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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

D en underdåniga årsberättelsen för året 1872, hvars 
offentliggörande blifvit något fördröjdt i följd af de 
hopade göromål, som framkallats af 1870 års allmänna 
folkräkning och utgifvandet af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser, redogör, i huf-
vudsaklig öfverensstämmelse med förut afgifna års
berättelser, genom bilagde 24 tabeller för de ämnen, 
som enligt ingående primäruppgifter tillhöra detta 
slag af berättelser. Till dessa tabeller torde få fogas 
efterföljande upplysningar och jemförelser. 

Tab. N;o 1. Folkmängd. 

Rikets folkmängd, som enligt 1870 års allmänna 
folkräkning utgjorde 4,168,525 och som, med utgångs
punkt från detta tal, enligt de summariska folkmängds
uppgifterna för den 31 December 1871 höjt sig till 

Stat. Central-Byråns underd. årsberättelse får år 1872. 

4,204,177, eller med knappt 0·86 %, har enligt samma 
uppgifter vid 1872 års slut stigit till 4,250,412 och 
sålunda under sistnämnda år ökats med 46,235 per
soner, eller 1·09 %. Från de 2 åren 1868 och 1869. 
som hvart för sig företedde minskning af rikets folk
mängd, har en progressiv tillväxt åter inträdt för år 
1870 med 9,768, för år 1871 med 35,652 och för året 
1872, såsom ofvan är anfördt, med 46,235, hvarigenom 
sålunda den absoluta och relativa tillväxten i det 
närmaste återvändt till förhållandet år 1866. 

Till denna folkmängdstillväxt hafva, hvad båda 
könen sammanräknade beträffar, samtliga län utan 
undantag bidragit, ehuru med olika absoluta och 
relativa belopp. 

Från högsta till lägsta relativa folkmängdstill
växten under året 1872 intaga länen, Stockholms stad 
oberäknad, följande ordning, nemligen 

A 



II Tab. N:o 1. Folkmängd. Tillväxt. Nativitetsöfverskott. Proportion mellan könen. 

Folkmängdstillväxten å rikets landsbygd har ut
gjort 29,050, eller 0·80%, i samtlige städer 17,185, 
eller 3·12 % af respektiva folkmängden. I Stockholm 
och Göteborg har enligt presterskapets uppgifter till
växten varit i den förra staden 3·77 %, i den senare 
3·43 %. Jemförd med tillväxten under året 1871 har 
densamma under nu ifrågavarande år för samtlige 
städer utfallit 1 %, för landsbygden 0·13 % högre. 

Båda könen hafva med nära lika stora absoluta 
tal, eller omkring 23,000 personer, bidragit till rikets 
folkmängdstillväxt, ehuru i anseende till qvinkönets 
större talrikhet de relativa talen utfalla något olika, 
eller med tillväxt af 1·14% för mankönet och 1·07% 
för qvinkönet. 

Nativitetsöfverskottet, som i årligt medeltal för 
decenniet 1861—1870 utgjorde blott 45,875, och år 
1871 steg till 55,287, har år 1872, mer i följd af 
minskadt antal aflidne, än af ökadt antal lefvande 
födde, utgjort 58,181 och varit det högsta, som före
kommit sedan år 1860. 

När det belopp, hvarmed ofvanstående nativitets
öfverskott: 58,181 skulle hafva ökat folkmängden år 
1872, minskas med det uppgifna antalet emigranter 
under året: 15,915, så blir återstoden: 42,266 den 
summa, hvarmed rikets folkmängd efter detta beräk-
ningssätt skulle hafva ökats. Den tillväxt, som af 
de direkta folkmängdsuppgifterna framgår enligt det 
ofvan anförda: 46,235, öfverstiger alltså beräkningen 
med 3,969. Skilnaden är visserligen relativt obetydlig, 
men torde förtjena uppmärksamhet för dess möjliga 
beroende af sannolikt för höga folkmängdsuppgifter 
från Stockholm och Göteborg. I hvad mån inflytt

ningar från andra länder och återkomne emigranter 
jemväl kunna hafva härtill bidragit, är svårt att af-
göra, då samtliga sådana officielt redovisade inflytt
ningar uppgå till högst 293 personer. 

Nativitetsöfverskottet har utgjort: 

och utvisar alltså fortgång af den relativa stegring 
af stadsbefolkning, som nästan utan undantag fram
går af de förut samlade iakttagelserna. 

Beträffande proportionen mellan könen, i afseende 
hvarpå en omisskännelig riktning att minska qvin
könets öfvertalighet ådagalagts af de samlade iakt
tagelserna intill och med åren 1863 och 1864, då 
qvinkön nedgått till 1,054 mot 1,000 mankön, har i 
föregående årsberättelser (A. 1. 1 och 3, A. II. 2 och 

landsbefolkning. stadsbefolkning. 

år 1870 87·05 %, 12·95 %, 
» 1871 86·89» 13·11» 
» 1872 86·63» 13·37» 

för landabygden. för städerna. 

i årligt medeltal 1861—1870 42,551. 3,354. 
år 1871 50,668. 4,619. 
år 1872 53,859. 4,322. 

Om landsbygdens ofvanstående nativitetsöfver
skott: 53,859 för året 1872 minskas med det för 
samma år uppgifna antalet emigranter från lands
bygden: 12,840, så skulle dock landsbygdens folk
mängd efter denna beräkning kunnat ökas med 41,019, 
under det den verkliga ökningen utgjort blott 29,050, 
eller 11,969 personer mindre. 

Om städernas nativitetsöfverskott för 1872, ut
görande 4,322, minskas med det från dem uppgifna 
emigrantbeloppet 3,075, skulle deras folkmängds
tillväxt af egna infödingar kunnat utgöra blott 1,247.. 
Men då den från städerna uppgifna folkmängds
tillväxten uppgår till icke mindre än 17,185, så täckes 
denna summa ej ens af hela det landsbygdens nati
vitetsöfverskott, som denna ej sjelf tillgodogjort sig 
för sin egen folkmängdstillväxt. Strömmen af in
flyttningar till städerna har alltså i oförminskad styrka 
fortgått. 

