, 

huru exempelvis af de åren 1801—1805 födda 373,231 

barnen funnos qvar vid 1805 års slut 302,839 0—5-

åringar, vid 1810 års slut 240,452 6—10-åringar 

o. s. v. ända ned till 95,468 66—70 åringar, hvilka 

räknades 1870 och af hvilka de qvarlefvande blifva 

föremål för nästa allmänna folkräkningar. Följer man 

åter talen i sned riktning uppföre, erhåller man 

hela folkmängden, sådan den vid de olika folkräk

ningarna visat sig vara fördelad i olika åldersklasser; 

t. ex. för år 1865, 542,987 0—5-åringar; 461,447 

6—10-åringar o. s. v. ända till 100 personer öfver 

95 år. 

Största intresset för nu ifrågavarande ämne er

bjuda likväl talen, då de betraktas i samma kolumn. 

Här mötes man visserligen under liktidig hänsyn till 

hela folkmängdstillväxten inom hvarje åldersklass för 

sig af något så när lika tal, men likväl med så be

tydliga vexlingar, att dessa tarfva förklaring. Några 

exempel från de 3 sista folkräkningarna torde till

räckligt åskådliggöra förhållandena: 31—35-åringarne, 

som vid 1860 års räkning voro till antalet 284,649, 

stego 1865 till 293,747, men sjönko 1870 ända ned 

till 274,446, och hafva vi här sålunda först ett sti

gande men derefter ett fallande. De i åldersklassen 

26—30 år på samma sätt betraktade visa deremot 

ett alldeles omvändt förhållande, nemligen först ett 

sjunkande och derefter ett stigande. Denna motsä

gelse finner dock en nöjaktig förklaring, om man (i 

kol. 2) betraktar vexlingarna i det antal barn, som 

under de olika qvinqvennierna mellan 1826 och 1845 

blifvit födda. Utsträcker man nu Jemförelsen ännu 

ett steg tillbaka, finner man visserligen det i förhål

lande till nästföregående qvinqvennium höjda antalet 

födda 1841—1845 motsvaras af en höjning i de der

emot svarande 21—25-åringarnes antal, men oaktadt 

de föddes antal under nästföljande qvinqvennium 

(1846—1850) betydligt stegrades, befanns dock de i 

åldersklassen 21—25 år då varande hafva till siffran 

betydligt sjunkit under dem, som voro lika gamla 

vid den nästföregående folkräkningen (1865). Detta 

sjunkande står i rak motsägelse mot det stegrade 

antalet födde och vi befinna oss sålunda här inför 

verkningar, hvilkas orsaker ligga utom den första 

förklaringsgrunden. Se vi oss derför om efter någon 

eller några orsaker, som under åren 1865—1870 men

ligt inverkat på folktalet, torde man utan tvifvel bland 

dem få räkna de svaga skördar, som åren 1867 och 

1868 inhöstades med deraf omedelbart följande steg

rad dödlighet och framkallad stegring af emigratio

nen, som ensam under kulminationsåret 1869 beröfvade 

landet mera än 39,000 menniskor och under hela 

femårsperioden 1866—1870 öfver 37,000 personer en

samt i åldern 21—30 år. 



Tab. Litt. O. Folkmängden inom serskilda åldersklasser, jemförd med det antal lefvande födde, från hvilket den härstammar 
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LVIII Dödlighets- och lifslängdstabeller 

Enär, enligt hvad nu är visadt, åldersklassernas 

styrka är i väsentlig mån beroende af nativitetens 

storlek, men denna är vexlande, är för jemförelser 

en reduktion af de absoluta talen till samma utgångs

punkt nödig. En sådan reduktion med utgång från 

10,000 för hvarje åldersklass är gjord i tab. Litt. P 

Tab. Litt. P. (se nästa sida), hvilken är att tolka sålunda: 

att 10,000 exempelvis under qvinqvenniet 1856—1860 

födda barn befunnos vid dess slut, således 1860 års 

folkräkning, minskade med 1,826; af samma kull voro 

10,000 0—5-åringar uppflyttade vid 1865 års folk

räkning till lefnadsåldern 6—10 år, men minskade 

med 1,014; likaledes voro 10,000 6—10-åringar un

der öfvergången till näst högre åldersklass, 11—15-

åriga, till antalet nedsatte med 382 vid 1870 års folk

räkning. Minskningen af hvarje åldersklass vid räk

ningen år 1865 läses sålunda efter den sneda linia 

nedåt, som börjar med ett dekrement af 1,807 för 

0—5-åringarne och slutar med-talet 8,688 för 95—100-

åringar. För åldrar deröfver blir minskningen öfver

allt 10,000, d. v. s. alla måste vara utdöda. Den 

sålunda följda linien för året 1865 visar, då man 

jemför sinsemellan talen i samma kolumn, inga fram

stående olikheter; perioden 1861 —1865 har sålunda 

icke varit hemsökt af några anmärkningsvärda yttre 

rubbningar i de lagar, som betinga folkmängdens 

normala förminskning, i den mån den nalkas lifvets 

gräns. 

Annorlunda gestalta sig de tal, som utmärka de

krementet för perioden 1866—1870. Folkminskningen 

från den ena åldersgruppen till den andra är ovan

ligt stor, talen äro derför mycket höga och hafva 

också i tab. Litt. P för den skuld blifvit serskildt 

utmärkta genom fetare typer. 

Under de 120 år, för hvilka tab. Litt. P redo

gör, kan man spåra åtminstone 7 sådana perioder, 

då vårt land varit mera än vanligt hemsökt af hän

delser, som störande inverkat på den naturliga pro

portionen mellan åldersklasserna, nemligen: 

åren 1756—1760, 

» 1771—1775, 

,, 1786—1790, 

» 1806—1810, 

» 1826—1830, 

åren 1851—1855 och 

» 1866—1870. 

Sveriges historia vet ock att rörande dessa år 

förtälja om krig, missväxt, farsoter och slutligen stark 

emigration, på sätt i de ofvan åberopade redogörel

serna för folkräkningarna åren 1855 och 1860 samt 

senare års berättelser är ådagalagdt. 

Ju större afgången varit, desto mindre blir natur

ligtvis behållningen inom åldersklasserna och tvärtom. 

Storleken af denna behållning efter hvarje femårsperiod 

med gemensam utgångspunkt från 10,000 lefvande 

födde visar tab. Litt. Q (se sid. LX), hvilken så- Tab. Litt. Q. 

lunda i relativa valörer innehåller detsamma som 

föregående tab. Litt. O framlade i sina absoluta tal 

och derför bör i analogi med denna tolkas. Utan 

närmare analys af nu föreliggande tabells siffror torde 

dock böra påpekas, hurusom t. ex. i fråga om de 

späda barnen de qvarlefvandes antal numera är be

tydligt större än för 50 år eller ännu längre tillbaka 

och att i detta fall decenniet 1841—1850 framstår 

serdeles gynsamt, från hvilket under senaste tider en 

sänkning alltså framträder. Nyare tiders företräde 

framför de äldre visar sig äfven inom högre ålders

klasser och är i detta fall en siffra af serskild bety

delse, nemligen den, som visar, när af en kull endast 

halfva det ursprungliga beloppet qvarstår. Af tabel

len framgår sålunda bland annat, huru af 1751—1755 

års kull, räknad efter 10,000 lefvande födde, qvarlefde 

i åldern 26—30 år flere än 5,000, men deremot i 

åldern 31—35 år färre än 5,000, och var sålunda 

denna kull reducerad till hälften qvarlefvande redan 

före fyllda 35 år. Sist förflutna decenniets siffror 

visa deremot, att denna de lefvande föddes minskning 

till hälften inträffar först efter tillryggalagda 50 lef

nadsår, ett förhållande som sålunda ställer sig till 

stor fördel för senare tider, enär den ifrågavarande 

vändpunkt, utvisande den s. k. sannolika återstående 

lifslängden, på 85 år (nemligen från 1785, då ofvan-

nämnde 1751—1755 års kull räknades i åldern'31—35 

år och till 1870), framflyttat" sig minst 15 år, eller 

åt det nyfödda barnets sannolika lifslängd gifvit en 

motsvarande tillökning. 



Tab. Litt. P. Minskningen (decrementet) på 10,000 för hvar och en af nedanstående åldersklasser enligt uppgifter vid samtlige folkräkningar. 
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Dödlighets- och lifslängdstabeller. Formel för beräkningen af Tab. N:o 9. Tab. Litt. Q LX 

Närmare utredningen af sist anförda ämne och 

af andra i samband dermed stående frågor samman

faller med redogörelsen för den dödlighets- och lifs-
Inngds-tabell för Sverige, som i tab. N:o 9 är med

delad för decenniet 1861—1870. För beräkningen af 

denna tabell, har samma formel *) användts som förut 

Tab. Litt. Q. Qvarlefvande af 10,000 lefvande födde inom hvar och en af nedanstående åldersklasser, 
enligt samtliga folkräkningar. 

5—7. Tabellens öfriga kol. 8—25 äro beräknade ur talen i dessa 
kol. 2—7. 

