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STORMÄGTIGSTE. ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

D e anordningar, som genom nådiga kungörelsen af 
den 4 November 1859 rörande uppgifter om rikets 
folkmängd blifvit stadfästade, afse icke blott perio-
diskt förnyade allmänna detaljerade folkräkningar 
medelst nominativa utdrag ur samtliga församlingars 
s. k. husförhörslängder, utan ock årligt meddelande 
af folkmängdsbeloppet vid borgerliga årets slut genom 
s. k. summariska folkmängdsredogörelser från prester-
skapet. 

Granskningen och bearbetningen af de nomina-
tiva folkmångdsuppgifterna i ändamål att tillväga-
bringa utförliga redogörelser för innevånareantalet 
inom hvartdera af rikets serskilda administrativa om-
råden samt folkmängdens fördelning efter kön, ålder, 
civilstånd, familje- eller hushållsgrupper, födelseort, 
yrken, nationalitet, religionsbekännelse rn. m. kräfva, 
efter den tillgång af personal och lokal, öfver hvilken 
Statistiska Central-Byrån kan förfoga, en tid af omkring 
3 år, innan offentliggörandet kan motses fulländadt. 
Under tiden inkomma dock till Byrån för hvarje år 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse för 1871. 

ej blott nominativa uppgifter öfver ingångna äkten-
skap, födde och aflidne m. m., utan ock förenämnda 
summariska folkmängdsuppgifter, hvilkas granskning 
och sammanräkning kräfva en relativt ringa tids-
uppoffring och hvilkas resultat alltså kan och bör i 
förhållande dertill tidigare göras för allmän känne-
dom tillgängligt. 

På denna grund hafva Statistiska Central-Byråns 
underdåniga berättelser, som förut utgifvits i 3:ne 
häften eller band, gemensamt omfattande hela femårs-
perioder, nemligen 1851—1855 (A. I. 1, 2, 3) och 
1856—1860 (A. II. 1, 2, 3), från och med året 1861 
(A. III. o. f.) utgifvits i årshäften. Då det senast 
utgifna af dessa häften hade till föremål året 1870, 
vid hvars slut för andra gången utförts allmän no-
minativ folkräkning i hela riket, så kunde i samma 
årsberättelse intagas det summariska folkmängdsbe-
lopp, som vunnits efter den första kontrollen och 
sammanräkningen af husförhörslängdsutdragen och af 
de serskilda räknelistorna för städerna Stockholm och 

A 



Folkmängd. Tab. N:o 1. Folkmängdstillväxt II 

Göteborg. Afsedd att utom sitt öfriga innnehåll ut-
göra ett första meddelande af det resultat, som 1870 
års allmänna folkräkning gifvit i afseende på hela 
folkmängdsbeloppet, har denna berättelse i serien er-
hållit nummern A XII. 1 för att, i den mån detal-
jerna af folkräkningsarbetet hinna afslutas och offent-
liggöras, fortsättas i två häften (A XII. 2 och 3), af 
hvilka det första snart torde kunna lemna pressen. 

Då under tiden jemväl de vanliga årsuppgifterna 
för 1871 undergått den bearbetning, att de kunna 
offentliggöras, har dermed icke bort göras något upp-
skof. Följaktligen framträder alltså denna årsberät-
telse under serienummern A XIII, innan ännu redo-
görelsen för 1870 års folkräkning hunnit fullständigt 
från trycket utgifvas. 

Vid en börjad ny 10-årsperiod af årsberättelser 
hade visserligen varit önskligt, att åt berättelserna 
kunna gifva en större utförlighet i vissa delar, ser-
deles hvad beträffar de mångfaldiga kombinationer, 
hvartill de nominativa uppgifterna lemna tillfälle. De 
liktidigt hopade göromälen, jemte det afseende som 
bort fästas vid tryckningskostnaden, hafva dock här-
utinnan nödgat till inskränkning. 

De 24 tabeller, hvilka nu i underdånighet bi-
läggas, omfatta alltså hufvudsakligen samma ämnen, 
som utgjort föremål för den förutgångna 10-års-
periodens underd, årsberättelser, och torde till dessa 
tabeller få fogas nedanstående upplysningar och jem-
förelser. 

Tab. N:o 1. Folkmängd. 

Då rikets folkmängd genom den allmänna folk-
räkningen den 31 December 1870 blifvit bestämd till 
4,168,525 och enligt de summariska folkraängdsupp-
gifterna vid 1871 års slut uppgått till 4,204,177 1), 
har alltså tillväxten under loppet af sistnämnda år 
utgjort: 35,652, eller knappt 0'86 %. 

Efter det åren 1868 och 1869 företett det sedan 
år 1810 ej inträffade förhållandet, att rikets folk-
mängd sjunkit, år 1868 med 22,601 och år 1869 med 
14,323, har den lyckliga vändning, som år 1870 in-

1) Uppgift härom meddelad så väl genom serskildt tryckt redo-
görelse till ledning vid årets riksdagsmannaval, som i Post- och 
Inrikes Tidningar den 27 Juni 1872. 

trädde med en tillväxt af 9,768, nu fortgått,'så att 
1871 års folkmängd med 8,496 personer öfverstiger 
det genom tillväxten intill och med 1867 års slut 
uppnådda beloppet. 

Utan tvifvel har detta förbättrade förhållande 
sin orsak dels uti 3 påföljande års gynnsamma skör-
dar och lifvad näringsverksamhet, dels uti det mot 
nästförutgångna tre år minskade antalet emigranter: 
17,450, som för året 1871 uppgifvits. 

Till folkmängdstillväxten hafva samtliga län utan 
undantag bidragit, ehuru med olika absoluta och re-
lativa belopp (Tab. N:o 1, kol. 14—16). Häraf torde 
väl ock kunna slutas, att intet län blifvit lottlöst i 
frukterna af den förbättrade ekonomiska ställningen 
i det hela. I allmänhet är dock tillväxten i de 5 
nordligaste länen mest framstående. 

Folkmängdstillväxtens fördelning mellan lands-
bygden och städerna förtjenar serskild uppmärksamhet. 
Då under året 1870 tillväxten å landsbygden utgjorde 
endast 1,469, men i städerna 8,299, företer nemligen 
året 1871 ett omvändt förhållande med en tillväxt 
af 24,195 på landsbygden mot 11,457 i städerna. I 
förhållande till den betydliga skilnaden mellan lands-
bygdens och städernas hela folkmängd utgör visser-
ligen den relativa tillväxten för den förra blott 0'67 %, 
men för de senare 2'12 %. Emellertid är det första 
gången sedan år 1867, som de absoluta talen åter-
tagit sitt vanliga inbördes förhållande och derigenom 
omisskänneligt hänvisa på en väsentlig förbättring af 
landsbygdens ekonomiska ställning. 

Då för hela riket folkmängdsminskningen under 
åren 1868 och 1869 drabbade mankönet till mer än 
dubbelt belopp mot qvinkönet, och den år 1870 åter-
började tillväxten utgöres af blott 22 % mankön mot 
78 % qvinkön, visar året 1871 (Tab. N:o 1, kol. 14 
och 15), att hvartdera könet med nära nog lika stor 
andel bidragit till tillväxten. Vexlingarna i detta 
hänseende inom de serskilda länen framstå sålunda 
utjemnade för det hela. 

Nativitetsöfverskottet, som, i den mån det ej mot-
verkas af utflyttningar ur riket, i vårt land utgör 
egentliga källan för folkmängdstillväxten, har enligt 
årsberättelserna, tabb. N:is 8 och 12, utgjort: 



Nativitetsöfverskott. Landsbygds- och stadsbefolkning. III 

visserligen synbart ensamt landsbygden, men i hvad 

mån dess orsaker inverkade jemväl på städerna upp-

lyses af nedanstående öfversigt öfver samtliga städer-

nas absoluta årliga folkmängdstillväxt, nemligen: 

Det sista året framstår här vid jemförelse med fler-

talet af de förutgångna såsom lyckosamt, hvilket för-

hållande, såsom i det följande kommer att visas, berott 

af höjdt antal lefvande födde oeh en ovanligt låg 

dödlighet. 

När det belopp, hvarmed ofvanstående nativitets-

öfverskott: 55,287 skulle hafva ökat 1871 års folk-

mängd, minskas med det uppgifna antalet emigranter: 

17,450, så blir återstoden: 37,837, den summa, hvar-

med folkmängden efter beräkning skulle hafva ökats. 

Den på grund af de direkta folkmängdsuppgifterna 

här ofvan anförda verkliga tillväxten: 35.652 under-

stiger alltså beräkningen med blott 2,185 personer 

oeh ådagalägger derigenom sin tillförlitlighet. 

Nativitetsöfverskottet har utgjort serskildt 

Häraf visar sig, att det sista årets nativitetsöfverskott 

nära nog upphunnit för landsbygden det af år 1866 

och för städerna det af år 1863. 

Det för året 1871 uppgifna emigrantantalet faller 

med 14,438 på landsbygden och med 3,012 på stä-

derna. Om man med dessa tal minskar respektive 

de ofvanstående nativitetsöfverskotten så skulle be-

hållningen för landsbygden uppgå till 36,230 och för 

städerna till 1,607. Då likväl den verkliga folk-

raängdstillväxten enligt tab. N:o 1, kol. 16, för lands-

bygden utgjort endast 24,195, men för städerna stigit 

till 11,457, så framträder här det vanliga förhållandet, 

a t t en betydlig del, uppgående efter denna kalkyl till 

9,850 personer, af landtbefolkningen öfverflyttat till 

städerna. 

Den folkraängdsminskning, som för riket i sin 

helhet egde rum under åren 1868 och 1869, drabbade 

eller 10-årigt medeltal: 10,513 eller 2'42 %. 

Den plötsliga sänkning, som året 1868 här utvisar, 

var dock i sjelfva verket vida större. Genom öfver-

flyttningar till städerna Göteborg oeh Stockholm af 

förut till landsbygden hörande områden öfvergiek 

nemligen till stadsbefolkning detta år en personal af 

17.136, som förr räknats till landsbygden. 

Först med den folkmängdstillväxt af 11,457 eller 

2'12 %, hvilken under året 1871 tillgodokommit stä-

derna, har alltså dessas tillväxt i det närmaste åter-

gått till det under decenniets första 7 år vanliga för-

hållandet. 

Proportionen mellan landsbygds- och stadsbefolk-

ning, för hvilken finnes redogjordt från och med år 

1805 uti A. X sid. 14, har oaktadt de här ofvan an-

tydda Vexlingarna i den absoluta tillväxten, dock, på 

sätt nedanstående jemförelse för senaste år utvisar, 

fortgått med sin vanliga förändring till höjning af 

stadsfolkmängden. 



Proportion mellan könen. lngångna äktenskap. Tab. No 2. 

Tab. N:o 2. Ingångna och genom död upplösta 

äktenskap. 

IV 

Proportionen mellan könen inom rikets hela be-
folkning, hvarom de från äldre tider tillgängliga upp-
gifterna finnas meddelade i A. II. 2 och A. I. 1 och 3, 
företer från och med året 1860 följande vexlingar, 
framkallade hufvudsakligen af emigrationen. 

Antal qvinkön mot 1,000 mankön: 

Då det uppgifna antalet emigranter först från 
och med året 1865 började öfverstiga 6,000, visar sig 
ock vändpunkten i proportionen mellan könen från 
detta år, och med emigrationens plötsliga stegring 
under åren 1868- 1870, tillsammans till öfver 86,000, 
når den sin högsta förändring, från hvilken återgången 
först kan motses, om emigrantantalet kommer att 
sjunka under dess belopp år 1871 af 17,450. 