Proportionen mellan landsbygds- och stadsbefolk
ning, för hvilken redogörelse under en lång års-
följd är lemnad uti A. X, sid. XIV och fortsatt i 
A. XIII, sid. III, utgjorde: 

Vesternorrlands län 2·36 %. Skaraborgs län 0·83 %. 
Gefleborgs » 2·27 » Hallands » 0·80 » 
Norrbottens » 1·73 » Blekinge » 0·74 » 
Jemtlands » 1·64 » Uppsala » 0·73 » 
Vesterbottens » 1·58 » Kronobergs » 0·89 » 
Vestmanlands » 1·55 » Jönköpings » 0·68 » 
Örebro » 1·51 » Elfsborgs » 0·67 » 
Göteb. o. Bohus » 1.37 » Södermanlands» 0·63 » 
Kopparbergs » 1·09 » Stockholms » 0·57 » 
Östergötlands » 1·08 » Vermlands » 0·51 » 
Malmöhus » 1·06 » Kalmar » 0·38 » 
Kristianstads » 0·87 » Gotlands » 0·004» 



Tab. N:o 2. Ingångna äktenskap. Äktenskapsfreqvens. Blandade äktenskap. III 

A. XIII) varit tillfälle att upplysa, huruledes, sanno
likt under inflytelse hufvudsakligen af emigrationens 
stegring, en motsatt riktning alltifrån nämnda är 
gjort sig gällande och stegrat qvinkönets öfvertalighet 
åren 1870 och 1871 till 1,067. Antydning till för
ändrad riktning gifves af proportionen för 1872, nem
ligen 1,066 qvinkön mot 1,000 mankön. 

I afseende på denna proportion mellan könen 
förete städerna och landsbygden serdeles stora skilj
aktigheter, nemligen 

På sätt i föregående årsberättelser är anmärkt, 
qvarstår Jemtlands län från och med 1863 i sitt 
undantagsförhållande från öfriga län medelst öfver
talighet af sin manliga befolkning i den proportion, 
att år 1872 mot 1,000 män svarade blott 997 qvin
nor. Den motsatta ytterligheten företes af Stock
holms stad med 1,255 qvinkön mot 1,000 mankön. 

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

I årligt medeltal för decenniet 1861—1870 ut
gjorde de ingångna äktenskapen 26,695 med oscil-
lationer mellan högsta antalet: 29,013 år 1863 och 
lägsta: 22,833 år 1868. Från det sistnämnda låga 
talet, hvars motsvarighet ej finnes förr än man åter
går till början af 1840-talet, då likväl rikets folk
mängd var nära en million lägre, har lyckligtvis 
någon höjning fortgått år 1869 till 23,503, år 1870 
till 25,072, år 1871 till 27,187 och år 1872 till 
29,470, ett tal, som dock ännu står efter 1859 års: 
31,125. Hopp att snart uppnå detta sistnämnda torde 
dock kunna grundas dels på landets lyckliga ekono
miska ställning, dels på den snart inträdande gynn
sammare proportionen mellan befolkningens ålders
klasser. 

Om man för hvarje serskildt län jemför absoluta 
antalet ingångna äktenskap åren 1871 och 1872, så 
finner man dem ock mer eller mindre höjda under 

det sistnämnda året med undantag blott för Gotlands 
samt Göteborgs och Bohus län. För landsbygden är 
den absoluta höjningen: 1,898, för städerna: 385. 

I relativa tal ställer sig förhållandet på följande 
sätt, nemligen ingångna äktenskap på 10,000 inne
vånare af medelfolkmängden: 

Genom tillägg af de 2 sista åren får omdömet 
en god ledning i afseende på närvarande ståndpunkt. 
Aret 1868 framställer lyckligtvis en ytterlig sänkning 
af ingångna äktenskap, hvilken står alldeles enstaka 
i vårt tabellverk. Året 1859 framställer deremot en 
giftermålsfreqvens sådan den ännu i vår tid kunnat 
uppnås, ehuru den står långt efter förgångna tiders. 

På landsbygden har ifrågavarande relation ut
fallit på följande sätt: 

Medeltalet äktenskap ingångna mellan olika tros-
förvandter utgjorde för decenniet 1861—1870: 7·5 

¹) Härmed rättas ett tryckfel i A. XIII sid. IV, der motsvarande 
tal är utfördt med 93·72. 

Dessa tal antyda omisskänneligt, att giftermåls-
freqvensen efter den olyckliga inflytelsen af miss
missväxterna m. m. åren 1867 och 1868 är i stigande. 
Det fördelaktigare relativa förhållandet i städerna 
beror hufvudsakligen af den höga proportion, som 
den giftvuxna delen af befolkningen der intager 
mot på landsbygden, och detta är åter en följd af 
de ofvan berörda inflyttningarna från landet till stä
derna. 

Båda könen 

sammanräknade. M a n k o n . Qvinkön. 

medeltal 1861—1870 65·44. 134·65. 127·31. 
år 1871.......... 64·94. 134·22. 125·81. 

» 1872........... 69·71. 144·04. 135·10. 

» 1868........... 54·57. 112·31. 106·13. 

» 1859........... 82·76. 170·34. 160·96. 

Båda könen 
sammanräknade. M a n k ö n . . Qvinkön. 

medeltal 1861—1870 64·37. 131·48. 126·11. 
år 1871 63·52. 130·01. 124·19. 
» 1872 68·23. 139·62. 133·45. 

i städerna: 
medeltal 1861—1870 73·18. . 159·12. 135·48. 
år 1871 74·44.¹) 164·55. 135·94. 
» 1872 79·42. 175·30. 145·20. 



IV Civilstånd. Omgiften. Genom dödsfall upplösta äktenskap. 

om året med vexlingar för enskilda år mellan 13 

och 2. För året 1872 har det uppgått- t i l l 13, för 

hvilka i anmärkning till tab. N:o 2 serskild redo

görelse är lemnad. 

Det relativa förhållandet mellan samtliga de i 

äktenskap inträdda personernas civilstånd har vari t : 

Ofvanstående proportioner, som höra till de relativt 

mera oföränderliga för riket i sin helhet, visa sig 

ock temligen lika för landsbygd och städer blott 

med någon öfvertalighet af enklingars och enkors 

omgiften å landsbygden. 

At t omgiften efterhand något minskats är ådaga-

lagdt genom våra iakttagelser från detta århundradets 

början. (Jfr A. XII. 1 sid. XIII). Bland 1,000 in

gångna äktenskap har förhållandet mellan de första 

och följande giftena varit följande: 

Antalet genom dödsfall upplösta äktenskap i pro

portion af de under samma tid ingångna har utgjort: 

I det sista årets gynnsamma tal framträder här 

en bland följderna af den ringa dödlighet, som lyck

ligtvis egt rum under året, på sätt af tab. N:o 12 

närmare ådagalägges. 