För det första lefnadsåret är formeln likväl ej tillämplig, utan 
har beräkningen utgått från den synpunkten, att då F är de 
föddas antal och B0 antalet i åldern O—1 år aflidne, så måste 
F — B0 vara den återstod, som uppnår ett års ålder och seder
mera lätt reduceras till utgångspunkten 10,000 födde. 

( i , : F~B~0 = 10,000 : F eller Lx = 10,000 — 1 0 ' ° ^ - g ° j . 

Obs. Härigenom rättas den i A. II . 3. sid. XL å sista raden 

angifna formeln för Lv hvilken bör vara Lx—L0 ^j—-, der 
0 

An är = föddes antal och icke de i åldern O—1 varande, i lik
het med betydelsen af Alt A2 o. s. v. 

vid likartade beräkningar (jfr A. I. 3. och A. IL 3.). 

Formeln förutsätter kännedomen om 3 faktorer, nem

ligen antalet lefvande födda barn, folkmängdens för

delning efter ålder för hvarje lefnadsår samt de af-

lidnes antal och fördelning likaledes efter hvarje 

lefnadsår, hvilket allt blifvit under det ifrågavarande 

decenniet bestämdt på ett sätt, som icke torde lemna 

något öfrigt att önska, och har ett afgjordt företräde 

framför äldre likartade bestämningar i större eller 



Dödlighets- och lifslängdstabell N:o 9. Beräkningens tillförlitlighet. LXI 

mindre grupper af lefnadsår, då interpolationer måste 

ersätta direkta uppgifter. 

Hela antalet under decenniet 1861—1870 lefvande 

födda barn utgjorde 656,015 mankön och 625,058 

qvinkön, eller tillsammans 1,281,073 barn, hvilka tal 

äro tillräckligt höga för att utgöra en säker utgångs

punkt för beräkningarna. 

Vid folkräkningarna såväl 1860 som 1870 är hela 

rikets innevånaretal direkte ur längdernas nominativa 

uppgifter uppdeladt i åldersklasser för hvarje lefnadsår, 

men för de mellan åren 1860 och 1870 liggande ka

lenderåren har material icke förelegat till sådan ålders

fördelning, med anledning hvaraf denna skett år från 

år med utgångspunkt från folkräkningen året 1860 

och med ledning af det kända antalet lefvande födde, 

såväl som af specifika åldersuppgifter om aflidne och 

emigrerade, enligt hvad årsberättelserna närmare ut

visa. Sålunda har förefunnits en för hela decenniet 

fullständig serie af uppgifter om det antal personer 

af hvartdera könet, som vid hvarje kalenderårs slut 

varit befintligt inom hvarje serskildt lefnadsår. Det 

relativt taget ringa antal personer, som öfverskrida 

90 år, har dock vållat, att för dem icke kunnat under 

decenniet verkställas någon säker kalkyl, och har för 

den skuld i fråga om dessas åldersfördelning medel

talet mellan de båda 1860-års och 1870-års direkta 

uppgifter fått anses tillfyllestgörande. För alla de 

öfriga åren (O—90 år) har deremot hvarje åldersklass 

erhållits till siffran bestämd genom sammanslagning 

af de liknämniga sådana i hvar och en af periodens 

10 år, hvars medeltal i följd häraf torde ega en nog

grannhet, sorn måhända intet annat land kan uppvisa. 

Den tredje faktoren för beräkning af mortalitets-

tabellerna är de aflidnes antal, fördeladt efter åldersår. 

Då sådan fördelning direkte ur nominativa uppgifter 

skett år för år under decenniet å mer än 800,000 

aflidne personer, så torde äfven denna faktor vara 

tillräckligt hög för att åt de med ledning häraf be

räknade resultaten gifva tillräcklig säkerhet. 

I afseende på beräkningarnas tillförlitlighet torde 

dock ej böra förbises, att dessa i en ingalunda ovä

sentlig mån skulle kunna grumlas af tvenne störande 

omständigheter, nemligen af in- och utflyttningar till 

riket. Hvad de förstnämnda beträffar, äro dessa åt

minstone ännu af så ringa belopp, att de utan oro 

kunna lemnas ur sigte. Annorlunda är förhållandet 

med emigrationen, då denna under decenniet omfattar 

ett antal af sammanlagdt 122,447 personer och äfven 

det mindre antal, som före denna tid lemnat fäderne

jorden ej upphört att inverka genom minskning af 

den åldersklass inom den stående befolkningen, hvil

ken de skulle hafva tillhört, derest de stannat qvar. 

Om det sålunda icke kan förnekas, att emigrationen 

utöfvat ett visst menligt inflytande vid beräknandet 

af mortalitetstabellen, torde dock åt detta inflytande 

ej få tillmätas någon så synnerligen stor betydelse. 

Hela emigrantantalet är nemligen i alla fall ringa i 

förhållande till folkmängden, hvilket framträder ännu 

ringare, när denna folkmängd tankes uppdelad i ett

åriga åldersklasser för icke mindre än 10 kalenderår, 

hvarigenom den blir så att säga 10 gånger så stor 

som eljest och skulle sålunda omfatta ett folktal af 

vid pass 40 mill. menniskor, i förhållande till hvilka 

hela decenniets emigration belöper sig till endast 0,3 %. 

En annan omständighet bidrager äfven till för

minskande af emigrationens störande inflytande, nem

ligen sjelfva den till grund för beräkningarna lig

gande formelns beskaffenhet. Om nemligen de emi

grerade stannat qvar i sitt fädernesland, hade natur

ligtvis desse ökat den stående befolkningens olika 

åldersklasser, men desslikes hade de bland dem slut

ligen aflidne jemväl ökat dödslistornas belopp, och 

då nu den ene af dessa faktorer ingår i ett bråks 

täljare och den andre i dess nämnare, måste en sam

tida och nästan proportionel ökning eller minskning 

å båda hållen i någon mån och inom vissa gränser 

lemna talförhållandet orördt *). 

Då beräkningsgrunden för här bifogade tab. N:o 

9 så tillvida skiljer sig från den, som användts för 

de förr offentliggjorda dylika tabellerna, att för dessa 

sistnämnda de olika åldersklassernas styrka tagits så

som varande medium mellan de båda å ömse sidor 

liggande folkräknings-årens talserier, men här är taget 

det decennala mediet af periodens (1861—1870) alla 

års talvärden, så blef det af intresse att se efter, 

*) Allmänna formeln kan nemligen skrifvaa sålunda: 

-~ = 1 - , der således — är det ifrågavarande bråket. 
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huru förhållandena skulle gestalta sig, om äfven nu 

beräkningen verkstäldes med endast gränsårens (1860 

och 1870) medeltal. Vid jemförelse mellan den så-

Tab. Litt. R. lunda beräknade tab. Litt. R och tab. N:o 9 finner 

man i det hela taget nöjaktig öfverensstämmelse mel

lan de motsvariga kolumnerna (kol. 8—13 och 20—22 

äro å den förstnämnda tabellserien utelemnade såsom 

varande af mindre intresse), om ock talen i den förra 

icke kunna visa samma lugna stigande och fallande 

som i den senare, der de grunda sig på 10-årsmedia. 

Den märkligaste olikheten torde vara den, som möter 

i kol. 14—19, der för den nyfödde (0-åringen) en 

differens af dock högst 1,1 år mellan uppgifterna å 

de olika tabellerna visar sig, hvilken skilnad likväl 

år från år minskas, tills den ganska snart blir allde

les omärkbar. 

Uppkomsten af denna differens år också lätt för

klarlig, om man endast fäster sin uppmärksamhet vid 

de medelfolkmängder för hela riket, som på de ofvan 

antydda olika sätten erhållas, nemligen: 

Det är nu klart, att om man fördelar samma 

antal döde på ett större antal lefvande (dec. med. 

1861—1870) än på ett mindre (aritm. med. 1860 och 

1870), så måste dödlighetssiffrorna i förra fallet fram-

Tab. Litt. B. Dödlighets- och lif släng ds-tabell för Sverige under 
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träda lägre och sålunda äfven den förestående lifs

längden gynsammare än i senare hänseendet. Häraf 

kan nu förklaras de högre och fördelaktigare talen 

för den nyfödde, som tab. N:o 9 i detta fall visar, 

framför tab. Litt. R, äfvensom häraf framgår vid 

jemförelser med Ofvanstående talserier, att skilnaden 

bör vara större för mankönet än för qvinkönet. 

I stället för att, såsom för tab. N:o 9 skett, an

taga de olika ålderklassernas styrka såsom varande 

det decennela medeltalet för de dels beräknade dels 

räknade talvärdena vid de olika årens slut under 

perioden 1861—1870, hade det visserligen varit ex

aktare att till grund härför sätta det 10-årsmedium, 

som erhålles ur raedelstyrkan af hvarje åldersklass 

under 1861 (med. 1860 och 1861), 1862 (med. 1861 

och 1862) o. s. v. ända till 1870 (med. 1869 och 1870), 

men ett sådant förfaringssätt skulle, om det verkligen 

gifvit någon märkbar skilnad i slutresultaten, antag

ligen icke motsvarats af derpå nedlagd möda. 