Under det för hela riket proportionen mellan 
könen ställer sig på förenämnda sätt, och en större 
eller mindre öfvertalighet af qvinkönet är allmän re-
gel äfven inom hvarje län, är det enda undantaget 
härifrån nemligen Jemtlands län så mycket anmärk-
ningsvärdare, som i detta län från och med året 1863 
den manliga befolkningen oafbrutet varit talrikare än 
den qvinliga, år 1871 i proportionen af 1,000: 996. 
Härtill bidrager ej blott en ringare emigration utan 
hufvudsakligen den egendomliga ställning, som detta 
län under mer än 50 år intagit med en högre pro-
portion af mankön bland de lefvande födda barnen, 
än uti något annat af rikets län. 

Den decennala öfversigt öfver antalet ingångna 
äktenskap under åren 1861—1870, hvilken meddela-
des i nästlidna års underd, årsberättelse, A. XII. 1, 
utvisade för nämnde tiderymd ett årligt medeltal af 
26,695, liggande emellan ett maximum af 29,013 år 
1863 och ett minimum af 22,833 år 1868. Från 
detta sistnämnda år har höjning af antalet åter varit 
fortgående, så att det absoluta antalet under år 1871 
stigit till' 27,187, det högsta talet sedan 1866. 

Likasom det under några år sjunkande antalet 
tydligt visat sig hafva en bland sina orsaker i då 
inträffade missväxter och ekonomiskt betryck, har 
den åter inträdda tillväxten utan tvifvel sin grund i 
den lyckligt förändrade ekonomiska ställningen, till 
hvars inflytelse, om den kommer att fortgå, framdeles 
äfven kommer att sluta sig den förestående verkan 
af en för äktenskaps ingående gynnsammare fördel-
ning af åldersklasserna inom befolkningen. 

Än mer upplysande äro de relativa talen, hvilka 
enligt ofvan åberopade berättelse utgjorde i decennalt 
medeltal 65'44 ingångna äktenskap på hvart 10,000-
tal af hela befolkningen, 134'65 på hvart 10,000-tal 
ensamt af den manliga och 127'31 på samma antal 

o 

af ensamt den qvinliga befolkningen. Aret 1871 
företer nu på 10,000 af hela befolkningen 64'94, på 
samma antal af ensamt den manliga 134'22 och af 
ensamt den qvinliga 125'81 ingångna äktenskap, och 
ställer sig med dessa tal framom hvartdera af de 
näst förutgångna 4 åren, ehuru det visserligen står 
tillbaka för 1861 års proportion af 149'65 på 10,000 
mankön och 1863 års af 141'50 på 10,000 qvinkön. 

Beträffande landsbygden och städerna serskilda 
har förhållandet varit följande: 
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Häraf upplyses bland annat, att för landsbygden 

hvarken de absoluta eller relativa talen ännu kunna 

sägas hafva nått den höjd, som möjligen kunnat vän-

tas, men att för städerna dessa tal ådagalägga en ej 

obetydlig tillväxt — ett förhållande som, enligt hvad 

i föregående berättelser är utredt, nära sammanhän-

ger med den betydliga inflyttningen till städerna af 

giftvuxna personer. 

Hvad de serskilda länen beträffar deltaga de alla 

uti den för riket gemensamma höjningen af antalet 

ingångna äktenskap med undantag endast af Gotlands 

och Blekinge län, hvilka förete något lägre absoluta 

tal än för året 1870. (Jfr. Å. XII. 1, tab. Litt. B, 

sid. XI). 

Jemförelsen med hela folkmängdsbeloppet om-

fattar emellertid alltid de talrika åldersklasser, hvilka 

ej hafva ringaste inverkan på antalet ingångna äkten-

skap eller barnaföderskor. I sammanhang med frågan 

om dessa sistnämnda är alltså i det följande med-

delad en tab. Litt. C, i hvilken jemväl de ingångna, 

äktenskapens förhållande till vissa åldersklasser af 

den qvinliga befolkningen finnes behandladt. 

Af äktenskap ingångna mellan olika trosförvandter 

vexlade årliga antalet under decenniet 1861—1870 

mellan maximum: 13 år 1868 och minimum: 2 år 

1866 och medeltalet utföll med 7'5. För de 11 hit-

hörande äktenskapen under året 1871 lemnas några 

ytterligare upplysningar i tab. N:o 2. 

Det relativa förhållandet mellan samtliga de i 

äktenskap inträdda personernas civilstånd har varit: 

för hela riket: 

Dessa tal för det sista året förete alltså icke någon 

väsentlig förändring af de proportioner, som varit 

gällande ej blott under sistförflutna decenniet utan 

jemväl under senare hälften af detta århundrades 

hittills förflutna del. 

Våra iakttagelser från början af 1800-talet utvisa 

en långsamt fortgående minskning af antalet omgiften 

och detta företrädesvis hvad qvinnorna beträffar. (Jfr 

A. XII. 1. sid. XIII). Jemfördt med det nästlidna de-

cenniet har förhållandet mellan de i första giftet och i 

hvarje serskildt omgifte inträdda bland 1,000 äkten-

skap varit följande: 

De i hufvudsaken mindre betydliga skilnader, som 

dessa tal utvisa mellan de jemförda tiderymderna, 

bestå förnämligast i ett relativt ökadt antal omgiften 

af män, hvartill måhända någon anledning torde kunna 

sökas i mera tryggade förhoppningar att kunna be-

reda sig en lugn hemtrefnad. De fortgående olik-

heterna mellan landsbygden och städerna hafva i före-

gående berättelser ofta blifvit vidrörda. 

Antalet genom dödsfall upplösta äktenskap i pro-

cent af de under samma tid ingångna utgjorde: 
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Tabb. N:is 3 och 4. Ålder vid äktenskapens 

ingående. 
i städerna: 

i årligt medeltal 1861—1870 67'80 » 

år 1871 68'15 » 

Ej blott vid jemförelse med det i sorgligt minne fort-

lefvande året 1868, utan ock med medeltalet för hela 

riket, visar sig alltså förhållandet mellan ingångna 

och genom död upplösta äktenskap under sista året 

fördelaktigt förändradt, hvarvid dock märkes, att den 

större förändringen till det bättre å landsbygden för-

mått motväga försämringen i städerna. 

Att i det öfvervägande flertalet det är mannens 

död, som vållar den upplösning af äktenskap, hvarom 

här är fråga, gränsar nära till en allmän regel åt

minstone för vårt land. Aflidna hustrur mot 100 

aflidne män utgjorde alltså 

för hela riket: 

Skilnaden i dödlighet emellan makarne visar sig alltså 

för året 1871 i hela riket något utjemnad äfven här 

genom landsbygdens inflytelse. 

Då den ifrågavarande proportionen i det stora 

hela visar en så betydande skilnad, är det så mycket 

anmärkningsvärdare, att ensamt Vesterbottens län för 

år 1871 företer ett omvändt förhållande, eller 32 

gifta qvinnor aflidne flere än gifta män. Under hela 

det sistförflutna decenniet förekomma dylika undan-

tagsfall blott år 1862 för Vesterbottens län med öfver-

talighet af blott en gift qvinna, — för Norrbottens 

län med öfvertalighet af 12 gifta qvinnor år 1861, af 

2 år 1863, af 17 hvartdera af åren 1864 och 1866,-

hvarförutom Jemtlands län år 1867 företer liktalighet, 

mellan de aflidna makarne. Dessa undantagsförhål-

landen, inskränkta sålunda inom vår högsta nord, 

torde förtjena fortsatt uppmärksamhet, då de sanno-

likt hafva egendomliga lokala anledningar. 

För det ringa antal frånskilde, som under året 1871 

ingått nyt t äktenskap, redogöres serskildt i tab. N:o 2. 

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ål-

der under året 1871 ingångna äktenskapen upplyser 

tab. N:o 3 : 

att 21 män, alla å landsbygden, ingått äktenskap 

vid en ålder under fyllda 20 år, bland hvilka 4 med 

qvinnor i 26:te — 30:de lefnadsåren; 

att 27 män öfver fyllda 70 år, deraf 26 enklin-

gar, och 25 tillhörande landsbygden, 2 städerna, in-

gått äktenskap, 10 bland dem med qvinnor i 26:te 

40:de lefnadsåren; 

att 5 qvinnor, deraf 4 å landsbygden och 1 i 

städerna, inträdt i äktenskap före fyllda 16 år, 24 

före fyllda 17 år, 160 före fyllda 18 år, 323 i 19:de, 

680 i 20:de lefnadsåret o. s. v. 

samt att bland de qvinnor, som till ett sam-

manlagdt antal af 364 ingått äktenskap efter fyllda 

50 år, 2 äldre än 70 ar oeh båda enkor å lands-

bygden gift sig med män i 51:sta—55:te lefnadsåren. 

1 i 66:te—70:de lefnadsåret, likaledes å landsbygden, 

gift sig med man i 36:te—40:de lefnadsåret o. s. v. 

Tab. N:o 3 har i år blifvit ökad med redogörelse 

för de omgifte efter åldersklasser. 

Genom sammanställning af de sedan år 1831 

samlade åldersuppgifterna vid inträde i äktenskap 

ådagalades i årsberättelsen för 1870 (A. XII. 1 tab. 

Litt. C), att ett fortgående försenande af åldern vid 

äktenskaps ingående egt rum såväl å landsbygden, 

som i städerna, så att äktenskap ingångna af män 

före fyllda 25 år till antalet förringats med omkring 

15 % och af qvinnor före fyllda 25 år med omkring 

10 %. Detta ämnes vigt påkallar en fortgående upp-

märksamhet af befolkningsstatistiken. Genom beräk-

ning ensamt af medelåldern vid äktenskapens ingå-

ende, helst när denna grundas på 5-åriga ålders-

grupper , blir man ej i tillfälle att så nära följa Vex-

lingarna på spåren. Derför har från och med 1861 

arbete egnats åt den specifika redogörelsen för qvin-

nornas ålder vid inträdet i l:sta giftet. A t t från och 

med året 1871 utsträcka en sådan specifik redogörelse 

äfven till männens ålder har tiden icke medgifvit, 

men dertill torde framdeles blifva tillfälle. 
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Med beräkning af de åldersuppgifter i grupper, 
hvilka tab. N:o 3 innehållit alltsedan år 1861, utfaller 
medelåldern vid samtliga äktenskaps ingående, deruti 
alltså inberäknade omgiften, 

lägger tydligt männens i allmänhet tidigare inträde 
i äktenskap å landsbygden än i städerna. 

Hvad åter qvinkönet beträffar, faller väl nu lika-
som år 1870 för hela riket högsta antalet: 8,827, på 
åldersklassen 26 —30-åriga, dock med den skilnad att 
för landsbygden ensamt för sig maximum: 7,637 före-
tes af den näst yngre åldersklassen 21—25-åriga, hvil-
ket antyder en fördelaktig förändring. 

För inträde i första giftet faller högsta antalet 
så väl i hela riket som å landsbygden och i städerna 
och hvad båda könen beträffar på samma ålders-
klasser som för samtliga giftermål. 

För omgiften faller åter för mankön maximum i 
hela riket: 577 på åldersklassen 36—40-åriga, för 
landsbygden: 500 på åldersklassen 46—50-åriga och 
för städerna: 97 för åldersklassen 36—40-åriga. Maxi-
mum af omgifta qvinnor ligger för både riket, lands-
bygden och städerna inom 36:te—40:de lefnadsåren. 

Då genom relativa tal förhållandet mellan de i 
olika åldersklasser ingångna äktenskapen lättast åskåd-
liggöres, har den å följande sida meddelade tab. Litt. A 
för sådant ändamål blifvit utarbetad. 