A t t i det öfvervägande flertalet det är mannens 

död, som vållar den här ifrågavarande upplösning af 

äktenskapen, bekräftas af följande tal, som mot 100 

aflidne gifte män uttrycka antalet aflidna hustrur, 

nemligen : 

för hela riket: 

å landsbygden: 
i årligt medeltal 1861—1870 84·69 » 3·90 » 9·21 » 2·20 » 

år 1871 84·10» 3·72» 9·79» 2·39» 
»1872 84·06» 3·67» 9·69» 2·58» 

i städerna: 
i årligt medeltal 1861—1870 85·65» 4·75» 8·28» 1·32» 
år 1871 85·86» 3·92» 8·84» 1·38» 
»1872 86·17» 4·50» 7·87» 1·46» 

män gifte 

i städerna: 

qvinnor gifta 

i hela riket: 

å landsbygden: 
årligt medeltal 1861—1870 938·95. 59·16. 1·87. 0·02. 

år 1871 938·86. 58·81. 2·29. 0·04. 

»1872 937·46. 60·58. - 1·96. 

i s täderna: 
årligt medeltal 1861—1870 939·26. 59·17 1·52. 0·05. 

år 1871 947·05. 51·23. 1·72. 

» 1872 940·38. 58·72. 0·90. 

för hela riket: 

i årligt medeltal 1861—1870 79 %. 

mellan maximum år 1868 .... 102 » 

och minimum år 1863 63 » 

är 1871 76·41 » 

» 1872 62·63 » 

för hela riket: 

i årligt medeltal 1861-1870. 76. 

år 1871 80·08. 

» 1872 79·72. 

Ogifte. Ogift och 
enka. 

Enkling 
och ogift. 

Enkling 
och enka. 

i årligt medeltal 1861—1870 84·83 %. 4·01%. 9·08%. 2·08%. 
år 1871 84·36» 3·75» 9·65» 2·24» 
»1872 84·38» 3·79» 9·41» 2·42» 

lista 
gängen. 

2:dra 
gången. 

3:dje 
gången. 

4:de 
gången. 

5:te gången 
o. deröfver. 

årligt medeltal 1861—1870 903·98. 91·29. 4·37. 0·33. 0·03. 

år 1871 897·78. 98·28. 3·94. — -

»1872 906·64. 87·96. 4·72. 0·45. 0·23. 

årligt medeltal 1861—1870 938·99. 59·16. 1·82. 0·02. 0·01. 

år 1871 940·08. 57·67. 2·21. 0·04. 

»1872 937·90. 60·30. 1·80. — 

å landsbygden: 

i årligt medeltal 1861—1870 80·4 » 

med maximum år 1868 105·68 » 

år 1871 77·86 » 

» 1872 62·85 » 

i städerna: 

i årligt medeltal 1861—1870 ......... 67·8 » 

år 1871 68·15 » 

» 1872 61·37» 

å landsbygden: 

i årligt medeltal 1861—1870 78·3. 

år 1871 83·14. 

» 1872 82·34. 



Tabb. N:is 3 och 4. Ålder vid äktenskaps ingående. v 

Från denna allmänna regel, att antalet aflidne 

gifte män är större än det af gifta qvinnor, visar 

för året 1872 endast Norbottens län undantag med 

en absolut öfvertalighet af 20 qvinnor. 

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

ingående. 

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen 

ålder under året 1872 ingångna äktenskapen upplyser 

tab. N:o 3 : 

att 19 män, alla å landsbygden, ingått äktenskap 

vid en ålder under fyllda 20 år, bland hvilka 2 med 

qvinnor i 31:sta—35:te lefnadsåren; 

att 43 män öfver fyllda 70 år, deraf 39 till

hörande landsbygden och 4 städerna, samt 38 af dem 

enklingar, ingått äktenskap, 11 bland dem med qvin

nor i 26:te—40:de lefnadsåren; 

att 6 qvinnor, alla å landsbygden, inträdt i äk

tenskap före fyllda 16 år, och, till största delen äfven 

å landsbygden, 36 i 17:de, 153 i 18:de, 407 i 19:de 

och 729 i 20:de lefnadsåret o. s. v. samt 

att bland de qvinnor, som, till ett sammanlagdt 

antal af 465 i hela riket, inträdt i äktenskap efter 

fyllda 50 år, å landsbygden varit 2 enkor öfver 70 

år, af hvilka den ena gift sig med en man i 46:te— 

50:de lefnadsåret och, likaledes å landsbygden, 8 

enkor i 66:te—70:de lefnadsåren, af hvilka 2 lika

ledes gift sig med män i åldern 46—50 år, o. s. v. 

Af de serskilda åldersgrupperna i tab. N:o 3 

företer för mankönet (kol. 18), såsom numera är van

ligt, åldersklassen 26—30-årige det absolut högsta 

antalet ingångna äktenskap med 10,598 för hela riket, 

9,017 för landsbygden och 1,581 för städerna. Skil

naden i detta hänseende mellan landsbygden och 

städerna framträder deremot i det absolut och rela

tivt högre antalet bland män å landsbygden ingångna 

äktenskap i den näst lägre åldersklassen 21—25-årige 

och i dét relativt högre antalet i städerna i den näst 

högre åldersklassen 31—35-årige. Häraf ådagalägges 

sålunda det fortfarande förhållandet af männens äkten

skap vid tidigare ålder å landsbygden än i städerna. 

Hvad qvinnornas ålder beträffar, faller för hela 

riket högsta absoluta antalet: 9,526 (kol. 8) på åldern 

26:te—30:de lefnadsåren, men deremot för lands

bygden ensamt med 8,215 på 21:sta—25:te, hvar

emot städerna med sitt högsta antal: 1,460 i 26:te— 

30:de lefnadsåren vålla, att hela rikets maximum äfven 

förlägges till denna sistnämnda åldersklass. 

Då landsbygdens högsta absoluta antal ingångna 

äktenskap under år 1870 lika med städernas inföll 

först i 26:te—30:de lefnadsåret, men båda åren 1871 

och 1872 fallit på den näst yngre åldersklassen: 21 — 

25 år, torde väl detta få skrifvas på räkningen af en 

förbättrad ekonomisk ställning. 

För inträdet i första giftet faller högsta absoluta 

antalet så väl för riket som för landsbygden och 

städerna, äfvensom för hvartdera könet inom samma 

åldersklasser, som för samtliga giftermål. 