I det följande kommer endast tab. N:o 9 Tab. N:o 9 

att läggas till grund för en närmare undersökning. 

Med utgångspunkt sålunda från 10,000 lefvande 

födda barn af hvartdera könet, hvilka tänkas vara 

liktidigt födda och derför lika gamla, i följd hvaraf 

alla qvarlefvande äfven måste liktidigt inträda i hvart 

och ett af de följande lefnadsåren, uppnås (Tab. N:o 

9 ko!. 2—4) 1 års ålder af 8,508 gossar och af 8,718 

flickor eller af 8,611 barn utan afseende å könet. 

aren 1861—1870 (enligt folkmängden 1860 och 1870) *). 



Bland dessa 1-åringar aflider vidare under 2:a lefnads-

årets lopp ett visst antal, så att de som inträda i 

åldern fyllda 2 år utgöra 8,091 m. och 8,318 q. eller 

af båda könen 8,202, och fortgår minskningen så

lunda år för år, så att exempelvis endast 2 män och 

4 qvinnor uppnå 98 års ålder och ingen hinner till 

103 år. 

Då grafiska framställningar äro serdeles egnade 

att åskådliggöra bland annat dödlighets- och lifslängds-

förhållanden, hafva sådana ej här bort saknas till 

förtydligande och lättad öfversigt af resultat, som i 

flere hänseenden äro af stor vigt. 

Diagr. N.o 2. Bland de med anledning häraf bilagda diagram

men redogör N:o 2 för antalet qvarlefvande af hvart

dera könet och framträda sålunda här 2 kurvor, som 

äro serdeles anmärkningsvärda för sin stora regel

bundenhet. Utgående gemensamt från det antagna 

talet 10,000 lefvande födda skilja de sig genast, hvil

ket fortgår allt mer och mer ända till vid pass 60 års 

ålder, der skilnaden går till ett antal af omkring 650 

personer, men derefter närma de sig alltmera, tills 

de åter mötas vid lifvets gräns. Båda kurvorna stupa 

till en början brant ner till 5:e lefnadsåret, antaga 

derefter en mera horinsontel riktning, hvilket fortgår 

till 50 a 60 års ålder, då de åter börja stupa nedåt 

mot det 90:e året, hvarefter de slutligen fortlöpa 

nästan vågrätt. 

Sedda från 0-punkten visa linierna sig konkava, 

der de åskådliggöra medlersta delen af det mensk-

liga lifvet, men i närheten af ändpunkterna (vid 5 år 

och inemot 90 år) konvexa, der sålunda 2 vändpunk

ter i lifvet framträda. Oanmärkt torde ej heller böra 

lemnas de samfälda kurvornas likhet med en mot 

ändarne afsmalnande fjäder, understödd i ändpunk

terna och på midten tryckt i riktning mot 0-punkten. 

Fjäderns spänstighet på olika punkter torde ock med 

skäl kunna förliknas med den menskliga lifskraften, 

hvars vekaste punkter just framträda äfvehledes vid 

lifvets början och mot dess slut. 

Nyss beskrifna lifslängdskurvor bestämmas till sin 

form af de under hvarje år aflidnes antal (Tab. N:o 9 

kol. 5—7). Af 10,000 lefvande födde mankön dö så

lunda inom årets slut 1,492, men af lika mänga qvinkön 

endast 1,282, i följd hvaraf 8,508 af de förra och 

8,718 af de sednare uppnå 1 års ålder. Bland dessa 

aflida under följande året resp. 417 och 400 o. s. v. 

i raskt aftagande ända tills det fyllda 13:e året, då 

endast 28 af hvartdera könet aflida, och utgör detta 

år den tidpunkt af qvinnans lif, då hennes lägsta 

dödlighetsrisk inträder, under det att den motsva

rande vändpunkten i det manliga slägtets lif infaller 

i det följande året eller vid fyllda 14 år, då 27 af 

detsamma genom döden bortryckas. Härefter stegras 

dödligheten år för år ända till dess 178 aflida bland 

de 72-årige männen och 201 bland qvinnor om fyllda 

75 år. Om nu de aflidnes antal efter dessa år hastigt 

aftager, beror detta ej af någon minskad dödlighet 

utan af den omständigheten, att de qvarlefvandes an

tal nu är reduceradt till endast ett ringa fåtal, hvar

ibland döden sålunda har att utvälja sina offer, hvilka 

derför icke kunna blifva så många, som då han med 

lika eller till och med mindre kraft griper omkring 

sig bland ett större antal menniskor. 

Det väl kända förhållandet, att dödligheten bland 

späda barn är serdeles stor, framträder tydligt af de 

talförhållanden, hvilka nu utgöra föremål för upp

märksamheten. Af gossebarnen aflida, redan innan 

de uppnått 1 år, så många som under samtlige föl

jande år ända till och med det 14:e, oaktadt äfven 

under de första 2—3 åren denna barnadödlighet är 

serdeles betydlig. Bland de qvinliga barnen skördas 

äfven i första lefnadsåret en stor mängd, men likväl 

vid pass 2 % mindre än bland de af manligt kön, i 

följd hvaraf endast 9 år åtgå efter det första, innan 

af qvinnobarn aflidit så många som i detta första år. 

Huru stor än denna dödlighet i första lefnadsåret 

kan förefalla, har den dock i forna tider varit ännu 

svårare. Förhållandet har nemligen varit att af 10,000 

lefvande födda barn af hvartdera könet afledo, innan 

de uppnådde ett års ålder, följande: 
Ar. Mankön. Qvinkön. 

1755—1757 2,353. 2,174. 

1758—1760 2,091. 1,840. 

1761—1763 2,434. 2,243.-

1755—1775 2,153. 1,939. 

1776—1795 2,124. 1,901. 

1801—1805 2,020. 1,750. 

1816—1840 1,797. 1,549. 

LXIV Dödlighets- och lifslängdstabell N:o 9. Diagr. N:o 2. Dödligheten bland späda barn. 



Dödligheten bland späda barn. LXV 

Till år 1805 är Finland inräknadt i Ofvanstående 

uppgifter. Det stora språng till förbättring, sorn fram

träder efter nyssnämnda år torde man i ej ringa mån 

få tillskrifva skyddskoppymningens allmännare be

gagnande, under det att före denna tid år funnos, då 

smittkoppor skördade 10,000 ända till 15,000 offer 

bland rikets samtlige inbyggare (Finland ej inräknadt), 

hvilken dödlighet i förhållande till dåvarande folk

mängd skulle i våra dagar motsvara ett dubbelt mått 

i denna sjukdoms härjningar, då den likväl numera 

äfven under senare årens utbredda farsoter sällan 

dödat något år mera än 1,000 personer. Bland öf

riga omständigheter, som menligt bidragit till den 

stora barnadödligheten i förra tider, torde en ej ringa 

andel falla på årsväxten, hvilken visserligen ieke kan 

anses hafva direkte med sitt rikare eller knappare 

utfall träffat de späda barnen, men likväl med sin a 

en missväxt följande nöd, elände och smittosainnia 

farsoter måste hafva ingripit härjande äfven i deras 

lif. I detta fall är perioden 1761—1763 ett upply

sande exempel, då om hela riket är antecknadt för 

1761 knapp skörd, för 1762 missväxt och för 1763 

nära allmän missväxt, hvilka olyckliga år också mot

svaras af den hittills kända största barnadödligheten 

i vårt land. De siffror, som utmärka denna, hafva 

100 år derefter, d. v. s. i våra dagar, minskats med 

39 % för mankönet och med 43 % för qvinkönet och 

äro sålunda numera för det senare föga mera än 

hälften mot hvad de fordom voro. 

Då enligt nuvarande förhållanden af 10,000 ny

födda gossebarn 8,508 uppnå 1 års ålder och sålunda 

1,492 under årets lopp aflidit, hafva dessa 10,000 

under första året af sin tillvaro tillsammans upplefvat 

8,508 år + den tid, som de 1,492 aflidne hunnit 

före sin död genomlefva. Af de serskilda undersök

ningar, som rörande dödligheten i första lefnadsåret 

enligt förhållandena i Sverige 1860-1866 blifvit verk-

stälda (jfr Stat. Tidskr. III, sid. 435 o. följ.), kan man 
Stat. Centr.-Byrån» underd, årtberuttehe /Or 1870. 3. 

\ 

beräkna medelåldern för de i l:a lefnadsåret aflidne 

vara för mankön 0,?8i år, för qvinkön 0,29« år och 

för båda könen 0,292 år. De 1,492 aflidne gossebar

nen hafva sålunda hunnit, tillsammans upplefva 424 

år och följaktligen blifva för de 10,000 de samman-

lagdt genomlefda åren (kol. 8—10) vid inträdet i ål

dern 1 år 8,932 år för mankön och 9,101 år för 

qvinkön eller 9,016 år för båda könen gemensamt. 

Intill dess serskild undersökning blifvit utförd i af

seende på den åtminstone inom 2:a och 3:e lefnads

åren ojemnt utbredda dödligheten, torde man sorn 

giltigt få antaga, att de aflidnes antal fördelar sig 

någorlunda jemnt på hela året och blir sålunda deras 

medelålder = det sist fyllda året + \ år. Den genom

lefda tiden för de gossar, som uppnå 2 års ålder, 

blir derför 8,932 + 8,091 + \ . 417 = 17,232 år o. s. v. 