Omgifte, som alltid eger rum vid en högre ålder än 
det första giftet, inverkar följaktligen på beräkningen 
af kontrahenternas ålder, när denna sker gemensamt 
för samtliga giften. För att gifva ledning för om-
dömet om denna inverkan, har alltså i tabellen gjorts 
skilnad mellan åldersklasserna för omgiften och för 
de första giftena. Om antalet omgiften vore mycket 
stort skulle det öka de högre åldersklasserna vid 
beräkningen för samtliga giften gemensamt. Om det 
åter vore underkastadt stora vexlingar under olika 
år, skulle äfven dessa kunna blifva märkbara vid 
en samfäld beräkning. När tillgång till nödig upp-
lysning kan beredas, är det alltså af vigt att före-
trädesvis afse åldern vid ingående af första giftet, om 
man vill bedöma dennes samband med samhälls-
förhållandena. 

Våra iakttagelser öfver de i äktenskap inträdda 
personernas ålder sträcka sig i ett för jemförelser 
användbart skick icke längre tillbaka än från och 
med året 1831 och det blott i 4 större åldersklasser 
utan skilnad mellan det första giftet och de följande. 
Först från och med 1861 äro åldersklasserna styckade 

Af de serskilda åldersgrupperna företer, enligt 
tab. N:o 3, kol. 18, såsom numera är vanligt för man-
könet, den emellan 26:te och 30:de lefnadsåret det ab-
solut högsta antalet i samtliga äktenskap inträdde, 
och detta så väl för hela riket: 10,079, som serskildt 
för landsbygden: 8,549, och städerna: 1,530, ehuru 
för den förre med vida större öfvertalighet öfver de 
närmast före och efter liggande åldersgrupperna, än 
för de senare, hvilkas antal i nästföljande åldersgrupp, 
31—35-åriga, ligger närmast maximum, då detta åter 
för landsbygden är fallet med den närmast yngre 
åldersklassen, 21—25-åriga. Detta förhållande ådaga-
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i mindre och först från och med 1871 hafva i tab. 

N:o 3 äfven de omgifta männen blifvit serskildt på 

åldersklasser fördelade. För att underlätta jemförelse 

med de äldre iakttagelserna, senast meddelade i A. 

XII. 1 tabb. Litt. C och D, har å tab. Litt. A jemväl 

utförts ett sammandrag efter de i äldre berättelser 

förekommande 4 åldersklasserna. 1 det hela bekräf-

tar denna jemförelse en fortgående relativ minskning 

af äktenskap ingångna under 25 års ålder, och följ-

akteligen relativ stegring af giftermål vid högre ålder. 

Den verkan, som omgiftena här utöfva, faller lätt i 

ögonen genom den serskilda redogörelsen för dem, 

hvilken tabellen erbjuder. Den stora skilnaden i ål-

dersfördelningen mellan landsbygden och städerna 

framträder ock tydligt i tabellen. 

I den specifika åldersredogörelsen för qvinnorna 

vid inträdet i första giftet, tab. N:o 4, visar för hela 

riket så väl som för landsbygden det 24:de lefnads-

året högsta absoluta antalet, hvaremot för städerna 

detta faller på det 28:de. I medeltal för åren 1861— 

1870, jfr A. XII. 1 tab. Litt. E, föll för hela riket 

och landsbygden högsta absoluta antalet på det 25:te, 

för städerna på det 27:de lefnadsåret. 

Jemförelser i ifrågavarande hänseenden mellan 

de serskilda länen skulle leda till en vidlyftighet, som 

ej heller gåfve någon säker ledning för omdömet, då 

talen under ett enda år genom deras fördelning blefve 

allt för små, allt för beroende af tillfälliga vexlingar 

för att lemna värdefull upplysning. 

Inom hvarje af de i tab. N:o 3 utförda ålders-

klasserna hafva af de ingångna äktenskapen omgiften 

uppgått till nedanstående procentförhållande: 

Tab. Litt. A. Relativa antalet vigde inom serskilda åldersklasser år 1871. 
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Att inom hvarje högre åldersklass det relativa 
antalet omgiften ökas är ett naturligt förhållande, 
som måste framträda, när talen ej äro allt för små. 
Mellan landsbygden och städerna framstår en skilnad 
deruti, att inom hvarje åldersklass med större antal 
omgiften den relativa talrikheten af dem så väl för 
män som qvinnor är å landet större. 

Det inbördes åldersförhällandet mellan de i äkten-
skap inträdda personerna, hvilket i de för åren 1831-

1859 gällande tabellformulären omedelbart angafs ef-
ter af presterskapet gjord uträkning inom 4 ålders-
klasser och i enlighet dermed äfven i tryck med-
delats, senast i A. II. 1 tab. Litt. N, har, sedan pre-
sterskapets befattning med tabellernas utarbetande 
upphört, och nominativa utdrag ur ministerialböckerna 
i stället meddelas Statistiska Central-Byrån, ej utgjort 
föremål för serskild uträkning och offentlighet. Då 
likväl i Byråns berättelser ej bör saknas öfversigt af 
detta förhållande, har en sådan i relativa tal utarbe-
tats ej blott för året 1871 utan ock för hela decen-
niet 1861 -1870 på sätt nedanstående tabell Litt. B 
utvisar. 

Tab. Litt. B. Inbördes åldersförhållandet mellan de i äktenskap inträdde. 
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Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta äktenskap. 

Då årliga medeltalet under decenniet 1861—1870 
för de genom skilsmessa upplösta trolofningarna var: 
154'9, för de sammaledes upplösta äktenskapen: 130'1, 
så antyda de respektiva talen: 133 och 135 för året 
1871 ingen anmärkningsvärd afvikelse från det van-
liga förhållandet, heldst när folkmängdstillväxten jem-
väl tages i betraktande. I afseende på öfriga upp-
lysningar, hvilka äskats i sammanhang med detta 
ämne, men ännu ej vid 2:dra decenniets början kun-
nat från Vesterås domkapitel erhållas fullständiga, 
torde få hänvisas till tabellen. 

Då qvinqvenniet 1866—1870 i sammanhang med 
2 års missväxter och stark emigration företett en 
serdeles stark sänkning af hela antalet ingångna äk-
tenskap, hvilken under åren 1868 och 1869 uppnådde 
sitt maximum, kunde man förmoda att någon märk-
bar afvikelse i det inbördes åldersförhållandet mellan 
kontrahenterna möjligen skulle för dessa år fram-
träda. Tabellen utvisar dock ej i det hela något så-
dant förhållande. De mindre vexlingar mellan de 
serskilda åren under det sista decenniet, hvilka der 
röja sig, förråda sålunda ej något tydligt samband 
med den timade sänkningen af äktenskapens absoluta 
antal. 

En märkbar skilnad framträder dock mellan lands-
bygden och städerna, sammanhängande dels med den 
tidigare ålder, vid hvilken äktenskapen på lands-
bygden i allmänhet ingås, dels med de å landsbygden 
talrikare undantagsfallen af äktenskap vid långt fram-
skriden ålder. De äktenskap, der båda makarna äro 
under 25 år, äro sålunda på landsbygden vida tal-
rikare än i städerna och tvärtom de äktenskap, der 
båda makarna befinna sig i åldern 26—35 år, vida 
talrikare i städerna. 

En annan skilnad framstår vid jemförelse mellan 
de nutida åldersförhållandena och dem, som voro gäl-
lande under qvinqvenniet 1831—1835 och i allmänhet 
i äldre tider, då åtminstone å landsbygden äktenska-
pen ingingos tidigare, och då man sålunda finner 
nära 2/3 eller 63 % äktenskap ingångna mellan kontra-
henter under 25 år. Orsakerna till och följderna af 
denna under längre tidsföljder fortgående förändring 
äro i föregående berättelser vidrörda och torde alltså 
här kunna förbigås. 

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

I det hela företer året 1871 samma grunddrag i 
afseende på äktenskapens fördelning mellan de ser-
skilda årstiderna, hvilka från långliga tider tillbaka 
varit gällande. För hela riket så väl som för lands-
bygden infaller högsta antalet i December, för stä-
derna i Oktober. Det vanliga minimum i Augusti 
understiges nu något för riket och landsbygden af 
Januari, för städerna af Januari—Mars. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Det absoluta antalet barnaföderskor i hela riket 
under året 1871: 129,781 understiger väl det årliga 
medeltalet för decenniet 1861—1870, hvilket utgjorde: 
130,556, men har dock höjt sig utöfver antalet för 
hvartdera af åren 1868—1870 och närmat sig antalet 
år 1867: 131,283. 

A landsbygden står likaledes 1871 års antal: 
112,111 lägre än det decennala medeltalet: 113,831, 
men betydligt högre än antalet för hvartdera af åren 
1868—1870, utan att dock hafva uppnått 1867 års 
antal: 114,338. I städerna öfverstiger deremot 1871 
års antal 17,126 medeltalet för 1861—1870, hvilket 
utgjorde 16,726 och kommer nära antalet år 1866, 
nemligen 17,624, eller det högsta hittills antecknade. 

Orsakerna till denna skilnad mellan landsbygden 
och städerna äro att söka dels uti de betydliga in-
flyttningarna från landsbygden till städerna, hvar-
igenom dessas folkmängd ökats, dels uti den olika 
andel, som fallit på landsbygden och på städerna, af 
den i det föregående vidrörda minskningen af in-
gångna äktenskap under åren 1868—1870. Denna 
minskning var nemligen i förhållande till folkmängden 
ända till mer än 8 % större å landsbygden än i 
städerna. 

Barnaföderskornas antal jemfördt med hela folk-
mängden af qvinkön (jfr A. XII. 1, sid. XXII) ut-
gjorde i medeltal för decenniet 1861—1870: 6'23 % 
med vexling under de 10 åren mellan 6'68 (1863 och 
1864) och 5'44 (år 1868), den lägsta proportion, som 
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af vårt tabellverk iakttagits. För året 1871 har denna 
proportion ej höjt sig till mer än 6'01 %. 

Såsom i flere föregående berättelser ådagalagts, 
är emellertid denna jemförelse med hela qvinliga folk-
mängden ej tillräckligt vägledande, då inom samma 
folkmängdsbelopp i det hela de serskilda åldersklas-
serna kunna hafva mycket olika talrikhet. Då nu-
mera fördelningen efter ålder och civilstånd efter 
1870 års allmänna folkräkning hunnit afslutas, torde 
den säkrare måttstocken ej böra lemnas obegagnad. 
Visserligen hafva med utgångspunkt från 1860 års 
allmänna folkräkning försök gjorts att för hvart och 
ett af de följande åren t. o. m. 1869 beräkna sanno-
lika folkmängden inom hvarje serskildt lefnadsår på 
grund af de årliga uppgifterna om födde, aflidne och 
utflyttade (jfr A. VII, VIII, IX, X, XI). I hvad 
mån dessa approximativa beräkningar kunde hafva 
värde, berodde dock af de bestämda uppgifter, som 
1870 års förnyade allmänna folkräkning skulle gifva. 
Dessa voro ännu ej bearbetade när årsberättelsen för 
1870, A. XII. 1, utgafs, men komma att utförligt 
meddelas i den fortsatta redogörelsen för folkräknin-
gen, A. XII. 2 och 3. Det nära sambandet mellan 
styrkan af de serskilda åldersklasserna inom den qvin-
liga befolkningen och det årliga antalet ingångna 
äktenskap och barnaföderskor utgör emellertid en be-
rättigad anledning att här till upplysning begagna 
några af de data, som först framdeles komma att 
offentliggöras. Af sådan anledning har tabellen Litt. C 
å följande sida utarbetats. Den är afdelad i 2 qvin-
qvennala halfvor för att åskådliggöra de olikheter 
mellan femårsperioderna, hvilka framkallats bland an-
nat af emigrationen och missväxterna. Emellan de 
båda folkräkningsåren 1860 och 1870 (rad. 1 och 18) 
med sina bestämda åldersuppgifter är åldersklassernas 
talrikhet, såsom å tabellen är anmärkt, år efter år 
approximativt beräknad. Då jemförelse utvisar huru 
nära i det hela dessa approximativa beräkningar sam-
manfalla med folkräkningsuppgifterna, så hafva de 
äfven blifvit begagnade för medeltalens beräknande 
(raderna 7 och 19). 