För omgiften faller åter för män inom hela riket 

högsta antalet på 41:sta—45:te åren med 625, å 

landsbygden ensamt på 46:te—50:de med 548, för 

städerna åter med 88 på samma åldersklass, som för 

riket i sin helhet. 

För qvinnoras omgiften faller i hela riket och å 

landsbygden högsta antalet med respektive 402 och 

342 på åldern 36—40 år, i städerna deremot med 

65 på åldern 41—45 år. 

I årsberättelsen för 1870 (A. XII. 1. tab. Litt, C) 

har ådagalagts, att åldern vid inträde i äktenskap 

fortgående försenats, så att från året 1831 räknadt 

äktenskap ingångna af män före fyllda 25 år till 

antalet förringats med omkring 15% och af qvinnor 

före fyllda 25 år med omkring 10%. 

Med beräkning af de åldersuppgifter i grupper, 

hvilka tab. N:o 3 innehållit från och med året 1861, 

utfaller medelåldern vid samtliga äktenskaps ingående, 

deruti alltså inberäknade omgiften: 

f ö r h e l a r i k e t : Män. Qvinnor. 

i årligt medeltal 1861—1870 30·88 år. 28·34 år. 

år 1871 31·15 » 28·53 » 

» 1872 31·22 » 28·56 » 

i städerna: 

i årligt medeltal 1861—1870 63·6. 

år 1871 62·48. 

» 1872 65·93. 



VI Medelålder. Relativa antalet vigde efter åldersklasser. Tab. Litt A. 

Medelåldern vid inträde ensamt i första giftet 
har varit: 

Tab- Litt. A. Relativa antalet vigde inom serskilda åldersklasser år 1872. 

Medelåldern ensamt för omgiften har varit: 
f ö r h e l a r i k e t : Män. Qvinnor. 

år 1871 44·74 år. 40·54 år. 
» 1872 45·75 » 41·10 » 

för landsbygden: 
år 1871 45·09 » 40·80 » 
» 1872 45·94 » 41·39 » 

för städerna: 
år 1871 42·43 » 38·82 » 
» 1872 44·29 » 39·39 » 

Den utan undantag högre medelåldern för man
nen i denna öfversigt öfverstiger för samtliga äk
tenskap i hela riket 2½ år, närmar sig för landsbygden 
3 år, men uppnår för städerna ej ens 2 år. Talen 
utvisa ock omisskänneligt, att det är åldersskilnaden 
vid omgiften, hvilken i vida högre grad än den vid 
första giftet i detta hänseende .öfvar inflytelse. 

Nedanstående tab. Litt. A fortsätter från mot
svarande tab. i nästförutgångna årsberättelsen redo
görelsen för det relativa antalet vigde inom serskilda 
åldersklasser under året 1872. Om man, för att 
kunna jemföra med äldre iakttagelser, sammanslår 
tabellens åldersgrupper, finner man samtliga giften 
år 1872 ingångna: 

för landsbygden: Män. Qvinnor. 

i årligt medeltal 1861—1870 30·84 år. 28·14 år. 
år 1871 31·12 » 28·36 » 
» 1872 31·18 » 28·40 » 

för städerna: 
i årligt medeltal 1861—1870 31·12 » 29·53 » 
år 1871 31·31 » 29·49 » 
» 1872 31·45 » 29·48 » 

för hela riket: Män, Qvinnor. 

i årligt medeltal 1861—1870 27·52 år. 
ar 1871 29·32 år. 27·76 » 
» 1872 29·27 » 27·73 » 

för landsbygden: 
i årligt medeltal 1861—1870 27·31 » 
år 1871 29·19 » 27·55 » 
» 1872 29·12 » 27·54 » 

för städerna: 
i årligt medeltal 1861 — 1870 28·87 » 
år 1871 30·04 » 28·96 » 
» 1872 30·13 » 28·85 » 



Aider vid första giftet och vid omgiften samt makarnes inbördes åldersförhallande. Tab. Litt B. VII 

Vid jemförelse mellan landsbygden och städerna 
faller här tydligt i ögonen den stora skilnad, som 
är beroende af äktenskapens senare ingående i de 
sistnämnda, ett förhållande, som är gemensamt för 
båda könen och af en djupt ingripande social bety
delse så väl med hänsyn till orsaker som verk
ningar. 

Någon anmärkningsvärd skilnad mot nästförut-
gångna år i afseende på de ifrågavarande ålders
förhållandena kan ej väntas, men en sådan fram
träder, såsom ofvan är antydt, när jemförelsen sträcker 
sig blott 30 till 40 år tillbaka i tiden. Man finner 
då (A. XII. 1 tab. Litt. C) för samtliga äktenskap i 
hela riket t. ex. under qvinqvenniet 1836—1840: 

Inom hvar och en af de i tab. N:o 3 upptagna 
åldersgrupperna hafva omgiften förekommit i nedan
stående procentförhållande: 

Då de absoluta tal, som ligga till grund för 
dessa proportioner serdeles i städerna och inom de 
högsta och lägsta åldersklasserna äro låga, kan man 
blott för de mellanliggande åldersklasserna vänta 
öfverensstämmelse det ena året efter det andra. 
Sådan framträder ock med året 1871, (jfr. A. XIII 
sid. VIII) och utvisar bland annat, att åldersklassen 
31—35-årige har nära lika proportion af omgiften 
för båda könen nemligen 6 à 7 %, efter hvilken ålder 
procenten af omgiften för män utfaller betydligt högre 
än för qvinnorna. Till följd bland annat af det se
nare inträdet i första giftet inom städerna förete 
omgiften der en lägre procent än å landsbygden. 

I afseende på det inbördes åldersförhållandet mellan 
de i äktenskap inträdde meddelas å följande sida under 
Litt. B en tabellarisk öfversigt för året 1872, mot
svarande den under samma littera i nästförutgångna 
årsberättelsen meddelade. Med en viss oföränder
lighet i proportionerna under de 3 olika tiderymder, 
som denna tab. omfattar, företer den derjemte mellan 
landsbygden och städerna betydliga skiljaktigheter, 
hvilka bero af dels de vid tidigare ålder ingångna 
äktenskapen å landsbygden, dels der oftare förekom
mande omgiften vid längre framskriden ålder. Närmast 
hvarandra stå i föjld häraf landsbygden och städerna 
i proportionerna för männens giften i 36:te—50:de 
lefnadsåren. 