ända till lifvets gräns, då de tillsammans genomlupit 

428,016,5 år. Motsvarande tal för qvinkönet är 463,737/.. 

Jemföras dessa tal med äldre motsvarande beräkningar, 

mötes man af följande märkliga siffror: 

De vexlingar, som denna tiderymd sålunda före

visar, sluta dock med en betydlig stegring, hvilken från 

perioden 1816-1840 till perioden 1861-1870 gör för 

båda könen en vinst af 31,538 år, sorn ined beräk

ning af nuvarande ungefärliga antalet årligen födda 

barn (120,000) skulle representera den stora årssum-

tnan af 378,456 år. Om än skilnaderna mellan Ofvan

stående tal, sorn kunna sägas vara ett uttryck af fol

kets lifskapital, i någon mån bestämmas af vexlande 

nativitets belopp och deraf beroende skiftningar i död

ligheten, äfvensom af vexlande styrka af de serskilda 

åldersklasserna, ligger dock ett oberäkneligt värde 

uti den vunna tillväxten. 

Om nu 10,000 nyfödde upplefvat, tills de nå lif— 

vets slut, sammanlagdt 428,017 år (för mankön) och 

463,738 år (för qvinkön), så förestå dem naturligtvis 
i 
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under oförändrad dödlighetsordning alldeles lika många 

dr att genomlefva (kol. 11—13), så snart de inträda 

hår i verlden. När vidare de som uppnått 1 års 

ålder redan tillrygga]agt resp. 8,932 och 9,101 år, 

så återstå för dem 419,085 och 454,637 år o. s. v. 

ända till lifvets gräns, då alla fullbordat sitt lopp 

och sålunda ingen återstår. 

Då man sålunda känner styrkan af hvarje ålders

grupp (kol. 2—4) äfvensom det antal år, sorn gemensamt 

förestår hvarje sådan att genomlefva (kol. 11—13), så 

erhålles genom en division mellan dessa talserier*) 

den återstående medellifslängden (kol. 14—16), utvi

sande den tid som hvar och en person har att ytterli

gare genomlefva, så snart han uppnått en viss ålder. 

Såsom tabellen utvisar, är denna tid för det nyfödda 

barnet af manligt kön 42,8 år och för sådant af qvinno-

kön 46,i år, och har sålunda qvinnan redan vid sitt 

första inträdande här i verlden utsigt att få lefva 

3,6 år längre ån mannen. Har det födda barnet öfver-

vunnit sin svåraste period, eller det första lefnads-

året, växer också utsigten att få lefva, medellifsläng

den ökas derför ock för 1-åringen till 49,3 år, då han 

tillhör mankönet, och till 52,1 år, om barnet är af 

qvinnokön. Denna tillväxt, fortgår till 4:e—5:e året, 

hvarefter år från år ett ständigt sjunkande inträder, 

en naturlig följd deraf att i den mån man nalkas den 

tillmätta gränsen för det menskliga lif vet, må9te ock 

antalet återstående lefnadsår minskas. 

Huru regelbundet dessa lagar verka, visar dia

gram N:o 3, som grafiskt framställer de siffror, Diagr N° 3. 

som tab. N:o 9 i kol. 14 och 15 innehåller (för kol. 

16 skulle å diagrammet en linia förläggas emellan de 

båda kurvorna). Af diagrammet framgår, hurusom 

qvinnan genom hela lifvet (utom måhända vid den 

sällsynta åldern af inemot 100-talet) har sin lifslängds-

linia högre belägen än mannen; hurusom den skilnad, 

som härigenom uppkommer och hvilken vid lifvets 

början är 3,6 år, redan vid uppnådda l:a året sjun

ker till 2,8 år, men derefter bibehåller sig så oför

ändrad, att den vid exempelvis 40 års ålder utgör 

2,4 år, vid 50 års ålder 1,9 år o. s. v.; hurusom vi

dare de båda linierna från sin höjdpunkt invid åldern 

5 år 3änka sig så regelbundet, att de åtminstone un

der tiden 10—60 år hvar för sig bilda en nästan 

fullkomligt rät linia *), hvilken först vid högre ålder 

visar en benägenhet till böjning uppåt, innan den 

slutligen går mot 0. 

Ser man sig tillbaka efter de förhållanden, som 

varit i riket gällande under förflutna tider, mötes 

man af följande upplysningar om återstående medel

lifslängden räknad från födelsen: 

') Detta högst märkliga förhållande kan derför ock matematiskt åter-
gifvas med räta liniens eqvation. Om nemligen 

x = uppnådda lefnadsåldern och 
y = den återstående medellifslängden (år), 

så erhållas ur tabellens siffror följande enkla formler, som kunna 
anses vara med nöjaktig noggranhet gällande for alla åldrar mellan 
5 och 60 år, nemligen: 

för mankön: y = 55,5 — 0,72 x; 
för qvinkön: y = 58,8 — 0,7 5 x. 

(Emedan medelåldern för de i l:a lefnadsåret aflidne ej kan sättas 
= £, utan är för mankön 0,284 och för qvinkön = 0,299 år, äro 
dessa tal genom koefficienten /S i sistnämnde formel införda.) 

Divideras nu förestående formler med antalet af de i hvarje 
åldersklass lefvande, erhålles slutligen hvars ocb ens förestående 
medellifslängd sålunda: 



Återstående medellifslängd. Sannolika lifslängden. Medelålder Tid dödes. LXVII 

Mellan ändpunkterna i denna serie ligger en skil

nad af 8,fl år för mankönet och 9,8 år för qvinkönet, 

med hvilket antal år sålunda utsigten för ett nu för 

tiden födt barn att få lefva har ökats från hvad för

hållandet var för 100 år tillbaka. Orsaken till detta 

framsteg kan till större delen tillskrifvas den i så 

väsentlig mån minskade barnadödligheten, hvarigenom 

redan från födelsestunden dödsriskerna göra sig mindre 

gällande. Då det nu tillika är en känd sak, att död

ligheten hos späda barn är i Sverige betydligt mindre 

än i de flesta andra europeiska länder, ligger väl 

antagligen deri ock en af orsakerna, hvarför de nu 

ifrågavarande siffrorna för medellifslängden i Sverige 

ställa sig högre och sålunda gynsammare än i dessa 

länder, och detta icke blott i fråga om den första pe

rioden af lifvet utan äfven i längre framskriden ålder. 

De svenska lifslängdstabellerna tyckas närma sig dem, 

sorn af de 8. k. 17 engelska lifförsäkringsanstalterna 

äro upprättade, hvilka dock grunda sig icke på för

hållandena inom ett helt folk utan på sådana hos i 

allmänhet mera lyckligt lottade menniskoklasser (s. k. 

»valda lif»). 

Den återstående medellifslängden (vie moyenne, 

expectation of life), hvarmed såsom nu är visadt för

stås det antal år, som menniskan har utsigt att i 

medeltal ytterligare lefva, räknadt från en viss ålder, 

måste noga skiljas från den s. k. sannolika lifslängden 

(vie probable, probability of life), hvarmed man menar 

det antal år, efter hvilkas förlopp sannolikheten att 

en menniska lefver eller icke lefver är densamma, 

hvilket inträffar, når antalet af de lefvande i en ålder, 

från hvilken man utgår, är genom dödsfall reduce-

radt till hälften. Kol. 17—19 i tab. N:o 9 innehålla 

de sålunda beräknade siffrorna för sannolika lifsläng

den, hvilka om de grafiskt framläggas, såsom i fråga 

om medellifslängden är å diagram N:o 3 verkståldt, 

visa en stor öfverensstämmelse med de motsvarande 

linierna å detta diagram, utom att såväl utgångs-

som maximi-punkterna ligga betydligt högre, då fråga 

år om den s. k. sannolika lifslängden, äfvensom att 

På 100 år har sålunda tillökningen i den nyföd

des sannolika lifslängd ökat sig med icke mindre än 

18,5 år för mankönet och 19,3 år för qvinkönet, hvil

ken tillväxt, huru stor den än må förefalla, likväl var 

enligt beräkningarna nästan lika stor redan för nära 

30 år tillbaka. Härmed kunna för öfrigt jemföras 

de siffror, som här ofvan framlades genom tab. Litt. 

Q, sid. LX. 

Då man stundom såsom mått på de lefvandes 

medellifslängd velat sätta medeltalet för de aflidnes 

vid dödstillfället uppnådda lefnadsår, torde i samband 

med det föregående här böra erinras, att enligt hvad 

decenniets årsberättelser närmare upplysa, medelåldern 

vid döden var i medeltal under 1861—1870 för mankön 

30,5 år och för qvinkön 34,9 år, och sålunda för det 

senare 4,t år högre än för det förra könet. Vex-

lingarna mellan kalenderårens olika medeltal hafva 

varit betydliga (för mankön 27,»—33,9 år och för 

qvinkön 32,1—38,4 år), men finna en giltig förklaring 

uti den under de olika åren ökade eller minskade barna-

linierna för denna stupa något brantare, så att de 

skära motsvarande medellifs-kurvor vid omkring 55 

års ålder. Den sannolika lifslängden utfaller derför 

i förra delen af det menskliga lifvet högre, men i 

senare delen lägre, än hvad beräkningarna för den 

s. k. återstående medellifslängden gifva vid handen. 