Om man nu granskar de serskilda åldersklasserna 
af den qvinliga folkmängden för hvarje kalenderår, 
så finner man för hela 10-årsperioden åldersklassen 

16—20-åriga i ett nästan oafbrutet stigande, ålders-
klassen 21—25-åriga stigande under första hälften, 
fallande under den senare, åldersklassen 26—30-åriga 
med smärre vexlingar sjunkande redan under första 
qvinqvenniet och föga höjd under det sista, ålders-
klassen 31—35-åriga litet stigande under midten af 
decenniet, men så mycket starkare fallande vid dess 
slut, åldersklassen 36—40-åriga sjunkande ända till 
decenniets sista år, åldersklassen 41—45-åriga förut 
oafbrutet stigande först från och med 1867 fallande, 
åldersklasserna 46—50- och 51—55-åriga i oafbrutet 
årligt stigande och samma förhållande med den qvin-
liga befolkningen under fyllda 15 och öfver fyllda 
55 år. 

Om man jemför endast de båda ändpunkterna, 
eller folkräkningsåren 1860 och 1870, så erhålles föl-
jande resultat, nemligen decenniets hela qvinliga folk-
mängdstillväxt + 166,543 
fördelad på de serskilda åldersklasserna 

Häraf framgår tydligt, huruledes hela qvinliga folk-
mängdens tillväxt stått tillsammans med minskning 
af åldersklasserna 31—35- och 36—40-åriga och med 
en mycket olika fördelad ökning inom de öfriga 
5-åriga åldersklasserna. Hufvudsakliga orsaken härtill 
ligger, såsom uti de under decenniet afgifna under-
dåniga berättelserna är ådagalagdt, uti nativitets-
beloppets vexlingar under födelseåren och alltså uti 
den sjunkande nativiteten under åren 1826—1840, 
föregången under åren 1811—1825, så väl som efter-
följd under åren 1841—1865 af ett starkt växande 
antal födda barn. Serdeles i ögonen fallande är den 
starka tillväxten af åldersklassen 46—50-åriga, med 
födelseåren 1821—1825, hvilka år utmärktes af ett 
serdeles högt nativitetsbelopp. 
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Då nu, enligt hvad framdeles i den utförligare 

redogörelsen för 1870 års allmänna folkräkning kom-

mer att ådagaläggas, inom rikets manliga befolkning 

egt rum ett likartadt förhållande af dels minskning 

i samma åldersklassers styrka, dels stor olikhet i an-

dra åldersklassers ökning, har i följd häraf propor-

tionen mellan hela befolkningens åldersklasser under 

decenniet varit förändrad på det sätt, som märk-

barast inverkar på antalet ingångna äktenskap, barna-

föderskor och födda barn. Denna verkan har under 

decenniets sista hälft ytterligare stegrats af emigra-

tionen och ett par års felslagna skördar. (Jfr A. XII. 1 

tab. Litt. B och sid. XXII och XXVIII). 

Om man å tab. Litt. C jemför de qvinqvennala 

medeltalen af den qvinliga folkmängden inom de ser-

skilda åldersklasserna med motsvarande medeltal af 

ingångna äktenskap och af barnaföderskor, så faller 

visserligen skilnaden mellan båda tiderymderna lätt 

nog i ögonen. Bättre öfverskådlig blifver den dock 

genom följande relativa tal. 

På 10,000 af hvarje den qvinliga folkmängdens 
åldersklass: 

qvenniet. Då framträder visserligen i afseende på 

ingångna äktenskap det faktum, att deras relativa an-

tal i förhållande till de qvinliga åldersklassernas styrka 

minskats och att åldern för äktenskaps ingående för-

senats ej blott vid jemförelse med det förra århun-

dradet, utan äfven med närmare liggande tiderymd 

af det innevarande. Hvad åter det relativa antalet 

barnaföderskor i förhållande till åldersklassen beträffar, 

visar det sig i allmänhet alltifrån början af 1830-

talet nära nog lika med det under åren 1861—1865, 

men ju längre man går tillbaka i tiden desto mer 

framträder verkan af de tidigare giftermålen med 

höjning af det relativa antalet barnaföderskor i yng-

sta åldersklasserna. 

Den minskning af absoluta antalet nyingångna 

äktenskap, som under decenniets senare hälft egt 

rum, den serdeles åren 1868 och 1869 i följd af far-

soter inträffade starka upplösningen af äktenskap 

genom dödsfall, jemte den samtidigt dermed skedda 

betydliga emigrationen af gifta personer, böra sam-

fäldt hafva utöfvat en märkbar inflytelse på antalet 

stående äktenskap inom befolkningen och i följd deraf 

äfven på antalet barnaföderskor och födda barn. En-

dast vid de allmänna folkräkningarna vinnes direkt 

uppgift om antalet stående äktenskap, dock alltid och 

allestädes af sådan beskaffenhet, att antalet af upp-

gifna gifta män ej öfverensstämmer med det af gifta 

qvinnor. Man bestämmer alltså vanligen antalet stå-

ende äktenskap genom medeltalet af de olika köns-

uppgifterna. Från den vid folkräkningen vunna ut-

gångspunkten kan man på grund af årliga uppgifter om 

antalet ingångna och genom dödsfall eller skilsmessa 

upplösta äktenskap samt emigrerade gifta par år efter 

år approximativt beräkna det sannolika antalet stående 

äktenskap. En sådan beräkning emellan de båda folk-

räkningsåren 1860 och 1870 utfaller på följande sätt. 

Antal stående äktenskap vid slutet af 

Den alla åldersklasser genomgående skilnad, som 

här framträder mellan den första och sista hälften 

af decenniet, är nu, såsom redan blifvit antydt, huf-

vudsakligen en tillfällig följd af missväxtåren och 

emigrationen, som under sista qvinqvenniet var mer 

än 5 gånger så stor som under det första. Tillfreds-

ställande är att se, huru året 1871 nästan utan undan-

tag närmat sig till proportionerna för det gynn-

sammare qvinqvenniet 1861—1865. 

Till jemförelse med förhållandet under förra ti-

der l) bör man ensamt utgå från det första qvin-

1) Jemför i afseende på ingångna äktenskap och barnaföderskor i 
förhållande till qvinliga befolkningens åldersklasser Å. VI. tab. 
Litt. A, VII. tab. Litt. C, VIII—XI. tab. Litt. A. De skilj-
aktigheter, som stundom framträda, hafva sjn hufvudsakliga grund 
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Tillväxten emellan de direkta nppgifterna, åren 1860 
och 1870, utgör alltså blott 40,134. De approxima-
tiva beräkningarna för de mellanliggande åren antyda 
dock omisskänneligt, att denna tillväxt skulle hafva 
varit vida större, om den ej motverkats af de ofta 
antydda ogynnsamma förhållandena under decenniets 
senaste hälft. 

Af tab. Litt. C och hvad här ofvan i öfrigt är 
anfördt följer, att, i den mån de starkt ökade yngre 
åldersklasserna hinna att rycka upp i den produktiva 
åldern, den inträffade sänkningen af dennas ålder-
klasser åter skall gifva rum för höjning, i följd hvaraf 
de absoluta talen för vigde, barnaföderskor och födda 
barn åter skola stiga och detta så mycket säkrare, 
som man äfven kan hafva förhoppning att det all-
männa välståndet skall gynna äktenskaps ingående 
och motverka en öfverhandtagande emigration. 

Såsom redan i det föregående är anfördt, har ock 
året 1871 tydligt visat sig i afseende på ingångna 
äktenskap och barnaföderskor fördelaktigare än dess 
närmaste föregångare. 

Då det skulle blifva allt för vidlyftigt att ser-
skildt för landsbygden och städerna genomföra en be-
räkning af relativa antalet barnaföderskor i förhållande 
till folkmängden inom hvarje serskild åldersklass, 
torde här blott böra anföras såsom ett i senare tider 
tilltagande förhållande, att i följd af inflyttningarna 
från landsbygden till städerna den medelåldriga folk-
mängden i dessa senare ställer sig relativt större än 
å den förra. Detta förhållande förklarar tillräckligt, 
att det relativa antalet barnaföderskor i förhållande 
till hela qvinliga folkmängden på hvartdera stället 
blir högre i städerna än å landet. Sålunda räknades 
för decenniet 1861—1870 af qvinliga folkmängden å 
landet 6'22 % barnaföderskor mot 6'27 % i städerna 
och för året 1871 å landsbygden 6'02 % mot 745 % 
i städerna. 

Med reduktion till 10,000 hafva samtliga barna-
föderskorna år 1871 varit på nedanstående sätt för-
delade mellan de i tab. N:o 7 utförda åldersklasserna: 

För jemförelse af dessa relativa tal med proportio-
nerna så väl under sistlidna decenniet, som under 
längre aflägsna perioder, torde få hänvisas till A. XII. 
1, sid. XII och XXIII. 

Medelåldern för samtliga barnaföderskor, beräk-
nad efter de åldersklasser som tab. N:o 7 upptager, 
utfaller 

I här ofvan åberopade berättelse A. XII. 1, sid. 
XXIV är i tab. Litt. H meddelad specifik redogörelse 
för barnaföderskornas ålder och civilstånd kombinerade, 
enligt hvilken högsta absoluta antalet af samtliga 
barnaföderskor, så väl som af dem, hvilka nedkommit 
med äkta barn både i hela riket, å landsbygden och 
i städerna under året 1870 infallit i 31:sta lefnads-
året, hvaremot högsta antalet af de med oäkta barn 
nedkomna för hela riket infallit i 26:te, för lands-
bygden i 25:te och för städerna i 26:te och 27:de lef-
nadsåren. Denna beräkning, ehuru grundad blott på 
ett enda års iakttagelser, torde väl kunna antagas 
gällande åtminstone för de närmast efterföljande åren 
och sålunda tjena till ledning för omdömet om det 
serskilda lefnadsår, på hvilket jemväl under året 1871 
det absoluta maximum af barnaföderskor fallit inom 
de i tab. N:o 7 utförda femårsgrupperna 21—25 
26—30- och 31—35-åriga. 

Beträffande serskildt åldersfördelningen inom de 
med oäkta barn nedkomna qvinnornas antal enligt tab. 
N:o 7, hvaröfver de sedan 1868 samlade iakttagel-
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serna äro meddelade i A. XII. 1, har förhållandet 
under år 1871, reduceradt till 10,000, varit följande: 

De olikheter, som hår framträda mot åldersför-
delningen af samtliga barnaföderskor, och hvilkas 
orsaker blifvit i nästlidna årets berättelse antydda, 
verka äfven på medelåldern, som för de med oäkta 
barn nedkomna qvinnorna under året 1871 utfallit 
på följande sätt, nemligen för hela riket 27"96 år, för 
landsbygden 2775 och för städerna 28'47. 

Beträffande samtliga barnaföderskornas civilstånd 

har förhållandet varit följande 

Dessa proportioner för året 1871 jemförda med de 
decennala medeltalen utvisa ett stigande af de ogifta 
barnaföderskorna inom hela riket, vålladt af stegring 
ensamt å landsbygden, en stegring som från och med 
året 1865 varit nästan år från år oafbrutet fortgående 
och omisskänneligt antyder ett vigtigt föremål för 
uppmärksamhet. Antagligen kan härtill blott i ringa 

mån hafva bidragit de äktenskap, som ingåtts af 
dissenter utan iakttagande af lagliga former, och 
hvilkas afkomlingar alltså tillsvidare måste räknas 
bland oäkta barn. Man hänvisas alltså förnämligast 
på en sedlig förslappning, som möjligen torde samman-
hänga med de massor af den manliga befolkningen, 
hvilka af en mängd stora arbetsföretag lockas att 
föra ett ambulatoriskt lif och frigöra sig från goda 
hemseders band. 