Enligt de specifika åldersredogörelserna för qvin
norna vid inträdet i första giftet, hvilka tab. N:o 4 
innehållit från och med år 1861, har det högsta 
absoluta antalet fallit 

för hela riket och landsbygden: 

af män : I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

intill och med 25 år utgöra 20·79 % 21·53 % 16·69 % 
i 26:te—35:te lefnadsåren» 56·79» 56·21» 60·00» 
i 36:te—50:de » » 17·83 » 17·49 » 19·75 » 
öfver fyllda 50 år » 4·59 » 4·77 » 3·56 » 

af qvinnor: 
intill och med 25 år utgöra 36·23 » 37·59 » 28·61 » 
i 26:te—35:telefnadsåren» 48·31» 47·51» 52·81» 
i 36:te—50:de » » 13·88 » 13·25 » 17·43 » 
öfver fyllda 50 år » 1·58 » 1·65 » 1·15 » 

män: 
intill och med 25 år utgöra 36·40 % 
i 26:te—35:te lefnadsåren » 46·40 » 
i 36:te—50:de » » 13·60 » 
öfver fyllda 50 år » 3·60 » 

qvinnor: 
intill och med 25 år » 47·90 » 
i 26:te—35:te lefnadsåren» 38·70» 
i 36:te—50:de » » 11·90 » 
öfver fyllda 50 år » 1·50 » 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 
M. Q. M. Q. M. Q. 

—20 är — 0·08% 0·71% 
21—25 » 0·15% 0·30» 0·17% 0·32% 0·18» 
2 6 - 3 0 » 1·38» 1·48» 1·42» 1·40» 1·14% 1·92» 
31—35» 6·18» 6·56» 6·61» 6·77» 4·14» 5·75» 
36---40 » 30·29» 17·84» 21·05» 18·92» 16·83» 13·48» 
41—45» 42·17» 31·03» 43·27» 31·87» 36·51» 27·54» 
46—50 » 65·54 » 45·10 » 67·07 » 47·45 » 56·06 » 31·91 » 

i medeltal 1861—1870 på 25:te lefnadsåret. 
år 1871 » 24:de » 
» 1872 » 24:de » 

för städerna: 
i medeltal 1861—1870 » 27:de 
år 1871 » 28:de » 
» 1872 » 29:de » 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 
M. Q. M. O. M. Q. 

51—55 år 74·92% 56·23% 78·33% 56·20% 54·54% 56·41% 
56—60» 88·74» 69·72 » 89·50 » 72·00» 82·05» 44·44» 

61—65» 93·70» 77·55» 93·65» 78·26» 94·12» 66·67» 
66—70» 94·44» 100 » 97·96» 100 » 60·00» 
öfver 70 år 88·37» 100 » 89·74» 100 » 75·00» 



VIII Tab. N.o 5. årstid för äktenskapen. Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta äktenskap. 

Dylika absoluta maxima för ett visst åldersår 
hafva något värde egentligen blott för stora tal, 
inom hvilka skilnaderna kunna göra-sig bestämdt 
gällande. När åter talen blifva lägre, inträffar lätt 
hvad tab. N:o 4 nu företer för städerna, nemligen 
redan i 26:te lefnadsåret ett antal först. gången 
gifta qvinnor: 807, som blott med 11 understiger 
maximum i 29:de lefnadsåret. 

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

Årstiden för äktenskapens ingående är under
kastad inflytelse bland annat af en mångfald sociala 
förhållanden, dels af religiös dels af borgerlig och 
ekonomisk beskaffenhet. Häraf beror å ena sidan 
en viss oföränderlighet i månadernas ordningsföljd 
med hänsyn till de ingångna äktenskapens talrikhet, 
så länge de inverkande orsakerna förblifva oförändrade, 
och å andra sidan en ,viss rörlighet i mån af timade 
förändringar inom det sociala lifvet. 

Som vanligt på senare tider har December må
nad för hela riket och landsbygden med betydlig 
öfvertalighet företett högsta antalet ingångna äkten
skap. Lägsta antalet har åter likasom år 1871 för 
riket och landsbygden fallit på Januari månad. För 
städerna har högsta antalet år 1872 fallit på No
vember, det lägsta på Februari månad allt utan re-

Tab. Litt. B. Inbördes åldersförhållandet mellan de i äktenskap inträdde. 

duktion för månadernas olika längd. Ensamt inom 
de 3 sista månaderna af året uppgår antalet ingångna 
äktenskap, med föga skilnad mellan riket, lands
bygden och städerna, till icke mindre än 45½ procent 
af hela årets antal. 

Den stegring af antalet, som visar sig efter vår
flyttningarna, uppgår på långt när ej till någon mot
svarighet mot höstens. 

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

Genom skiljobref upplösta trolofningar utgjorde 
i årligt medeltal för decenniet 1861—1870: 154·9, 
mellan maximum 183 år 1865 och minimum 134 år 
1866. Då antalet år 1871 utgjorde 133 och år 1872: 
159 framträder alltså här en stegring, som dock föga 
öfverstiger ofvan anförda decennala medeltal. 

Genom skiljobref upplösta äktenskap utgjorde i 
årligt medeltal 1861—1870: 1301 mellan maximum 
150 år 1861 och minimum 115 åren 1868 och 1869. 
Då antalet år 1871 utgjorde 135 och år 1872: 154 
framstår här en stegring till ett tal, hvars belopp 
öfverstiger ofvannämnda maximum. Det ökade an
talet ingångna äktenskap får ej förbises vid bedö
mandet af denna stegring. 

Hvad i öfrigt beträffar de underrättelser, som 
ifrågasättas i sammanhang med uppgifterna om an-



Tab. N:o 7. Barnaföderskor — absoluta och relativa antalet. IX 

talet utfärdade skiljobref, torde få hänvisas till tab. 
N:o 6. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Antalet barnaföderskor i hela riket, hvilket i är
ligt medeltal för decenniet 1861—1870 utgjorde: 
130,556, mellan maximum: 139,709 år 1866 och mi
nimum: 117,137 år 1868, och år 1871 blott 129,781, 
har under 1872 med 129,262 ej ens uppnått denna 
summa. 

Å landsbygden, der årliga medeltalet för decen
niet 1861—1870 utgjorde: 113,831, mellan maximum: 
122,085 år 1866 och minimum: 100,885 år 1868, 
stannade antalet år 1871 vid 112,111 och har 1872 
sjunkit till 111,228. 

I städerna, med årligt medeltal under decenniet 
1861 — 1870 af 16,726, mellan maximum: 17,624 år 
1866 och minimum 15,296 år 1861, höjde sig antalet 
redan år 1871 till 17,126 och sålunda utöfver det 
decennala medeltalet och har 1872 ytterligare stigit 
till 18.034. 