Äfven för s. k. sannolika lifslängden framträder den 

egendomliga räta riktningen mellan 5 och 60 å r* ) . 

Jemföras äldre tiders beräkningar med de nuva

rande, erhållas följande talserier för det nyfödda bar

nets sannolika lifslängd: 
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dödligheten, hvilken i följd af de höga absoluta tal, 

inom hvilka den verkar, utöfvar ett starkt inflytande 

på det hela. 

En annan vigtig jemförelse erbjuder samtlige de 

vid en viss tidsperiod le/vandes medelålder. Enligt 

hvad af tab. N:o 1 kan beräknas, var denna i riket 

vid slutet af år 1870 följande: 

Håraf framgår sålunda, att då man fördelar de 

af rikets samtlige inbyggare år 1870 uppnådda lef

nadsåren, så belöper sig på hvar och en 28,05 år, 

dock så att på det manliga slågtet komma i medel

tal blott 27,u år men på det qvinliga 28,90 lefnadsår. 

Alderssumman för mankönet var 54,730,960 år och 

lör qvinkönet 62,188,260 år, då sålunda hela folkets 

ålderskapital belöpte sig till en summa af 116,919,220 

uppnådda lefnadsår. De vexlingar i medelåldern, sorn 

uppstå, när man fäster sig vid de olika civilstånden, 

äro lätt förklarliga med kännedom om de olika pro

centtal, hvarmed dessa ingå i de olika åldersklasserna 

(jfr diagram N:o 1). 

Med Ofvanstående siffror sådana de äro funna af 

rikets år 1870 räknade befolkning ftr det af .intresse 

att jemföra de likartade tal, som erhållas af det så 

att säga konstruerade folkmängdsbelopp, som tab. 

N:o 9 framställer. Medelåldern af de efter 10,000 

lefvande födde qvarlefvande skulle enligt nämnde 

tabell (kol. 2—4) blifva följande: 

') Procenttalet är såsom mer» lättfattligt i denna tabell användt i 
stället för att i äldre redogörelser utgångspunkten var 1 lefvande, 
hvarigenom koefficienterna blefvo endast mångsiffriga bråk. En 
reduktion till ena eller andra slaget är naturligtvis lätt verkstäld. 

Den öfvervigt af lefnadsår, som denna tabell jem

förd med den närmast föregående visar för de olika 

könen i sin helhet, har sin förklaring af de högre 

åldersklassernas relativt taget öfvervägande styrka, 

hvars deraf betingade stora ålderssumma tungt väger 

på det hela. Det är nemligen klart, att då de olika 

åldersklasserna (i tab. N:o 9) utgå från en gemensam 

siffra af 10,000 lefvande födda barn, äro de ej direkte 

jemförliga med rikets nuvarande folkmängd, hvars 

olika åldersgrupper utgå från ett till styrkan mycket 

olika antal födde, så att då de yngsta klasserna leda 

sitt ursprung från årskullar i våra dagar om hvardera 

tillsammans omkring 120,000 nyfödda barn, sträcka 

de äldsta sin tillvarelses rötter allt ned till 1770-talet, 

då föga mera ä.n hälften så många barn framföddes 

och då föröfrigt andra dödlighetslagar gällde än nu 

för tiden. 

Lagarne för dödligheten i olika skeden af men

niskans lif äro i tab. N:o 9 framlagda hufvudsak

ligen genom tvenne medelst behörig division mellan 

kol. 2—4 och resp. kol. 5—7 uppkomna talserier, 

nemligen i kol. 20—22, som visa det antal personer, 

som erfordras, för att en bland dem skall dö inom 

ett år, och kol. 23—25, som framställa detta förhål

lande omvändt, eller det belopp som aflider inom ett 

år af ett gifvet antal personer. Talförhållandet i se

nare fallet är den s. k. mortalitets-koefficienten, hvilken 

med antagen utgångspunkt af 100 lefvande i hvarje 

älder visar i procent, huru många bland dessa dö 

innan årets slut *). 

Lättast torde man finna efter hvilka lagar döden 

ingriper på olika stadier i menniskans lif, om man 

betraktar de bilagda diagrammen N:o 4 och N:o 5, 

af hvilka det förra redogör för båda könen gemen

samt ända till lifvets gräns, det senare uti en 10 

gånger så stor skala mera detaljeradt för hvartdera 

könet till vid pass 80 års ålder. Utan at t till en 

början serskildt fästa sig vid någotdera könet ser 

man (å diagr. N:o 4), huru dödslinien med en ut- »'«<?<•. N:o 

gångspunkt af nära 14 % i första lefnadsåret hastigt 

sänker sig de första åren, så att den vid 5:te året ut-
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märker en dödlighet af blott 1,3 %, hvilken sänkning 

fortskrider, ehuru långsammare, till det 13:e och 14:e 

året, då mortalitets-koefficienten belöper sig till blott 

0,i %. Från denna vändpunkt, som sålunda utmärker 

den lägsta dödligheten hos menniskan, stiger döds

kurvan långsamt, så att den vid 40 års ålder träffar 

blott 1 % och vid 50 år 1,5 %, men börjar derefter 

att hastigare närma sig till sitt mål och utvisar så

lunda hos 60-åringen en dödlighet af 3 %, hos 70-

åringen 6,5 % och hos 80-åringen 15 %. Vid sist

nämnde tid har menniskan sålunda uppnått en period, 

då hennes dödlighetsrisk är fullt ut så stor som hos 

den nyfödde, och har hon i detta fall blifvit så att 

säga barn på nytt. De små absoluta tal, som för så 

höga och ännu högre åldrar stå till buds, göra det 

i allmänhet svårt att säkert markera, hvar dödslinien 

vidare framgår, men så mycket är visst, att efter det 

80:e året skyndar menniskan mot döden med stora 

steg: vid 90 års ålder dör hvar 3:e inom året, vid 

100 år bortsopas hälften om ej alla af de få, som 

hunnit så långt, och inom ett eller annat år derefter 

söker man sålunda förgäfves efter någon qvarlefvande. 

Dödslinien skulle således nu hafva träffat den hori-

sontallinia, som utmärker 100 %. I sjelfva verket 

visar diagrammet, hurusom dödskurvan viker sig in

vid denna procentlinie och följer henne nästan pa-

rallelt. Ehuruväl inga direkta iakttagelser gifvit an

ledning till ett sådant förläggande af dödskurvan, 

torde dock ett berättigande härtill ligga deri, att 

då det icke finnes någon lag, som bjuder, att men

niskan skall ovilkorligen dö inom t. ex. 102—103 

år, utan erfarenheten stundom visar långt högre ål

drar*) , så måste dödslinien, huru nära den än närmar 

sig gränsen för ovilkorlig död, dock aldrig bestämdt 

sägas hafva uppnått densamma. Den skulle således 

vara i de högsta åldrarne att förlikna vid de linier, 

som på det matematiska språket benämnas asymptoter. 

Söker man nu göra sig reda för dödlighetsla,-

ingr. N:o 5. garne hos de olika könen, lemnar diagram N:o 5 

härför nödiga upplysningar. Häraf finner man nem

ligen: 

') Sålunda afled i Sverige år 1863 en qvinna, sorn var i sitt 106:e 
lefnadsår, hvilket enstaka fall icke är tagit med i beräkningen af 
ifrågavarande mortalitetstabeller. 

att de båda dödlighets-kurvorna löpa i allmänhet 

mycket parallelt med hvarandra; 

att kurvan för mankönet (med undantag endast 

vid vändpunkterna) alltid ligger ofvanför den för 

qvinkönet; 

at t den absoluta skilnad, som härigenom upp

kommer och hvilken utmärker mankönets större död

lighet än qvinnans, i första lefnadsåret utgör afstån-

det mellan utgångspunkterna eller 14,92 % (för man

kön) — 12,82 % (för qvinkön) — 2,1 %; men i andra lef

nadsåret endast 0,31 %, samt derefter allt mera min

skas mot kurvornas lägsta punkter, hvarefter skilna

den i dödlighet åter vid framskriden ålder växer; 

att denna skilnad sålunda faller och stiger sam

tidigt med sjelfva dödligheten, dock icke direkte 

proportionelt, emedan mankönets relativa dödlighet 

i jemförelse med qvinkönets är i l:a lefnadsåret 16 & 

större än qvinnans, i 2:a 7 % o. s. v. i aftagande mot 

13:e a, 14:e året, der den är i det närmaste ingen, 

hvarefter mannens relativa större mortalitet åter snart 

växer ut till 16—17 % (stundom ännu mera) och tyckes 

vid 50 år uppnå ett maximum af 33 %, då den åter 

något minskas; 

att den lägsta punkten för mankönets dödlighet 

inträffar vid det 14:e året och för qvinkönet vid det 

13:e, i följd hvaraf qvinnokönets dödlighetskurva kom

mer att skära mankönets mellan det 13:e och 14:e 

året samt vid det 16:e lefnadsåret, under hvilka 2' 

år sålunda den sistnämnda kurvan blir mot regeln 

något lägre än den, som utmärker qvinnans dödlig

het, samt 

att denna minimi- eller vändpunkt, som måste 

anses utvisa ett öfvergångsstadium från barnaåldern 

och äfven utmärkes genom vissa fysiologiska förän

dringars inträde, inträffar 1 år tidigare hos qvinnan 

än hos mannen. 