Om man vill begagna antalet mödrar till oäkta 
barn såsom mätare för sedlighetstillståndet, får dock 
ej förgätas, att Statistiska Central-Byrån från och med 
år 1861 såsom äkta barn räknar blott dem, som äro 
födda af föräldrar efter lagligen ingånget äktenskap, 
äfvensom att mödrar till oäkta barn äfven träffas 
bland civilståndskategorierna gifta, enkor och från
skilda och alltså ej ensamt bland de i tabellen N:o 7 
kol. 20 såsom "ej gifta" upptagna. 

I förhållande till hela antalet barnaföderskor hafva 
samtliga mödrar till oäkta barn uppgått till: 

Den tillökning, som här synes fortgående, får så myc-
ket större betydelse, som den egentligen betingas af 
landsbygden. 

Mellan de serskilda civilståndskategorierna hafva 
enligt tab. N:o 7 mödrarna till oäkta barn varit för-
delade på följande sätt, nemligen 
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Äfven här framträder förändringen märkbarast för 
landsbygden bland gifta, enkor och frånskilda. 

De uppgifter så väl om åldersklassernas styrka, 
som om det befintliga antalet gifta och ogifta inom 
hvarje åldersklass, hvartill endast folkräkningsåren 
bereda tillgång, möjliggöra en kombinerad jemförelse 
mellan antalet barnaföderskor efter både civilstånd 
och åldersklass inom befolkningen. Om man nu med 
skäl kan antaga, att de uppgifter om qvinliga folk-
mängdens åldersfördelning och civilstånd, hvilka vid 
1870 års allmänna folkräkning erhållits, utan nämn-
värdt fel låta sig använda till jemförelse med barna-
föderskorna år 1871, så torde följande sammanställ-
ning vara af uppmärksamhet förtjent. 

I ofvanstående beräkning äro samtliga gifta barna-
föderskor antagna såsom hafvande nedkommit med 
äkta barn och ej blott de ogifta utan ock enkor och 
frånskilda såsom hafvande nedkommit med oäkta. 
Detta antagande strider visserligen mot verkliga för-
hållandet, men om tab. N:o 7 rådfrågas, så upplyser 
den, att undantagen uppgå för de gifta qvinnorna 
till 143 och för samtliga icke i äktenskap lefvande 
till 261, hvilka små tal ej utöfva ringaste inflytelse 
på den proportionela beräkningen. 

Beträffande de gifta qvinnorna uttrycka de rela-
tiva talen fruktsamheten inom hvar och en af de ser-
skilda åldersklasserna, och denna framträder högst för 
åldersgruppen 21—25-åriga med 4,706 barnaföderskor 

på 10,000 i äktenskap lefvande qvinnor af denna ål-
der. Men om man för den näst yngre åldersgruppen 
16—20-årjga gifta qvinnor årsvis undersöker för-
hållandet, så finner man, så vidt det ringa antalet hit-
hörande qvinnor dertill kan berättiga, för 10,000 gifta 
qvinnor i 19:de lefnadsåret icke mindre än 4,163 och 
för samma antal i 20:de lefnadsåret ända till 4,734 
barnaföderskor. Med den fruktsamhet, som sålunda 
eger rum hos qvinnan äfven i vårt land i åldern före 
25 år, inser man lätt hvilken hämmande inflytelse 
på folkmängdstillväxten genom nativiteten, som måste 
blifva en följd af den försenade åldern för äktenskaps 
ingående. I åldersklassen 26—30 år, inom hvilken 
nu för tiden oftast faller högsta absoluta antalet i 
äktenskap inträdda qvinnor, är fruktsamheten redan 
sjunken till 3,805 på 10,000 gifta qvinnor. 

Hvad beträffar de relativa talen för de i äk-
tenskap ej lefvande barnaföderskorna, skulle man i 
viss mån i dessa tal kunna söka en måttstock både 
för frestelserna till osedlig sammanlefnad och för 
motståndskraften mot dem. Här finna vi högsta re-
lativa antalet barnaföderskor i 26:te—30:de lefnads-
åren med 518, efter hvilket tal närmast följa talen 
för 31:sta—35:te och 36:te—40:de lefnadsåren, framom 
talet 331 för 21:sta—25:te lefnadsåren. Det förefaller 
härvid såsom vore man mindre berättigad att skrifva 
ett sådant förhållande på ökade frestelser än på min-
skad motståndskraft. 

Under stigande år från år genom hela decenniet 
1861—1870 uppgingo i medeltal de förlossningar, vid 
hvilka examineradt förlossningsbiträde uppgifvits hafva 
begagnats, för hela riket till omkring 43 %, för lands-
bygden till omkring 36 % och för städerna till om-
kring 93 %. Förhållandet under 1871 har enligt upp-
gifterna varit för hela riket 47"31 %, för landsbygden 
40'23 %, för städerna 92'24 %. 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat 

Vexlingarna i årliga så väl absoluta som relativa 
antalet födda barn (lefvande och liflösa tillsamman) 
och ensamt lefvande födda i hela riket åskådliggöras 
af nedanstående öfversigt för en följd af de senast 
förflutna åren: 
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med 95'80 % och 4'20; efter tvillingsbörd hafva lef-
vande och dödfödde förhållit sig på följande sätt: i 
hela riket 90'22 % och 978%, å landsbygden 90'48% 
och 9'52 %, i städerna 88'25 % och 11 75 %; efter 
trillingsbörd i hela riket 74'19 % och 25'81 %, å lands-
bygden 72'00 % och 28'00 %, i städerna 83'33 % och 
16'67 %. 

Vid jemförelse med medeltalen för decenniet 
1861- 1870, A. XII. 1, sid. XXIX, framträder egent-
ligen blott den skilnad, att de efter flerfostrigt haf-
vandeskap lefvande framfödda barnens relativa antal 
under det nu ifrågavarande året synes minskadt, hvil-
ket dock kan vara en tillfällig följd af de låga abso-
luta talen. 

Proportionen mellan qvin- och mankön har varit 
mot 1,000 födde af qvinkön: 

Häraf synes, huru höjningen af så väl det ab-
soluta som relativa antalet födda barn i hela riket 
på de sista åren fortgått och att den absoluta till-
växten under ett år från det nästförutgångna ej sedan 
1858 varit så stark som 1871. 

Af de under året 1871 till ofvanstående antal af 
131,715 i hela riket framfödda (lefvande och liflösa) 
barnen hafva på enfostrigt hafvandeskap fallit 127,869 
eller 97'08 %, på tvillingsbörd 3,784 eller 2'87 %, på 
trillingsbörd 54 och på 2 fyrlingsbörder 8, eller för 
dessa båda sistnämnda tillsamman 0'05 %. 

På landsbygden hafva dessa proportioner respek-
tive varit 97'02 %, 2'94 % och 0'04 %, i städerna 
97'51 %, 2'42 % och 0'07 %, hvilka tal nära öfverens-
stämma med medeltalen för decenniet 1861—1870. 

Proportionen mellan de under år 1871 i hela 
riket lefvande och dödfödda barnen har varit af de 
förra 96'67 %, af de senare 3'33 %, å landsbygden 
respektive 96'84 % och 3'16 %, i städerna 95'61 % 
och 4'39 %. 

Efter enfostrigt hafvandeskap har detta förhållande 
utfallit i hela riket respektive med 96'87 % och 3'13 %, 
å landsbygden med 97'04 % och 2'96 %, i städerna 

Stat. Central-Byråns underd, årsberättelse får 1871. 
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Om man i afseende på ofvanstående proportioner 
ej fäster sig vid de förhållanden, hvilka relativt så 
sällan inträffa, att de absoluta talen stundom blifva 
ytterst små, så framträder i det hela den oföränder-
lighet, som tydligt hänvisar på beroende af allmän 
naturlag. 

Proportionen mellan de lefvande födda äkta och 
oäkta barnen har varit: 

I dessa tal framträder ytterligare det beklagans-
värda förhållandet af de oäkta barnens tillväxt, hvil-
ket uteslutande faller landsbygden till last. Vid jem-
förelsen af året 1871 med de förutgångna 5- och 10-
årsperiodernas medeltal skulle man visserligen kunna 
förmoda, att man inom dem hade någon motsvarighet 
för ett eller annat enstaka år mot den höga siffran 
af oäkta barn under året 1871. Så är likväl icke 
förhållandet. Denna proportion för landsbygden af 
9'16 % oäkta bland samtlige lefvande födde har lyck-
ligtvis hittills aldrig förekommit, men att den har 
djupare betydelse än en blott tillfällighet för ett enda 
år utvisas dock af det stigande, som år från år röjt 
sig under det sista decenniet. (Jfr A. XII. 1, sid. 
XXIX). 

Under den lyckligt förbättrade ekonomiska ställ-
ningen i hela landet borde man kunna antaga till-
fällena till äktenskaps ingående betydligt underlättade 
och nödgas derför, på sätt ofvan är antydt, i afseende 
på orsakerna till de oäkta barnens tillväxt att befara 
en växande sedlig förslappning, som otvifvelaktigt 

kommer att draga méd sig sin svåra dom och all-
varligt uppmanar till skärpt uppmärksamhet på alla 
de samhällsförhållanden, som må befinnas härtill med-
verkande. 

De barn, som lefvande framfödts af trolofvade 
och enligt lag anses likberättigade med äkta men af 
Statistiska Central-Byrån för likformighet med andra 
länders statistik upptagas såsom oäkta, hafva i för-
hållande till hela antalet oäkta barn för hela riket 
utgjort 9'66 %, för landsbygden 11'27 % och för stä-
derna 5'55 %. 

Ehuru jemförelsen af antalet oäkta barn med 
vare sig hela folkmängden eller blott den af qvinligt 
kön, kan missleda i följd af åldersklassernas vex-
lande styrka, torde dock här i fullföljd af förr gjorda 
meddelanden böra upplysas, att antalet lefvande födda 
oäkta barn utgjort 

på hvart 1,000-tal af hela medelfolkmängden: 

På samma sätt som i förutgångna jemförelser 
framträder äfven i denna tillväxten af det relativa 
antalet oäkta barn i hela riket, vålladt af tillväxt å 
landsbygden, mot hvilken den ringa minskningen i 
städerna förlorat sin inflytelse. 

Beträffande förhållandet till den i äktenskap icke 
lefvande qvinliga folkmängden inom de serskilda ål-
dersklasserna, torde ledning för omdömet lemnas af 
den i fråga om barnaföderskorna ofvan sid. XII gjorda 
jemförelsen. 

Iakttagelserna synas utvisa en fortgående olikhet 
i proportionen mellan könen bland de äkta och oäkta 
barnen. Det kan alltså vara förtjent att härpå fästa 
uppmärksamhet för att genom vidgad erfarenhet vinna 
säkrare upplysning. Mot 1,000 födda qvinkön svarade 
nedanstående antal födda mankön: 
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När man jemför antalet aflidne med antalet lef-
vande födde, så svarade mot 100 aflidne nedanstående 
antal lefvande födde: 

Äfven dessa tal utvisa samma gynnsamma vändning 
efter förutgångna års ofördelaktiga förhållanden. 

Mot 100 mankön afledo qvinkön till nedanstående 

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

Uti nästförutgångna årsberättelse, A. XII. 1, fram-
ställer tab. Litt. I nativitetens fördelning på de ser-
skilda kalendermånaderna under hela decenniet 1861-
1870 med hänsyn till de födda barnens civilstånd, 
konceptionstiden m. m., genom hvilken tabell tillvaron 
af egendomliga olikheter mellan de olika årstiderna 
tydligt ådagalägges. För så vidt de absoluta talen 
för ett enda år kunna berättiga till jemförelser, visar 
förhållandet under 1871 hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med det under nästlidna decenniet. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne efter kön och 
civilstånd. 