Bland orsakerna till denna skilnad mellan lands
bygden och städerna är i föregående berättelser ofta 
vidrörd inflytelsen af den starka inflyttningen af gift
vuxna personer från landsbygden till städerna. 

Barnaföderskornas antal i hela riket jemfördt med 
hela qvinliga folkmängden utgjorde i medeltal för 
decenniet 1861—1870: 6·23%, med vexlingar mellan 
maximum: 6·68 % åren 1863 och 1864 och minimum: 
5·44% år 1868. År 1871 höjde sig proportionen till 
6·01 %, men har år 1872 åter sjunkit till 5·93 %. 

A landsbygden uppgingo banaföderskorna i årligt 
medeltal för 1861—1870 till 6·22 % af hela qvinliga 
folkmängden, mellan maximum 6·68 % år 1864 och 
minimum 5·40% år 1868. Året 1871 företer 6·02 % 
och 1872 den ännu lägre proportionen 5·93%. 

I städerna uppgingo barnaföderskorna i årligt 
medeltal för 1871—1870 till 6·27 % af hela qvinliga 
folkmängden, med vexlingar mellan maximum 6·76 % 
år 1863 och minimum 5·72 % år 1868. Året 1871 
företer 5·92 % och 1872 det ännu lägre talet 5·89%. 

Absoluta antalet barnaföderskor har alltså under 
året sjunkit för landsbygden, och i följd deraf äfven 

Stat. Central-Byråns underd. årsberättelse för 1872. B 

för hela riket, oaktadt dess höjning i städerna, det 
relativa antalet eller förhållandet till hela qvinliga 
folkmängden har så väl i städerna som å lands
bygden och för hela riket sjunkit. 

Då emellertid dessa jemförelser med hela qvin
liga folkmängden endast hafva underordnadt värde 
mot dem, som anställas med de åldersklasser af qvin
liga folkmängden, som här kunna ifrågakomma, följer 
i tab. Litt. 0 (å följ. sida) fortsättning af de i före
gående berättelser (A. XIII. tab. Litt. C, och A. X. tab. 
Litt. A) lemnade hithörande redogörelser, hvarvid 
torde böra fästas serskild uppmärksamhet derpå, att 
i efterföljande tabell medeltal insatts i stället för 
absoluta tal i de föregående. 

Af denna tabell (raderna 1, 4, 7 och 10) synes, 
huru åldersklasserna 16—20-, 21—25-, 46—50- och 
51—55-åriga varit i mer eller mindre stark tillväxt, 
under det motsatt förhållande i mer eller mindre 
grad egt rum i afseende på åldersklasserna 26—30-, 
31—35-, 36—40- och 41—45-åriga, så väl i följd af 
de vexlande nativitetsbeloppen under motsvarande 
födelseår, på sätt af tab. N:o 24 kan närmare in-
hemtas, som af emigrationen under vissa år. 

Att ett sådant förhållande med de åldersklasser, 
inom hvilka största antalet äktenskap ingås och de 
flesta barnaföderskor finnas, måste framträda med 
minskning både af antalet vigda qvinnor och af barna
föderskor är lätt insedt och har äfven kunnat i förr 
afgifna berättelser förutsägas. 

På grund af de medeltal, som denna tabell inne
håller, visar en beräkning för hvarje serskild ålders
klass på 1,000 densamma tillhöriga qvinnor följande 
relativa tal: 



x Barnaföderskornas absoluta och relativa antal i åldersklasser. Tab. Litt. G. 

Tab. Litt. C. Ingångna äktenskapens och barnaföderskornas förhållande till den qvinliga folkmängden 
i serskilda åldersklasser. 

Anm. I åldersfördelningen ej inräknade barnaföderskor i okänd ålder utgörande i årligt medeltal 1861—1865: 231,1866—1870: 171, år 1871: 230 och år 1872: 207. 

Hvad beträffar det relativa antalet i äktenskap 
inträdda qvinnor ådagalägga dessa tal, med undantag 
endast för den högsta åldersklassen, för det sista 
året, eller 1872, ett stigande utöfver det nästförut-
gångna, likasom detta i de flesta fall höjt sig utöfver 
den sorgliga femårsperioden 1866—1870. Att ett 
dylikt stigande skall fortgå antydes af den ökade 
styrka, som de 2 yngsta åldersklasserna och qvinliga 
folkmängden under 15 års ålder enligt tab. Litt. C 
förete. 

Antalet barnaföderskor i förhållande till ålders
klassernas folkmängd, hvilket under åren 1866—1870 
så betydligt sjunkit, har under de 2 följande åren 

*) Till följd af utgångspunkt från medeltal i stället för absoluta tal 
företer denna beräkning en knappt anmärkningsvärd skiljaktighet 
från den i A. XIII sid. XIII meddelade. 
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ännu ej inom någon åldersklass hunnit till förhål
landet under qvinqvenniet 1861—1865, hvartill an
tagligen en orsak är att söka i det låga antalet in
gångna äktenskap under åren 1867—1870. 

Beträffande de stående äktenskapens antal vinnes 
direkt upplysning endast vid de allmänna folkräk
ningarna. Med utgångspunkt från det då uppgifna 
antalet kan dock en approximativ beräkning göras 
på grund af det kända antalet ingångna och genom 
död upplösta äktenskap samt emigrerade gifta par. 
En dylik approximativ beräkning antyder ett antal 
stående äktenskap i hela riket: 

i medeltal 1861—1865 af 663,341. 
» » 1866—1870 » 689,278. 
» » 1871 » 683,190. 
» » 1872 ». 690,561. 

Oaktadt den höjning, som här för sista året 
framträder i antalet stående äktenskap, torde dock 
ej böra förbises, att enligt beräkningarna för åren 
1867 och 1868 antalet då skulle hafva varit omkring 
2,000 högre. 

Med ofvanstående approximativa antal stående 
äktenskap kan likaledes approximativt beräknas, att 
på 100 gifta qvinnor förekommit: 

i medeltal 1861—1865 18·44 barnaföderskor, 
» 1866—1870 16·40 » 

år 1871 16·85 » 
» 1872 16·62 

hvilka proportioner ingalunda motsägas af de direkta 
uppgifterna rörande det lägre antal så väl barna
föderskor som födda barn under året 1872. 

Samtliga dessa talförhållanden hänvisa på sin 
orsak i den minskade styrkan af de 2 åldersklasser, 
26—30- och 31—35-åriga, inom hvilka ej blott högsta 
antalet giftermål ingås, utan förnämligast största an
talet barnaföderskor träffas. 