Om man ock afser från de små tvära böjnin

garna, sorn nyssbeskrifna kurvor stundom utvisa ocli 

hvilka icke bero af några språng i de regelbundna 

lagarne, utan deraf att materialet för beräkningarna 

icke varit nog stort för att utjemna sådana små oregel

bundenheter, märker man dock vid ett noggrannare 

betraktande i synnerhet af kurvan för mannens död

lighet, hurusom hon med sin stigning mellan det 14:e 
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och det 21:a året antyder en riktning eller tendens 

till en långt större dödlighet hos mannen än hvad 

samma linia efter sistnämnda åldersår utvisar. Lik

artad benägenhet till endast en sakta stigning i qvin

nans dödskurva spåras ock, ehuru mindre tydligt och 

redan vid en tidigare ålder. Uppkastar man med 

anledning häraf den frågan, huruvida i mannens lif 

efter det 21:a lefnadsåret inträder någon så genom

gripande förändring, att den förmår i någon mån hejda 

den progressiva förökning i dödligheten, hvilken så

som allmän lag eljest gör sig gällande för hvarje fram

skridet lefnadsår efter barnaperioden, så kan ej för

bises att med uppnådd myndighetsålder honom lemnas 

rättighet till sjelfbestämmelse i borgerligt hänseende 

och till egen bosättning, i följd hvaraf han ock vid 

nämnda lefnadsår börjar inträda i det gifta ståndet. 

För qvinnan gäller ock ett delvis likartadt förhållande, 

ehuru denna periods början kan infalla några år 

tidigare. 

At t med siffror utreda frågan om giftermålets 

inflytande till en minskad dödlighet, blef först vid 1870 

års folkräkning möjligt, när antalet af rikets innevå

nare bestämdes ej blott efter ålder och kön utan jem

väl med kombination af ålder och civilstånd. Sedan 

derefter de aflidne, hvilka förr blifvit åtskilde endast 

efter kön och ålder, nu för såväl 1870 som 1871 

afdelats äfven efter sin innehafda äktenskapliga ställ

ning, hade Statistiska Centralbyrån sålunda vunnit 

ett material *), om ock ej så stort som önskvärdt 

varit, för beräknande af dödligheten för olika civil

stånd i olika åldrar. Hela beloppet af de under båda 

åren i åldern 15—70 år aflidne var: 

Ogifte 10,440 in. 6,393 q. 

Gifte 19,855 » 16,545» 

Enklingar och enkor (inr. fransk.) 4,076 » 7,440 » 

Summa 34,371 m. 30,378 q. 

Medeltalet mellan de under nämnda åren 1870 

ocli 1S71 aflidne, fördelade efter de olika civilstånds

kategorierna, har ansetts vara af beskaffenhet att kunna 

direkte jemföras med den i samma kategorier vid 

1870 års slut räknade folkmängden, och äro de så

lunda erhållna dödlighets-koefficienter intagna i kol. 

') Se bilagan till A. XIV. 

2—4 för mankön och i kol. 8—10 för qvinkön af 

tab. Litt S (se nästa sida). 

Enär de till grund för dessa beräkningar T»I>. Litt. s. 

liggande uppgifterna ännu äro för fåtaliga att hafva 

hunnit med sin andel på hvarje serskildt åldersår 

lemna tillräckligt stora absoluta tal, är beräkningen 

ej utsträckt längre än till 70 års ålder och blef det 

dessutom nödigt att genom några medeltal söka ut

jemna de skenbara oregelbundenheterna. Dessa me

deltal äro erhållna genom att till hvarje först funnen 

koefficient lägga de tvänne närmast före och tvenne 

närmast efter gående årens, hvaraf sedan ett qvin-

qvennalt medium är taget, utom naturligtvis vid bör

jan och slutet af serierna, der endast 3-års media eller 

blott 1 års tal måst användas. Dessa sålunda korri

gerade koefficienter återfinnas i kol. 5—7 och kol. 

11—13 af tab. Litt. S. Då vidare de sålunda vunna 

talen gälla alla de inom hela tiden af en viss ålders

klass lefvande (t. ex. i åldern 30—31 år eller 31—32 

år), men alla Ofvanstående beräkningar af ifrågava

rande slag förutsätta liktidighet i hvarje åldersklass 

(t. ex. i nyss fyllda åldern 30, 31 eller 32 år), så 

äro de förra bragta i öfverensstämmelse med de se

nare genom successiva aritmetiska media mellan två 

invid hvarandra liggande åldersklasser (t. ex. de i 

åldern 31 år = medium mellan dem i 30—31 år och 

31—32 år). På sådant sätt blef det möjligt att åstad

komma de grafiska framställningar, som återfinnas å 

bilagde diagram N:o 6. 

Detta diagram, utvisande sålunda för hvart- Diagr- N:o 6, 

dera könet dödlighet i såväl olika åldrar som civilstånd, 

ådagalägger bland annat följande märkliga förhål

landen: 

att hos mankönet dödligheten alltid är inom samma 

ålder större hos den ogifte än hos den gifte och att 

enklingens dödlighetssiffra ligger midt emellan dessa; 

att denna öfvervägande dödlighet hos det ogifta 

mankönet är så betydande, att den uppgår till nästan 

dubbla beloppet mot hvad förhållandet är hos den 

gifte mannen; 

att hos qvinkönet åtminstone i de högre åldrarne 

samma lag gör sig gällande som hos mankönet, nem

ligen att den gifta qvinnan år minst blottstäld för 
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dödens härjningar, men den ogifta mest och enkan 
sålunda mellan dessa; 

att deremot i yngre åldrar den ogifta qvinnan 
tyckes vara den som minst träffas af döden, och der
näst den gifta, som först vid 36 års ålder börjar in
taga sitt normala läge nederst eller fördelaktigast, 
hvaremot enkans dödlighetskurva, till en början högst 
belägen och sålunda utvisande den starkaste dödlig
heten, visserligen sedermera sänker sig i skiftningar, 
men först från och med 51:a lefnadsåret antager den 
mot enklingarnes svarande mellanliggande riktningen; 

att skilnaden mellan den ogifta och gifta qvin
nans dödsrisk icke är på långt när så stor som i fråga 
om mannen, enär denna skilnad hos den förra icke 
synes uppgå till mera än högst | mot den gifta 
qvinnans i samma ålder; 

att vid jemförelse mellan samma äktenskapliga 
ställning hos de båda könen den ogifte mannens död-

lighet visar sig betydligt öfvervägande den ogifta 

qvinnans, så att exempelvis dödssiffran för 50-års 

ogifta män motsvaras af ungefär den för de 60-åriga 

qvinnor, som lefva ogifta; att enklingens mortalitet 

åtminstone i högre åldrar visserligen är större än 

enkans, men icke så mycket som i fråga om de ogifte, 

t. ex. en 55-årig enklings mortalitet = en 60-årig 

enkas; men att deremot den gifte mannens dödlighet 

endast obetydligt öfverväger den gifta qvinnans, då 

de äro i samma ålder, hvadan dessa alltså kunna 

anses vara nästan lika mycket utsatta för att träffas 

af döden. 

Då det på grund så väl af vårt eget lands iakt

tagelser, sådana de framstå i kurvorna å diagrammet 

N:o 6, som af dylika iakttagelser i några andra län

der framgår som en obestridlig verklighet, att civil

ståndet utöfvar en ej ringa inflytelse på dödligheten, 

och att denna inflytelse för båda könen, och före-

Tab. Litt. S. Mortalitets-koefficienter (%) för olika kön, ålder och civilstånd år 1870. 
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trädesvis för det manliga, visar sig gynnsammast i och 

genom den äktenskapliga sammanlefnaden, så möter 

man här en af de icke sällsynta företeelser, der sta

tistiken med sitt bevisningssätt kan lyckas bekräfta 

ett förhållande, som ehuru det än lätt kan inses vara 

betingadt af den sedliga verldsordningen, dock alltför 

snart undandrager sig en allvarlig uppmärksamhet. 

I hvad mån kärlekens band mellan makarne, den 

åtagna förpligtelsen att med hvarandra dela ljuft och 

ledt förmår att åt lifstrådarne gifva ökad styrka, 

må såsom en oberäknelig, om än mägtig, faktor lem

nas åsido, då hvad mannen beträffar redan det regel

bundnare lefnadssätt, uti hvilket han genom äkten

skapet införes, måste på hans helsotillst.ånd utöfva en 

välgörande inflytelse. Att qvinnan genom inträde i 

äktenskap till en början ieke gör någon vinst af ökad 

lifslängd, finner sin otvungna förklaring af den död

lighetsrisk, hon vid barnsbörderna går till mötes, 

hvilket äfven omisskänneligt bekräftas just af den 

ålder, eller 37:e lefnadsåret, från hvilken äfven den 

gifta qvinnan sedermera oafbrutet företer den lägsta 

dödligheten. 