Antalet aflidne har utgjort: 

Om man i minnet återkallar, att år 1869 död-
ligheten i hela riket stegrats till 92,775, eller 2'23 %, 
och samma år å landsbygden ensamt till 78,390, eller 
2'15 %, samt att den år 1866 i städerna uppgick till 
14,844, eller 2'94 %, så framstår året 1871 såsom 
serdeles gynnsamt uti ifrågavarande hänseende. En 
blick, på tab. N:o 16 visar ock att med ett enda 
undantag, nemligen för barnsängsfeber, samtliga döds 
fall af farsoter under 1871 varit till antalet lägre än 
medeltalen för decenniet 1861—1870. 

Den betydliga skilnad, som här för sista året 
framträder mellan städerna och landsbygden, kan vis-
serligen vara tillfällig eller af många andra orsaker 
framkallad, men kan ock möjligen hänvisa på ett 
lefnadssätt bland den manliga stadsbefolkningen, hvil-
ket serskildt blottställer densamma för en högre död-
lighet än qvinkönets. Om man jemför relationen 
för landsbygden under qvinqvenniet 1866—1870, så 
väl med städernas relation under samma tiderymd, 
som ock med landsbygdens år 1871, framstå skilnader, 
som torde kunna ställas i något sammanhang med 
missväxtåren, som företrädesvis drabbade landsbygden. 
Under sådan förutsättning gifva talen äfven en vink 
om qvinkönets större motståndskraft mot de af nöden 
framkallade försakelserna. 

Dödligheten efter civilstånd har enligt tab. N:o 12 
inom hvartdera könet varit på följande sätt fördelad: 



Aflidne efter kön och civilstånd. Ålder vid döden Tab. N:o 13 och Litt D. xx 

Denna de timade dödsfallens fördelning mellan 
de olika civilståndskategorierna företer en genom
gående skilnad mellan staderna och landsbygden, lik-
som ej obetydliga vexlingar mellan olika år. På dessa 
senare utöfvas, på sått i A. XII. 1 sidan XXXIV är 
antydt, en vigtig inflytelse af Vexlingarna i de upp-
trädande farsoternas beskaffenhet, extensitet och in-
tensitet. Städernas undantagsställning betingas, utom 
af den högre dödligheten bland barn, äfven af den 
olika proportionen af deras civilståndskategorier mot 
landsbygdens. 

Då, såsom förut är anfördt, endast de allmänna 
folkräkningsåren erbjuda tillgång till upplysning om 
antalet inom hela befolkningen befintliga ogifte, gifte, 
enklingar och enkor, så torde tillfället ej böra lemnas 
obegagnadt att med dessa tal jemföra antalet aflidne 
inom hvardera civilståndskategorien. På det en sådan 
jemförelse må blifva tillräckligt upplysande, är den 

här utförd på det sätt, att medeltalet af de under 
åren 1870 och 1871 aflidne af hvarje serskild civil-
ståndskategori är jemfördt med den midt emellan 
båda åren liggande folkräkningen, hvars resultat alltså 
kan anses som en medelfolkmängd. På hvart 1,000-
tal befintlige innevånare af nedanstående civilstånds-
kategorier har efter denna beräkning under de 2 
nämnda åren dödligheten i medeltal varit följande: 

Tab, N:o 13. Ålder vid döden. 

Fortsättning af den specifika redogörelse öfver 
ålder vid döden, hvilken under decenniet 1861—1870 
årligen lemnats uti ifrågavarande tabell, har ansetts 
nödig äfven för framtiden bland annat för att möjlig-
göra en approximativ fördelning af befolkningen på 
åldersår (tab. N:o 24), af hvilken behofvet kan blifva 
så mycket större, ju mer tidpunkterna för de all-
männa detaljerade folkräkningarna kunna komma att 
från hvarandra blifva aflägsna. 

Enligt denna tabell meddelas ock i nedanstående 
tab. Litt. D en fortsatt jemförelse mellan antalet af-

Tab. Litt. D. Jemförelse mellan antalet aflidne inom första 10 lefnadsåren under nedanstående kalenderår: 
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Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid. 

Farsoternas mildare uppträdande under året torde 
hafva bidragit, att den dödsfallens fördelning mellan 
de serskilda årstiderna, hvilken i tab. N:o 14 på van-
ligt sätt är framställd, i det aldra närmaste samman-
faller med den decennala öfversigt, som i detta hän-
seende är meddelad i A. XII. 1, sid. XXXVI och en-
ligt hvilken högsta antalet dödsfall i regien faller på 
halfåret December—Maj, lägsta antalet på halfåret 
Juni—November. Den ringa afvikelsen från denna 
ordning faller på städerna. 

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

De utomordentliga svårigheter, som i städerna 
Stockholm och Göteborg inom de stora församlingarna 
möta förandet af s. k. husförhörslängder, på hvilka 
en tillförlitlig folkmängdsberäkning skulle kunna grun-
das, hafva nödvändiggjort utförandet derstädes af ser-
skilda periodiska folkräkningar medelst befolkningens 
anlitande om uppgifters meddelande å utlemnade hus-
hållslistor. Dylika serskilda folkräkningars förnyande 
kan af många skäl ej ifrågasättas oftare än efter flere 
års förlopp. Men hvart 3:dje år påkallas likväl för 
riksdagsmannavalen en tillförlitlig uppgift om folk-
mängden. Sedan denna för det serskilda folkräknings-
året blifvit bestämd, kan man visserligen hoppas att 
åtminstone för ett och annat af de nästföljande åren 
komma verkliga förhållandet nära, om man med ut-
gångspunkt från det vid folkräkningen funna beloppet 
tillägger öfverskottet af födde utöfver aflidne oeh af 
inflyttade utöfver utflyttade; men då kunskapen om 
flyttningarna just är den mest otillförlitliga, löper 
man alltså faran att beräkningen snart blir felaktig. 

Under fortfarande saknad af annan utväg har 
nu emellertid Statistiska Central-Byrån genom cirku-
lär meddelat presterskapet i de serskilda församlin-
garna inom ifrågavarande 2 städer det folkmängds-
belopp, som enligt personernas egna uppgifter å hus-
hållslistorna vid 1870 års folkräkning skulle till-
höra hvarje serskild församling, äfvensom antalet af 
dem, hvilka för bristande eller ofullständiga uppgifter 
icke kunnat i Statistiska Central-Byrån påföras någon 
viss församling. Detta meddelande, afsedt att, så vidt 

De årliga Vexlingarna af denna de aflidnes medel-
ålder, hvarom närmare upplysning kan erhållas, A. 
XII. 1, sid. XXXV, bestämmas hufvudsakligen af de 
epidemiska barnsjukdomarna. Den låga medelåldern 
för 1862 berodde sålunda på den häftiga och ut-
bredda mässlingsfarsoten, i hvilken ensamt dödsfallen 
under det nämnda året uppgifvits till 7,407. A an-
dra sidan beror den ovanligt höga medelåldern för 
1871 på relativ fåtalighet af dödsfall i farsoter. 

Vid ofvanstående beräkning har ej, såsom un-
der förra decenniet, för de 2 första lefnadsåren för-
farits på lika sätt som för öfrige åldrar, i hvilka 
dödligheten utan fel kan antagas lika fördelad mel-
lan lefnadsårets båda halfvor, utan har i stället på 
grund af de här samlade iakttagelserna begagnats 
den formel, för hvilken finnes redogjordt A. XI. 
sid. XVIII. 

lidne inom de första 10 lefnadsåren, hvilka med sitt 
höga belopp och dettas vexlingar, beroende af upp-
trädande farsoter bland barn, öfvar en stor inflytelse 
äfven på dödligheten i det hela. 

Jemförelse med de förutgångna åren visar, huru-
ledes af samtlige i hela riket år 1871 aflidne endast 
34'82 % tillhört åldern under 10 år, den lägsta pro-
portion, som förekommit under de år tabellen upp-
tager. Detta förhållande, en följd deraf att farsoter 
af barnsjukdomar varit lindriga, har sin betydliga 
andel i den absoluta dödlighetens sänkning. För sista 
året inrymmer tabellen jemväl landsbygden och stä-
derna åtskilda. Derigenom visas, huru dödligheten 
bland barn i städerna varit betydligt, eller mer än 
6 %, högre än å landsbygden, ett förhållande som 
ingalunda är en blott tillfällighet för ett enda år. 

De i tab. N:o 13 meddelade specifika ålders-
uppgifterna för de aflidne gifva följande medelålder 
vid döden: 
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det dertill vore egnadt, tjena till utgångspunkt för 

presterskapets summariska uppgifter om 1871 års folk-

mängd, har ock på sådant satt begagnats. De i tab. 

N:o 15 för Stockholm och Göteborg intagna folk-

mängdsuppgifterna, på detta sätt tillkomna, visa vid 

jemförelse med de från Öfverståthållareembetet och 

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborg 

benäget meddelade uppgifterna om den folkmängd, 

som erhållits vid mantalsskrifningen på hösten 1871, 

nemligen för Stockholm mankön: 60,877, qvinkön: 

76,055 eller tillsamman: 136,932 och för Göteborg 

mankön: 25,283, qvinkön: 30,703 eller tillsamman: 

55,986, att det öfverskjutande beloppet ännu ej kan 

anses hafva uppnått någon störande höjd. 

Den folkmängdsminskning, som framträder för 

Karlskrona, är förklarad af Marinregementets skedda 

indragning, den för Strengnäs af utflyttningar i följd 

af den vådeld, som under året ödelade en stor del 

af staden. I öfrigt torde dels utflyttningar under 

året, dels afräkning ur längderna af obefintlige per-

soner och måhända äfven begagnadt tillfälle till man-

talsskrifning å - landet för att undvika högre stads-

utskylder kunna förklara minskningen i några bland 

de andra städerna. 

Då året 1870 företedde folkmängdsminskning i 

37 städer, visar sig sådan år 1871 blott i 18. Stads-

befolkningens tillväxt i det hela, hvilken år 1870 ut-

gjorde blott 8,299, har ock under 1871 stigit till 

11,457. Proportionen ställer sig sålunda vid 1871 

års slut till 86"89 % landtbefolkning mot 13;11 % stads-

befolkning. 

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

dödlighetsförhållandet. 

Till antalet dödsfall under året 1871 visar tab. 

N:o 16 farsoter enligt de inkomna uppgifterna hafva 

bidragit i hela riket med 10'47 %, å landsbygden med 

8'54 % och i städerna med 19'72 af samtliga döds-

fall. Under hela decenniet 1861—1870 har farsoter-

nas andel i dödssumman för hela riket varit lägre 

blott et t enda år: 1867 med 10'17 %. För lands-

bygden var äfven 1867 års dödlighet af farsoter högre 

än nu varit fallet, hvaremot städerna haft under förra 

decenniet 4 år med lägre belopp, år 1867 ända ned 

till 1433 %. 

Af de å tabellen utförda medeltalen af farsots-

dödsfall under decenniet 1861—1870 visar sig ock 

det lyckligare förhållandet år 1871. Dock befinnes 

skarlakansfebern, som företer högsta absoluta antalet 

offer, hafva skördat 2,488, hvarefter närmast följer 

nervfeber med 1,515. I denna farsot äro inberäk-

nade 7 under året anmälda dödsfall utomlands af 

gula febern. 

Beträffande benämningen diarrhé, under hvilken 

summan för städerna företer en stark tillökning, bör 

upplysas, att dödsorsak med detta namn i det hela 

sällan finnes uppgifven, hvaremot i städernas dödboks-

utdrag benämningarna tarmkatarrh, enteritis, colitis 

o. d. ofta förefinnas såsom dödsorsak, serdeles för barn. 