Med reduktion till 10,000 hafva samtliga barna
föderskor år 1872 varit på nedanstående sätt för
delade mellan de i tab. N:o 7 utförda åldersklasserna: 

I hela riket. Ä landsbygden. I städerna» 

under fyllda 15 år 0·08. 0·09. 
i 16:de Iefnadsåret 0·77. 0·90. 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

i 17:de Iefnadsåret ... 2·79. 2·61. 3·88. 
i 18:de » 17·79. 17·26. 21·07. 
i 19:de » 36·05. 34·79. 43·81. 
i 20:de » 75·04. 74·08. 80·96. 
i 21:sta—25:te » 1,362·43. 1,341·21. 1,493·29. 
i 26:te—30:de » 2,415·48. 2,380·42. 2,631·70. 
i 31:sta—35:te» 2,531·46. 2,517·18. 2,619·50. 
i 36:te—40:de » 2,220·53. 2,242·60. 2,084·40. 
i 41:sta—45:te » 1,144·65. 1,186·21. 888·32. 
i 46:te—50:de » 174·68. 186·10. 104·24. 
öfver fyllda 50 år 2·24. 2·52. 0·55. 
ouppgifven ålder 16·01. 14·03. 28·28. 

10,000. 10,000. 10,000. 

För riket och landsbygden framträda här i det 
hela samma proportioner, som varit gällande så väl 
i medeltal för decenniet 1861—1870 (A. XII. 1, sid. 
XXII) som för året 1871 (A. XIII. sid. XIV), med 
stigande till maximum i 31:sta—35:te lefnadsåren, 
och äfven städerna förete likasom under nämnda 
tiderymd sitt undantagsförhållande med maximum i 
26:te—30:de lefnadsåren. På grund af den specifika 
beräkning, som finnes meddelad för året 1870 (A. 
XII. 1, Litt. H), torde ock kunna antagas, att det 
serskilda åldersåret för maximum af samtliga barna
föderskor är det 31:sta, och att, då detta lefnadsår 
äfven är gällande för samtliga äkta barn, men der
emot maximum af barnaföderskor nedkomna med 
oäkta barn ligger i 25:te—27:de lefnadsåren, det är 
dessa barnaföderskors större antal i städerna, som 
vållar Skilnaden från landsbygden. 

Medelåldern för samtliga barnaföderskor beräknad 
efter de åldersklasser, som tab. N:o 7 upptager, ut
faller med: 

I hela riket. Å landsbygden. I städerua. 

1861—1870 32·31. 32·43. 31·51. 
1871 32·38. 32·48. 31·71. 
1872 32·33. 32·38. 31·57. 

Den ofvan antydda egendomliga Skilnaden i ål
dersfördelningen mellan de med äkta och oäkta barn 
nedkomna barnaföderskorna, rörande hvilken redo
görelse är lemnad i A. XII. 1, sid. XXVI och A. 
XIII, sid. XV, utfaller på följande sätt för året 1872, 
nemligen af 10,000 med oäkta barn nedkomna qvinnor: 



XII Barnaföderskornas civilstånd. 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

under fyllda 15 år 0 70. 0 98. : 
i 16:de lefnadsåret 5 56. 7 85. 
i 17:de » 15 99. 18 63. 9 56. 
i 18:de » 84 83. 92 18. 66 94. 
i 19:de » 149 50. 16572. 109 97. 
i 20:de » 260 76. 290 25. 188 85. 
i 21:sta—25:te » 3,198 67. 3,333 99. 2,868 76. 
i 26:te—30:de » 3,028 31. 2,943 72. 3,234 52. 
i 31:sta—35:te » 1,762 75. 1,663 07. 2,005 74. 
i 36:te—40:de » 984 63. 967 84. 1,025 58. 
i 41:sta—45:te» 377 58. 377 51. 377 72. 
i 46:te—50:de » 44 50. 49 03. 33 47. 
öfver 50 år 1 39. 1 96. 
i ouppgifven ålder 84 83. 87 27. 78 89. 

10,000. 10,000. 10,000. 

Om man jemför denna åldersfördelning med ofvan
stående för samtliga barnaföderskor, så framträder 
för hela riket den egendomliga och i förhållandena 
grundade skilnad, att bland samtliga barnaföderskor 
39 % falla på åldern före fyllda 30 år och 61 % på 
åldern från och med 31:sta lefnadsåret, hvaremot af 
de med blott oäkta barn nedkomna ej mindre än 67 % 
falla på åldern före 30 och blott omkring 33 % på 
åldern deröfver. 

När å landsbygden bland samtliga barnaföderskor 
träffas omkring 39 % före och 61 % efter fyllda 30 år, 
visa de med oäkta barn nedkomna det omvända för
hållandet af omkring 69 % före och 31 % efter 30 år. 
I städerna falla af samtliga barnaföderskor omkring 
43 % på åldern före och 57 % på åldern efter fyllda 
30 år, men af de med oäkta barn nedkomna respek
tive omkring 65 % och 35 %. 

Beträffande samtliga barnaföderskornas civilstånd 
har förhållandet varit följande: 

medeltal 1861—1870 90 15%. 0 52%. 0 87%. 8 46%. 
år 1871 88 68» 0 60» 1 07» 9 65» 
» 1872 88 79» 0 64» 1 02» 9 55» 

å landsbygden: 
medeltal 1861—1870 92 22 » 0 48» 0 82» 6 48» 
år 1871 90 64» 0 58» 1 03» 7 75» 
» 1872 90 75» 0 56» 0 97» 7 72» 

i städerna: 
medeltal 1861—1870 76 06%, 0 83%. 1 18%. 21 93%. 
år 1871 76 29» 0 73» 1 30 » 21 68» 
» 1872 76 72» 1 09» 1 40» 20 79» 

Den stegring af relativa antalet ej gifta barna
föderskor å landsbygden, hvilken redan i nästförut-
gångna årsberättelsen anmärktes, visar ingen benä
genhet till återgång. 

I förhållande till hela antalet barnaföderskor 
hafva samtliga mödrar till oäkta barn, enligt den 
beräkningsgrund för dessa, hvilken i föregående be
rättelser finnes angifven, uppgått till: 

I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

i medeltal 1868—1870... 10 29%. 8 17%. 23 43%. 
år 1871 11 23» 9 27» 23 67» 
» 1872 11 13» 9 17» 23 20» 

Äfven i dessa relativa tal framträder för lands
bygden en höjning utöfver medeltalet för åren 1868 
—1870. 