Att enklingarnes dödskurva med en så förvånande 

regelbundenhet faller nästan midtemellan de ogifte 

och de gifte männens hantyder på inflytelser från 

motsatta riktningar och ger ökad bekräftelse åt hvar

dera af de 2 kurvor, mellan hvilka den framgår. 

Enklingen kan icke åt sig bevara hela den gynnsamma 

inflytelsen af det äktenskapliga lifvet, men han kan 

hafva räddat åt sig en större eller mindre del deraf: 

han är blottställd att återfall;) i de förhållanden, 

som menligt inverka på den ogifte mannens lif, men 

han har en motvigt deremot i det han som gift nian 

redan genomlefvat. Den större eller mindre tidslängd, 

han som enkling framlefver, öfvar här utan tvifvel 

sin inflytelse, så att ett medeltal mellan dessa tids

längder och deraf förmedlade olika dödsrisker måste 

gifva åt enklingens dödskurva ett mellanliggande läge. 

Utom de psykiska och ekonomiska anledningarna 

till den starkare dödligheten bland enkorna ända intill 

åldern af 50 år, kan i några fall äfven komma barns

bördens mortalitetsrisk. Kurvans benägenhet att lägga 

sig emellan kurvorna för de gifta och ogifta qvin-

norna gör sig dock slutligen oafbrutet gällande efter 

nämnda ålder. 

I samband med föreliggande frågor kunde man 

framställa till besvarande ett ganska vigtigt spörsmål, 

nemligen hvad inflytande utöfva på lifvets längd gif

termål i mycket tidiga år? De absoluta tal, som 

skulle möjliggöra ett svar på en sådan fråga, måste 

i följd af sin beskaffenhet alltid blifva små och äro 

det nu så mycket mera, när endast 1 a 2 års erfa

renhet föreligger. Så mycket tyckes dock vara sanno

likt, att förtidiga giftermål bidraga till en ökad död

lighet. (För att i någon mån afhjelpa denna brist 

på säkra iakttagelser i yngre år, är a diagram N:o 6 

sjelfva påskriften för hvarje kurva förlagd i kurvans 

sannolika rätta läge.) 

Sedan nu är visadt, att den generela dödskurvan 

(å diagr. N:o 4) låter upplösa sig i tvenne brancher, 

en för hvartdera könet (diagr. N:o 5), men hvar och 

en af dessa åter i trenne (diagr. N:o 6), så har man 

således icke mindre än 6 sådana brancher, som be

stämma läget af den förstnämnda, eller den för båda 

könen gemensamma kurvan. Med kännedom om den 

olika procentiska sammansättningen af civilstånds

kategorierna för olika åldrar (diagr. N:o 1) blir det 

alltså möjligt att för tiden mellan ungefär 20 och 70 

år från diagr. N:o 6 så att säga räkna sig tillbaka 

till såväl diagr. N:o 5 som N:o 4. Anställda försök 

härmed hafva lemnat nöjaktigt resultat*) och sålunda 

bekräftat samtliga kurvornas tillförlitlighet. Då bland 

dem, som befinna sig i åldern 30—60 år, större delen 

tillhör det gifta ståndet, och det nu är ådagalagdt, 

att dödligheten inom detta är den relativt lägsta, så 

blir deraf en gifven följd, att mortalitetskurvan för 

befolkningen i sin helhet under nämnda åldersperiod 

måste utvisa en mindre stark dödlighet, än hvad man 

") Detta torde tillräckligt visa sig vid jemförelse mellan följande på 
de olika vägarne funna mortalitets-koefficieuterna: 



Dödlighet efter kön, ålder och civilstånd. LXXIII 

eljest hade att vänta. Häraf finner man ock förkla

ringen, hvarför å diagrammet N:o 5 kurvans stigande 

riktning närmast före 20 året derefter förändras till 

en fördelaktigare mera sänkt, en riktningsförändring 

som än tydligare efter 21:a lefnadsåret framträder 

för mankönet, som med hänsyn till ökad lifslängd 

drager största fördelen af inträde i äktenskap. 

Af det föregående är ådagalagdt, att ej blott ål

dern utan ock könet och civilståndet hvar för sig på 

ett bestämdt och bevisligt sätt inverka på lifslängden. 

Till dessa faktorer sluta sig en mängd andra, bland 

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 K u n g l . Ma j : t s 

underdånigst!; och tropligtigrte 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

Elis Sidenbladh. 

hvilka flere ej heller ligga utom gränserna för möjlig 

beräkning. Hit höra bland andra det bebodda lan

dets beskaffenhet, ärftliga sjukdomar och sjukdoms

anlag, inflytelser af uppfostran, olika slag af närings

verksamhet, olika förmögenhetsvilkor och samhälls

ställning, lefnadssätt m. fl. På det vidsträckta fält, 

som sålunda ensamt i detta hänseende inbjuder till 

iakttagelsers samlande och bearbetning, har Statisti

ska Central-Byrån hittills icke haft tillfälle att börja 

ens någon vägbrytning. 

Stockholm den 1 Juni 1874. 





Tab. N:o 1. 1 
FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

1) Stockholms Stad. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTAND DEN 31 DEC. 1870. 

2) Stockholms län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 3 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

2) Stockholms län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

3) Uppsala län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

3) Uppsala län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTAND DEN 31 DEC. 1870. 

4) Södermanlands län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 7 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

4) Södermanlands län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

5) Östergötlands län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 9 
FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

5) Östergötlands län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

6) Jönköpings län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

6) Jönköpings län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

7) Kronobergs län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

7) Kronobergs län. Vexjö stad. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTAND DEN 31 DEC. 1870. 

8) Kalmar län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

8) Kalmar län. Städer. 



16 Tab. N:o 1 (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

9) Gotlands län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

9) Gotlands län. Visby stad. 



18 Tab. N:0 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

10) Blekinge län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

10) Blekinge län. Städer. 



20 Tab. N:0 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ALDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

11) Kristianstads län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

11) Kristianstads län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

12) Malmöhus län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forte.) 23 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

12) Malmöhus län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

13) Hallands län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

13) Hallands län. Städer. 



26 Tab. N:0 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

14) Göteborgs och Bohus län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

14) Göteborgs och Bohus län. Städer. 



28 Tab. N.o 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870 

15) Elfsborgs län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN. ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

16) Elfsborgs län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

16) Skaraborgs län. Landsbygd. 



Tab. N:0 1. (Forts.) 31 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

16) Skaraborgs län. Städer. 



32 Tab. N:0 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

17) Vermlands län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 33 
FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

17) Vermlands län. Städer. 



34 Tab. N:o 1 (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

18) Örebro län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) . 35 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTAND DEN 31 DEC. 1870. 

18) Örebro län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

19) Vestmanlands län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 37 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

19) Vestmanlands län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

20) Kopparbergs län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 39 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

20) Kopparbergs län. Städer. 



40 Tab. N:0 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

21) Gefleborgs län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 41 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

21) Gefleborgs län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

22) Vesternorrlands län. Landsbygd. 



Tab. N:0 1. (Forts.) 43 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

22) Vesternorrlands län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870, 

23) Jemtlands län. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

23) Jemtlands län. Östersunds stad. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

24) Vesterbottens län. Landsbygd. 



Tab. N:o 1. (Forts.) 47 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

24) Vesterbottens län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

25) Norrbottens län. Landsbygd. 



Tab. N:0 1. (Forts.) 49 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

25) Norrbottens län. Städer. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

26) Hela Riket. Landsbygd. 



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

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

26) Hela Riket. Städer. 



52 Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN EFTER KÖN, ÅLDER 

26) Hela Riket. Landsbygd och städer. 



(Forts.) 53 

OCH CIVILSTÅND DEN 31 DEC. 1870. 

(Uti 1-, 5-, 10- m. fl. års-grupper.) 



54 

Tab. 

RIKETS FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 



55 

N:o 2. 

1870, EFTER UPPGIFNA FÖDELSEORTER. 



56 

Tab. N:o 3. 
UPPGIFNA FÖDELSEORTER FÖR DE TILL RIKETS BEFOLKNING DEN 31 DECEMBER 1870 RÄKNADE 

UTRIKES FÖDDE PERSONER. 



Tab. N:o 4. 57 

UPPGIFNA ANTALET LAPPAR OCH FINNAR1) INOM SVERIGES BEFOLKNING DEN 31 DEC. 1870, SOCKNEVIS. 



58 
Tab. N:o 5. 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



59 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



60 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



61 
Tab. N:o 5. (Forts.). 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEG. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



62 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



63 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



64 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 



65 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

I. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. 