Sedan under förra decenniet början hade gjorts att 

anteckna blott benämningen diarrhé såsom epidemisk 

dödsorsak, ansågs ock dermed böra för likformighets 

skull fortfaras tills vidare. Då emellertid sporadiska 

dödsfall af diarrhé ej höra till föremålen för denna 

tabell och dessutom, när de förekomma utom barn-

åldern, väl rät tare böra hänföras under annan rubrik 

än den som blott är uttryck för ett symptom, men 

deremot tarmkatarrherna hos späda barn äro en bland 

deras lifsfarligare sjukdomar och serdeles i städerna 

oftare epidemiskt uppträdande, har ansetts lämpligt 

att från och med detta år de under flere olika be-

nämningar förekommande till tarmkatarrh hänförliga 

dödsfallen böra framgent upptagas under den ifråga-

varande rubriken. Det stora antal, som sålunda för 

städerna framträder år 1871, betingar väsentligt den 

höga procenten af epidemiska dödsfall i städerna. 

De uppgifna dödsfallen af kolera hafva till en del 

timat utomlands. I Säbrå socken af Vesternorrlands 

län synes en liten elakartad epidemi hafva egt rum. 

Vid dödboksutdragens genomgående för riket 

hafva funnits på skilda orter antecknade 21 dödsfall 

af spetälska. 

Den samling af uppgifter om dödsfall af farsoter 

enligt kyrkoböckernas innehåll, hvilken med detta år 

börjar sitt andra decennium, är visserligen delvis 

ofullständig, ty beklagligtvis synas åtskilliga kyrko-

herdar underlåta anteckningar af de dödsorsaker, för 
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hvilka sådana äro föreskrifna, äfvensom den föreslagna 
enkla utvägen att med anteckningen "ingen farsot" 
undanrödja all misstanke om glömska. Dessutom 
kunde vara önskvärdt att dödsfallen kunde i Statistiska 
Central-Byrån åtskiljas efter kön, ålder, yrken m. m., 
hvartill dödboksutdragen lemna material, men hvilket 
materials bearbetning till sådan utförlighet skulle upp-
taga långt mera tid än af embetsverket kan afses. 
Oaktadt sina brister och ofullständigheter torde dock 
ej kunna nekas, att, om allvarlig uppmärksamhet fästes 
vid farsoternas ofta svåra härjningar, så väl som vid 
den motståndskraft deremot, som numera kan bjudas 
af en klok och nitisk sundhetsvård, denna samling af 

. iakttagelser innebär vinkar, som förtjena att beaktas, 
serdeles genom de stora olikheter, som den framhåller 
mellan landsbygd och städer, mellan olika län och 
mellan olika socknar i afseende på extensitet och in-
tensitet af farsotshärjningarna samt deras periodicitet 
i öfrigt. Man kan icke undandraga sig frågan, hvar-
för en farsot på en ort uppträder med yttersta våld-
samhet, på en annan ytterst lindrigt, och med för-
söken att besvara denna fråga kan man säkert närma 
sig det eftersträfvansvärda målet att åtminstone min-
ska offrens antal. 

Beträffande de våldsamma dödssätten utom egen 
handaverkan, hvilkas antal upptages af tab. N:o 17, 
har i berättelsen för nästlidna året genom jemförelse 
af det decennala medeltalet för dem: 2,134 med de 
serskilda årssummorna 1861—1870 kunnat ådaga-
läggas, huru i det hela obetydliga årsvexlingar de 
varit underkastade. 1871 års antal: 2,077 bekräftar 
detta ytterligare i hvad hela antalet hithörande döds-
fall beträffar. 

De för 1871 uppgifne ihjälhungrade voro en 76-
årig man, som förvillat sig i skogsmark, och ett gosse-
barn under likartadt förhållande. 

Sista decenniets medeltal för årligen drunknade: 
1,132 har lyckligtvis ej upphunnits af året 1871 med 
blott 1,023, deraf 871 af mankön och 152 af qvinkön, 
och häruti inberäknade 201 barn under 10 års ålder. 
Landsbygden har haft 694 drunknade mankön och 
135 qvinkön, inberäknade 180 barn, städerna 177 
mankön och 17 qvinkön, inberäknade 21 barn. 

Det decennala medeltalet ihjälosade 28 öfverstiges 
af 1871 års antal 35, bland hvilka 26 män och 9 
qvinnor. 

Antalet ihjälfrusne bestämmes förnämligast af 
häftiga snöstormar under sträng vinter, hvarigenom 
de på färder befintlige hindras från fortkomst, och 
har lyckligtvis aldrig åtminstone på senaste 10 år 
uppnått den beklagliga höjd som år 1871, nemligen 
107, deribland 93 män och 14 qvinnor. 

Antalet under 1871 förbrände och skållade: 144 
kommer nära till det decennala medeltalet 153. Att 
bland dessa finna 81 af qvinkön mot 63 af mankön 
förtjenar redan uppmärksamhet och än mer det stora 
antalet barn, icke mindre än 102, som hufvudsakligen 
genom bristande tillsyn blifvit blottställda för detta 
svåra dödssätt. 

Dödsfallen af åskslag, hvilka under förra decen-
niet vexlat mellan 4 och 26 för år, hafva 1871 varit 
blott 6. 

Fall af vådlig förgiftning räknades under näst-
lidna decenniet till ett årligt medeltal af 20 och år 
1871 till 22, deraf 14 barn, oftast genom oförsigtig 
utställning af giftiga ämnen. 

Bland 117 fall af vådlig qväfning förekommer 
blott en äldre person; alla de öfriga äro späda barn, 
som funnits döda i säng hos modren. 

Genom krossning, brott och sårnader m. m. om-
komne år 1871 till ett antal af 492 förete något 
högre belopp än det decennala medeltalet 461, och 
högre än under något enda af de serskilda åren, ett 
förhållande som förtjenar uppmärksamhet. Dessa fall 
fördela sig med 401 på landsbygden och med 91 på 
städerna och således med betydligt större relativ tal-
rikhet på dessa senare. Mellan könen är fördelningen 
med 435 män och 57 qvinnor. Af samtliga dessa 
olyckshändelser hafva, så vidt af uppgifterna kunnat 
inhemtas, vållats genom: 

hästars skenande, stjelpning och öfverkörning 78, 
skador i qvarnar, tröskverk och andra maskinerin 46, 
krossning af fallande trän o. d. mest i skogsarbete 42, 
under grufarbete 26, 
å jernväg och under jernvägsarbete 22, 
genom sparkning af eller fall från häst 19, 
genom stängning (af tjur, ko, bagge) 3. 
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Genom skottskador dödades i årligt medeltal un-
der förra decenniet 32, år 1871: 37, deraf 33 män 
och 4 qvinnor deribland 13 genom sprängskott. 

Dödsfallen af främmande kropp i svalg oeh stru-
par hafva varit 5, deraf 2 barn. 

Förra decenniets årliga medeltal af mord eller 
dråp utgjorde 77'4 med vexlingar mellan maximum: 
96 år 1869 och minimum: 63 år 1862. 1871 års 
antal har uppgått till 87, deraf 73 å landsbygden och 
14 i städerna, 64 mankön och 23 qvinkön och icke 
mindre än 36 barnamord, deraf 32 på landsbygden 
och 4 i städerna. 

Ingen afrättning har under året uppgifvits. 
Af spridda anmärkningar vid ett och annat döds-

fall af ofvananförda våldsamma anledningar kan slu-
tas, att berusadt tillstånd ofta haft sin andel i olycks-
händelsen. Sådant tillstånd uppgifves ock emellanåt 
såsom omedelbar dödsorsak, men då några föreskrifter 
om dylik uppgift ej förefinnas, innebära de spridda 
meddelandena intet ämne för numerisk framställning. 

Plötsligt timade dödsfall, till hvilka någon våld-
sam eller yttre anledning ej kunnat uppdagas och 
hvilka vanligen tillskrifvas s. k. slag, äro ej heller 
egentligt föremål för den föreskrifna anteckningen om 
dödsorsak. Uppgifterna om dem kunna sålunda ej 
anses fullständiga. Deras uppgifna antal under året 
1871 har utgjort 48, deraf 41 män och 7 qvinnor. 

Sjelfmorden, serskildt behandlade i tab. N:o 18, 
uppgingo i årligt medeltal under nästlidna decenniet 
för hela riket till 327'8, på landsbygden till 226'6, i 
städerna till 101'2 med vexlingar inom hela riket 
mellan maximum: 371 år 1867 och minimum: 284 
år 1863. (Jfr A. XII. 1, tab. Litt. L). Deras antal 
år 1871 i hela riket: 321 och i städerna: 92 under-
stiger sålunda det decennala medeltalet, hvaremot 
landsbygdens antal: 229 är något öfverstigande. 

Genom de relativa talen framträder dock för-
hållandet i en fattligare och sannare gestalt. På 
100,000 innevånare af medelfolkmängden för sista 
decenniet räknades då i hela riket 8'04 Sjelfmord, 
vexlande efter samma relation till hvarje serskildt års 
medelfolkmängd mellan högsta proportionen 8'88 år 
1867 och lägsta 7'11 år 1863. Efter 1871 års medel-
folkmängd kommo på 100,000 innevånare 767 Sjelf-

mord. På 100,000 af landsbygdens medelfolkmängd 
under hela decenniet 1861—1870 räknades då 6'32 
Sjelfmord, under likartad relation år 1871: 6'29; på 
100,000 af städernas medelfolkmängd 1861—1870 icke 
mindre än 20'47, år 1871 deremot blott 16'87 sjelf-

o 

mördare. A landsbygden har väl alltså sjelfmordens 
antal i förhållande till folkmängden ej ökats, men 
det är egentligen städerna som förete en betydlig 
minskning. 

Proportionen mellan könen, hvilken under decen-
niet 1861—1870 utgjorde mot 100 sjelfmördare af 
manligt kön nära 27 af qvinligt, har under 1871 va-
rit nära densamma eller 100 män mot 26 qvinnor. 
På vanligt sätt ställer sig ock 1871 denna proportion 
olika å landsbygden och i städerna, nemligen å den 
förra med 100: 29, i de senare med 100: 19. 

Samtlige sjelfmördare hafva i afseende på civil-
stånd varit fördelade på följande sätt: 

o 

Aret 1871 bekräftar fortfarande våra gamla iakt-
tagelser, att den varma och ljusa årstiden stegrar an-
talet Sjelfmord, då på månaderna April—September 
fallit 193 Sjelfmord mot 128 på månaderna Oktober-
Mars. Med föga betydliga afvikelser från förhållandet 
under sistförflutna decenniet hafva i procent af samt-
liga Sjelfmord under året 1871 till lifvets förkortande 
valts skjutvapen 11'84 %, stickande och skärande verk-
tyg 10'28 %, dränkning 18'38 %, hängning och stryp-
ning 50'47 % och förgift 9'03%. 

För att lemna bidrag till ett rätt uppskattande af 
städernas relativa dödlighet och i någon mån gifva 
stöd åt de åtgärder, som från sundhetspolisens synpunkt 
kunna påkallas, fortsätter tab. N:o 19 redogörelsen för 
dödlighetsprocenten af städernas rättsliga folkmängd 
med fäst afseende jemväl på dödsfall, som ej berört 
denna. Samtlige städernas dödsprocent år 1871 har 
med 2'29 % sjunkit till den lägsta, sora tabellen företer. 

Tab. N:o 20. Utländingar, som erhållit Svensk 
medborgarerätt, m. m. 

Af denna tabell, till hvilken nödiga uppgifter 
benäget meddelats från Justitie- och Civil-Departe-
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omisskännelig vink derom att, likasom de tillfälliga 
trångmålen i hemmet åren 1867 och 1868 väsentligt 
bidrogo till en plötslig stegring, det återvända väl-
ståndet redan verkat ett betydlig sänkning, hvilken 
skäligen kan antagas skola blifva åtminstone under 
någon tid fortgående. 

Proportionen mellan könen bland emigranterna 
företer en anmärkningsvärd oföränderlighet nemligen: 

menten af Eders Kungl. Ma:ts Kansli, upplyses bland 
annat och vid jemförelse med likartade uppgifter för 
nästförutgångna år: 

att tillstånd till fast egendoms besittande i riket 
meddelats: 

år 1871 åt 51, år 1870 åt 64 och år 1869 åt 
60 utländingar; 

att Svensk medborgarerätt beviljats: 
år 1871 åt 66, år 1870 åt 53 och år 1869 åt 52 

utländingar; 

att tillstånd att i riket vistas erhållits: 
år 1871 af 56, år 1870 af 30 oeh år 1869 af 

26 utländingar; 
att högsta antalet af dessa utländingar varit från 

Danmark och Tyskland; 
att Kronobergs län under alla tre åren varit det 

af utländingar för fast egendoms förvärfvande mest 
eftersökta, då ensamt för detta län meddelats 59 tillå-
telser mot 116 i öfriga delar af riket, hvarjemte är 
anmärkningsvärdt, att endast Danskar träffas bland 
dem som i detta län fått besittningsrätt. 

Tabb. N:is 21, 22 och 23. Från riket utflyttade. 

Emigrationens stora betydelse torde berättiga till 
återupptagande här af den uppgift öfver årliga emi-
grantantalet, hvilken i flere föregående årsberättelser 
meddelats från och med det år, då de första iakttagel-
serna ingått till Statistiska Central-Byrån. Detta an-
tal har enligt de erhållna uppgifterna varit: 

Vill man från och med 1851 fullfölja räkningen 
af personalförlusten genom emigrationen, så uppgår 
den alltså med 21:sta året, eller vid 1871 års slut, 
till 156,797, deraf 16,900 falla på decenniet 1851— 
1860, 122,447 på decenniet 1861—1870. Det sjunkna 
ehuru ännu betydliga antalet för 1871 gifver dock en 

Då i medeltal för hela decenniet 1861—1870 pro-
portionen mellan dessa 2 åldersgrupper varit: öfver 
15 år 76'43 % och under 15 år 23-57 %, men för 

D 

Fortfarande om ock med minskad kraft synes alltså 
utvandringshågen lefva inom familjerna. Dessutom 
hafva enligt senaste årens uppgifter förekommit gifta 
personer, som ensamme utvandrat: 

Fördelade i åldern öfver och under 15 år hafva 
emigranterna från och med 1861 företett följande 
antal: 
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1871 utgör respektive 7872 % och 21'28 %, så synes 
åtminstone utförandet af barn ej hafva varit i sti-
gande under sista året. 

De specifika åldersuppgifter, som från och med 
året 1866 finnas i årsberättelsernas tab. N:o 21, lemna 
i sammandrag för nedanstående åldersklasser följande 
resultat: 

Af samtlige emigranter af båda könen voro: 

Här framträder sålunda under sista året en böjning 

för åldersklassen 21—30-åriga utöfver nästförutgångna 

qvinqvenniets medeltal-

Om man fördelar samtlige emigranter på före-

stående 6 åldersklasser, så utfaller förhållandet årsvis 

på följande sätt: 

Inom hvartdera könet ensamt för sig utfaller åter 
åldersfördelningen på följande sätt: 

Samtliga dessa relativa tal förete i det hela en 
ganska stor öfverensstämmelse för de olika åren. Ge-
mensamt för alla åren och båda könen framträder 
åldersgruppen 21—30-åriga med högsta antalet, eller 
i medeltal för de första 5 åren för mankönet ensamt: 
40'03 %, hvilket medeltal för det sista året ej obe-
tydligt öfverstigits, och för qvinkönet ensamt: 32'66, 
hvilket medeltal jemväl för det sista året öfverstiges. 
Den benägenhet, som här röjes till progressivt stigande 
af qvinliga emigranter i denna ålder, torde väl inne-
bära en antydning, att fruktan för resans äfventyrlig-
heter allt mer minskas, att förespeglingarna om en 
bättre framtid i annat land blifvit starkare och att 
ett ytterligare stigande af emigrationen bland qvinnor 
i denna åldersklass af sådana anledningar skulle kunna 
vara att motse. 

När emigrationen ej stannar inom omfånget af 
spridda individer utan omfattar familjerna, måste ål-
dersklassen under 10 år, som helt och hållet är be-
roende af föräldrarnes vilja, blifva talrikt represente-
rad, och dess större relativa antal blartd qvinkönet 
skulle t. o. m. möjligen kunna innebära en större 
eftergifvenhet hos flickorna än hos gossarne, hvilka 
senare måhända äfven tidigare genom egen arbets-
kraft skulle kunna bidraga till sitt uppehälle hemma. 

Inom åldersklassen 11—20-åriga är relativa an-
talet emigranter föga afvikande från den lägre ålders-
klassens. Att antalet här ej växer torde väl bero af 
den mera sjelfständiga och af föräldrars vilja obe-
roende ställning, som i denna ålder kan framträda. 

På hvart 1,000-tal af hela emigrantantalet re-
presenterades yrkena på följande sätt: 



Utflyttningar ur riket. Tabb N:is 21-23 XXVII 

Om än de uppgifter, på hvilka ofvanstående 

yrkesfördelning måst grundas, lemna åtskilligt att ön-

ska, torde likväl de höga tal, hvartill emigranterna 

uppgå, berättiga till uppmärksamhet på gruppernas 

inbördes förhållande. I detta hänseende faller det i 

ögonen, att med året 1871 gruppen jordbruksidkare 

sjunkit under gruppen tjenstehjon, hvilket förhållande 

väl torde kunna sammanställas dels med den mera 

lönande afkastning, som vårt lands jordbruk gifvit 

under de sistförflutna åren, dels med utlandets och 

företrädesvis Amerikas behof af tjenstehjon och "ar-

betare", hvilka sistnämnde ock visa en högre propor-

tion. Dessa klasser torde väl under sådant förhål-

lande äfven för framtiden blifva de företrädesvis tal-

rika bland emigranterna. 

Till emigrationen hafva under året 1871 städerna 

enligt uppgifterna bidragit med 3,012 personer och 

landsbygden alltså med 14,438. 

Till hvart 1,000-tal af samtlige emigranter hafva 

de serskilda länen lemnat följande bidrag: 

Ofvanstående jemförelse visar, huru vissa länegrupper 

serdeles i båda ändpunkterna af skalan temligen nära 

bibehållit det rum de i medeltal för sistförflutna de-

cenniet innehaft. Omflyttningar saknas dock ej, bland 

hvilka såsom exempel torde företrädesvis vara för-

tjenta af uppmärksamhet den relativa höjningen af 

Kronobergs, Göteborgs och Bohus, Hallands och Sö-

dermanlands län, samt sänkningen af Gefleborgs och 

Kopparbergs län. 

På hvart 1,000-tal emigranter fördelar sig den 

uppgifna utrikes bestämmelseorten på följande sätt : 

Med reservation för möjligheten eller t. o. m. 

sannolikheten deraf, att uppgifterna om Danmark och 

Norge såsom utflyttningsorter delvis få tydas såsom 

utskeppningsorter till Amerika, synes man dock kunna 

antaga, att strömriktningen i det hela är oförändrad. 

Genom fortsatt benäget meddelande från Statisti-

ska Kontoret i Kristiania, hvilket från hvar och en 

af Norges utskeppningsorter erhåller specifika upp-

gifter om emigranternas kön, yrke, ålder, civilstånd 
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och hemort, har blifvit upplyst, att 773 Svenskar 
under loppet af 1871 afgått till Amerika från Norska 
hamnar, nemligen från Kristiania 702, från Thrond-
hjem 55 och från Bergen 16. På grand af denna 
upplysning torde väl kunna antagas, att de till Ame-
rika afgångne öfverstiga och de i Norge qvarblifne 
ej obetydligt understiga de ofvan anförda talen. Emel-
lertid synes vågen till Amerika öfver Norge mindre 
anlitad nu än under nästförutgångna år, då de Sven-
ska emigranterna öfver Norge år 1869 utgjorde: 2,004 
och år 1870 blott 1,340. 

Enligt de uppgifter, som i allmänna tidningarna 
varit synliga öfver antalet emigranter till Amerika 

öfver Gröteborg, utgjorde detta år 1869: 25,667, år 
1870: 14,286 och år 1871: 12,884. 

Tab. N:o 24. Approximativ beräkning öfver folk-
mängden efter ålder vid 1871 års slut 

Med utgångspunkt från 1870 års allmänna folk-
räkning är på grund af uppgifterna om lefvande födde, 
aflidne och utflyttade personer under loppet af året 
1871 folkmängden vid årets slut inom hvarje åldersår 
i denna tabell approximativt beräknad efter den for-
mel, som enligt iakttagelserna öfver dödligheten i 
Sverige finnes utförd i A. XI. sidan XVIII. 

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 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

Elis Sidenbladh. 

Stockholm den 28 Februari 1873. 



Tab. N:o 1. FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÅR 1871. 
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:o 1. 

Folkm
ängden, länsvis, år 1871. 
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Tab. N:o 2. 
ANTALET INGÅNGNA OCH GENOM DÖD UPPLÖSTA ÄKTENSKAP ÅR 1871, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 3. 
ANTALET VIGDA PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1871. 

3 
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Tab. 

QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS 



N:o 4. 
FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1871, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 5. 
ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD ÅR 1871, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 6. 

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP UNDER ÅRET 1871. STIFTSVIS. T
ab. 

N
:o 

6. 
A

ntalet genom
 skiljobref 

upplösta trolofningar och äktenskap
 under 

året 1871. 
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Tab. N:o 7. 
BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE, AR 1871. 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1871. 

T
ab. 

N
:o 8. 

B
arnsbördernas förhållande 

i afseende på fostrens antal och civilstånd, år 1871. 
9 
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Tab. N:o 9. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDA ÄKTA BARN I HVARJE MANAD AF ÅRET 1871, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 10. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1871, LÄNSVIS. 
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Tab.N:o 11. 
ANTALET DÖDFÖDDA, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1871, LÄNSVIS. 



13 

Tab. N:o 12. 
ANTALET AFLIDNE ÅR 1871, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 

(Dödfödde ej inberäknade.) 
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Tab. N:o 13. DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, ÅR 1871. A) Mankön. 

15 
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Tab.N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ALDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, AR 1871. A) Mankön. 

17 
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Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ALDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, ÅR 1871. B) Qvinkön. 

19 
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Tab.N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN, 



LÄNSVIS, AR 1871. B) Qvinkön. 

21 



Tab. N:o 14. ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1871, LÄNSVIS. 22 
T

ab. N
:o 14. 

A
ntalet aflidne i hvarje m

ånad af året 1871, länsvis. 
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Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER1), ÅR 1871. 
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Tab. N:o 16. 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD 
ÅR 1871, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 16. (Forts.) 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD, 
ÅR 1871, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 17. 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1871, LÄNSVIS. 



27 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VALDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1871, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) AR 1871, LÄNSVIS. 



Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅRET 1871 LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 19. 
DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 
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Tab.N:o 19. (Forts.) 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



Tab. N:o 20. SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNDINGAR, SOM UNDER ARET 1871 ERHALLIT SVENSK 
MEDBORGARERÄTT ELLER TILLSTÅND ATT I RIKET VISTAS ELLER ATT BESITTA FAST EGENDOM. 

32 
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Tab. N:o 21. 

DE FRÅN RIKET ÅR 1871 UTFLYTTADES ÅLDER. 
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Tab. 
DE AR 1871 FRÅN RIKET UTFLYTTADES ANTAL, 



N:o 22. 
CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 

35 
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Tab. 
DE AR 1871 UTFLYTTADES UPPGIFNA 



N:o 23. 

UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 

37 
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Tab. N:o 24. 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1870 OCH 1871. 



Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1870 OCH 1871. 

39 
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Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1870 OCH 1871. 
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