66 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

2. Idkare af metallförädlingsindustri. 



67 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

2. Idkare af metallförädlingsindustri. 



68 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

2. Idkare af metallförädlingsindustri. 



69 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II . Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



70 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



71 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



72 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



73 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

3. Idkare af byggnads-, möbel-, o. dyl. industri. 



74 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II . Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



75 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



76 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

3. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



77 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
4. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



78 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

4. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



79 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

4. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



80 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

5. Idkare af väfnadsindustri. 



81 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II . Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

6. Idkare af beklädnadsindustri. 



82 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

6. Idkare af beklädnadsindustri. 



83 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

6. Idkare af beklädnads-industri. 



. 84 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

7. Idkare af kemisk-teknisk industri. 



85 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



86 
Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 

8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



87 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



88 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

II. Grufbrytning och tillverkningsindustri. 
9. Fabrikörer och fabriksarbetare (utan uppgifvet serskildt föremål). I—9. Summa. 



89 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



90 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 



91 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 



92 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 



93 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 



94 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 



95 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



96 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN- 31 DEC. 1870. 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



97 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



98 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



99 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. 



100 

Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. 



101 

Tab. N:o 6. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. — VI. Sjuk- och fattigvård. 



102 

Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VI. Sjuk- och fattigvård. 



103 
Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VI. Sjuk- och fattigvård. 



104 

Tab. N:0 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



105 
Tab. N:o 5. (Forte.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. N:o 5. (Forts.) 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 
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Tab. N:o 5. 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER 

Samman-
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(Forts.) 

YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

drag. 
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Tab. N:o 5. 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER 

Samman-
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(Forts.) 

YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

drag. 
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Tab. N:o 5. 

RIKETS FOLKMÄNGD FÖRDELAD EFTER 

Samman-
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(Forts.) 

YRKEN OCH KÖN DEN 31 DEC. 1870. 

drag. 



Tab. N:o 6. 

S I N N E S S J U K E , Å R 1870. 
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Tab. N:o 6. (Forts.) 

S I N N E S S J U K E , ÅR 1870. 

T
ab. 

N
:o 6. 

(Forts.) 
Sinnessjuke, år 1870. 
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Tab. N:o 7. 

D Ö F S T U M M E , Å R 1870. 
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Tab. N:o 7. (Forts.) 

D Ö F S T U M M E , Å R 1870. 

T
ab 

N
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öfstum
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år 

1870. 
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Tab. N:o 8. 

B L I N D E, Å R 1870. 
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B
linde, år 1870. 



Tab. N:o 8. (Forts.) 

B L I N D E , ÅR 1870. 

T
ab. N

:o
 8. 

(F
orts.) 

B
linde, år 1870. 
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Tab. N:o 9. 
DÖDLIGHETS- OCH LIFSLÄNGDS-TARELL FÖR SVERIGE UNDER ÅREN 1861 —1870. 
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D
ödlighets- och 

lifslängds-tabell 



för Sverige under åren
 1861—

1870. 
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Förklaring öfver tab. N:o 9. 

Kol. 1. (Ålder). Uppnådda lefnadsår. [ = A.] 

Kol. 2—4. (Lefvande). Antalet af dem, sorn bland 10,000 lefvande födde upp

hinna åldern A. [ = B.] 

Kol. 5—7. (Aflidne). Antalet af dem, som bland B A-åringar dö inom loppet 

af ett år, d. v. a. innan de upphunnit A + 1 år. 

Kol. 8—10. (Genomlefda år). Antalet år, som genomlefvats af 10,000 lefvande 

födde intill åldern A. 

Kol. 11—13. (Ar att genomlefva). Antalet år, som återstå att tillsammans 

genomlefva för B A-åringar. 

Kol. 14—16. (Återstående medellifslängden). Antalet i kol. 11—13 Uppgifna år 

lika fördeladt mellan personernas antal i kol 2—4, eller qvoten, som 

fås då kol. 11—13 divideras med resp. kol. 2—4. 

Kol. 17—19. (Sannolika återstående lifslängden). Det antal år, efter hvilkas 

förlopp A-åringarnes antal blir genom döden förminskadt till hälften. 

Kol. 20—22, Det antal personer om A-års ålder, bland hvilka inom ett års lopp 

förekommer ett dödsfall, eller qvoten som fås då kol. 2 — 4 divideras 

med resp. kol. 5—7. 

Kol. 23—25. (Mortalitetskoefficienten). Sannolikheten för 100 personer vid A-års 

ålder att dö inom ett år, eller procenttalet som fås då kol. 5 - 7 divi

deras med resp. kol. 2—4. 

Exempel huru tabellen bör läsas och uppfattas. 

Om man väljer kol. 4, 7, 10 o. s. v. för båda könen gemensamt, så upp

lyser tabellen: 

att af 10,000 lefvande födda barn (kol. 4) aflidit 1,389 (kol. 7) under loppet af 

deras första lefnadsår (0—1 i kol. 1); 

att dessa 10,000, hvilkas lif här ansetts börjadt först frän och med födelsestun

den, i detta ögonblick alltså genomlefvat 0 år (kol. 10), men att de, i följd 

af den för samtlige lefnadsåldrar gällande dödlighetsorduingen, hade att ge

mensamt genomlefva en summa af 445,836 år (kol. 13) intill den stund, då 

den sist qvarlefvande af dem afled: 

att om dessa 445,836 Sr tänkas lika fördelade mellan de 10,000 lefvande födda 

barnen, i medeltal på hvart och ett af dem falla 44,6 ar, hvilka alltså ut

gjorde den återstående medellifslängden (kol. 16) från födelsen räknadt; 

att efter förloppet af 53,9 år endast hälften af de 10,000 födde återstod qvar

lefvande, hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden, från födelsen 

räknadt, utgjorde för hvar ocli en af dem 53,9 år (kol. 19; 

att under loppet af första lefnadsåret förekom ett dödsfall på omkring 7,2 barn 

(kol. 22); samt 

att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö inom loppet af första lefnadsåret 

utgjorde 0,1389, hvadan alltså sannolikheten att öfverlefva första lefnadsåret, 

eller fyllnaden i enheten, uppgick till 0,8611, eller med andra ord att af 

100 nyfödda barn afledo inom första lefnadsåret 13,89 (kol. 25). 

Om man å tabellen väljer den rad, som motsvarar åldersåret 50, så upp

lyses för båda könen: 

att af de 10,000 lefvande födde 5,332 (kol. 4) fyllt 50 år och inträdt i det 51:a 

lefnadsåret, hvadan alltså 4,668 aflidit före denna ålder; 

att under loppet af samma lefnadsår (50 — 51) bland de 5,332 aflidit 83 (kol. 7); 

att dessa 5,332 50-åringar tillsammans med de 4,668, som redan aflidit före 

fyllda 50 ur, genomlefvat 336,992 år (kol. 10); 

att samma 5,332 personer hade att ännu genomlefva 108,844 år (kol. 13) från 

inträdet i 51:a lefnadsåret intill den stund, då den sist qvarlefvande bland 

dem afled; 

att dessa 108,844 år, lika fördelade mellan 5,332 personer, gifva en återstående 

medellifslängd vid inträdet i 51:a lefnadsåret af 20,4 år (kol. 16); 

att de, som inträdde i 51 :a lefnadsåret, hade lika stor sannolikhet att ännu få 

lefva 20,9 år (kol. 19), eller att uppnå åldern 70,9 år, som att dö före 

denna ålders uppuående; 

att under loppet af 51:a lefnadsåret förekom ett dödsfall på 64,2 personer (kol. 

22); samt 

att sannolikheten för en person att dö nnder loppet af 51:a lefnadsåret utgjorde 

0,0156 och sannolikheten att få fylla 51 år alltså 0,9844, eller med andra 

ord att af 100 personer i detta lefnadsår afledo 1,56 (kol. 25). 

Explication du tableau N:o 9. 

Col. 1. Âges (ans). [= A.] 

Col. 2—4. (Vivants, survivants). Nombre des survivants à l'âge A sur 10,000 

enfants nés-vivants. [= B.] 

Col. 5— 7, (Décès). Nombre des décès sur B personnes à l'âge A dans le 

courant de l'année ( = avant l'âge de A -f 1 ans). 

Col. 8— 10, La somme des années qu'auront vécu 10,000 enfants à l'âge A. 

Col. 11—13. La somme des années qu'auront encore à vivre B personnes à 

i'àge A. 

Col. 2, 5, 8 etc. = sexe masculin. 

Col. 3, 6, 9 etc. = sexe féminin. 

Col. 4, 7, 10 etc. = les deux sexes réunis. 

Col. 14 — 16. (Vie moyenne). La somme dans les col. 11—13 divisée resp. par 

la somme dans les col. 2 - 4. 

Col. 17—19, (Vie probable). Le nombre d'années à respiration desquelles les 

survivants à l'Age A seront réduits à la moitié par la mort. 

Col.20—22. La somme dans les col. 2—4 divisée resp. par la somme dans les 

col. 5—7, on un décès par en parmi le nombre dans les col. 20—22. 

Col. 23—25. (Coefficient de mortalité %). La somme des décès (col. 5—7) 

divisée % resp. par la somme des vivants (col. 2--4), ou la probabilité 

de mourir dans le courant de l'année. 
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