Då såsom oäkta barn räknas ej blott de utom 
äktenskap aflade, utan ock de som äro födda före 
vederbörligen afslutadt äktenskap, kunna alltså mödrar 
till sådana barn träffas inom hvar och en af de ser-
skilda qvinliga civilståndskategorierna, bland hvilka 
vår lagstiftning föranleder serskildt upptagande af "tro
lofvade." Mödrarna till oäkta barn hafva enligt tab. 
N:o 7 varit på följande sätt mellan civilståndskate-
qorierna fördelade: 

i hela riket: Gifta. 

medeltal 1868—1870 0 57%. 3 36%. 8 99%. 87 08%. 

år 1871 0 97» 3 58» 9 53» 85 92» 

» 1872 0 99» 4 04» 9 12» 85 85» 

å landsbygden: 

medeltal 1868—1870 0 61 » 3 52» 10 97» 84 90» 

år 1871 1 05» 4 16» 11 16» 83 63» 

» 1872 1 00» 4 31» 10 40» 84 29» 

i städerna: 
medeltal 1868—1870 0 48» 3 04» 4 73» 91 75» 
år 1871 0 77» 2.15» 5 50» 91 58» 
» 1872 0 98» 3 37» 6 02 » 89 63» 

Oaktadt de vexlingar, som för städerna här fram
träda i följd af de låga absoluta talen, röjes dock en 
omisskännelig afvikelse från landsbygden. 

Gifta. Enkor och 
frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 

i hela riket: Gifta. Enkor och 
frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 

Enkor och 
frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 



Förlossningsbiträde. Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. Antal födda barn, lefvande, dödfödda. XIII 

Uppgifterna om begagnadt examineradt förloss

ningsbiträde hafva utvisat följande tal i procent af 

samtliga barnaföderskor nemligen: 

För hela riket. 

medeltal 1861—1870 omkr. 43 %. 36 %. 93 %. 

år 1871 » 47 31» 40 23 » 92 24» 

» 1872 » 48 95» 41 71» 93 62» 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Absoluta och relativa antalet födda barn (lef

vande och liflösa tillsamman), så väl som ensamt lef

vande födda har varit följande: 

Hvad beträffar hela riket och landsbygden synes 

häraf, at t hvarken den absoluta eller relativa nativi

teten vare sig af samtlige födde eller ensamt af lef

vande födde under 1872 uppnått ens medeltalet för 

decenniet 1861—1870, fastän det lyckligtvis höjt sig 

utöfver medeltalet för det nämnda decenniets senare 

hälft. I städerna är förhållandet deremot olika, i det 

året 1872 här uppnått ett absolut antal, som ej blott 

öfverstiger medeltalet för 1861—1870 utan till och 

med det högsta antalet under året 1866. Hvad åter 

beträffar de relativa talen, stå dessa här lägre än 

medeltalen för 1866—1870 och hafva ej serdeles 

mycket höjt sig öfver minimum 1868. 

I afseende på samtlige föddes fördelning mellan 

en- och flerfostrigt hafvandeskap ställa sig de rela

tiva talen på följande sätt: 

årligt medeltal 1861—1870 97 18%. 2 77%. 0 05%. 

år 1871 97 08 » 2 87 » 0 05 » 

» 1872 97 18» 2 7 7 » 0 05 » 

à landsbygden: 

årligt medeltal 1861—1870 97 1 8 » 2 7 7 » 0 05 » 

år 1871 97 02 » 2 94 » 0 04 » 

» 1872 97 15 » 2 7 9 » 0 06 » 

i städerna: 

årligt medeltal 1861—1870, 97 1 1 » 2 84 » 0 05 » 

år 1871 97 51 » 2 42 » 0 07 » 

» 1872 97 33 » 2 65 » 0 02 » 

Den nära öfverensstämmelsen mellan dessa tal 

häntyder på orsaker, som ej äro af tillfällig beskaf

fenhet. 

Proportionen mellan de lefvande och dödfödda 

barnen har varit följande: 

i h e l a r i k e t : Lefvande födde. Dödfödde. 

årligt medeltal 1861—1870 96 73%. 3 27%. 

år 1871 96 67 » 3 33 » 

» 1872 . 96 84 » 3 16 » 

å landsbygden: 

årligt medeltal 1861—1870 96 84 » 3 16 » 

år 1871 96 84» 3 16» 

» 1872 96 94 » 3 06 » 

i städerna: 

årligt medeltal 1861—1870 95 96 » 4 04 » 

år 1871 95 61» 4 39» 

» 1872 96 22 » 3 7 8 » 

I dessa tal framträder en fortgående skilnad 

mellan landsbygden och städerna, hvars orsaker väl 

torde finnas i de sociala förhållandenas olikhet. 

I afseende på den inflytelse, som af en- eller 

flerfostrigt hafvandeskap kan utöfvas på det fram-

För lands
bygden. 

För 
städerna. 

i hela riket: Enfostrigt. Tvillings-
börd. 

Trillings- o. 
fyrlingsbörd. 



XIV En- och flerfostrigt hafvandeskap. Proportion mellan de födda barnens kön. 

födda barnets lif, tjena följande relativa tal till upp
lysning: 

Mot hvart 100-tal lefvande födde hafva förekom

mit dödfödde: 

efter enfostrigt hafvandeskap: 

Ofvanstående relationer hafva naturligtvis ett 
högst underordnadt värde, der de äro grundade på 
allt för låga absoluta tal, såsom fallet är med trillings-
och fyrlingsbörder i hela riket och till en del äfven 
med tvillingsbörderna i städerna. Der åter de abso
luta talen varit tillräckligt stora, antyda de ett gynn
samt förhållande i afseende på proportionen af de 
lefvande födde under året 1872. 

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

Mankön. 

efter enfostrigt hafvandeskap: 
i hela r ike t : Lefvande födde. Dödfödde. 

årl igt medeltal 1861—1870 96 91%. 3 09%. 
år 1871 96 87» 3 13» 
» 1872 97 02 » 2 98 » 

å landsbygden: 
årligt medeltal 1861—1870 97 02 » 2 98 » 
år 1871 97 04» 2 96 » 
» 1872 97 12» 2 88» 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 96 1 1 » 3 89 » 
år 1871 95 80 » 4 20 » 
» 1872 96 35 » 3 65 » 

efter tvtllingsbörd: 

efter tvillings- och fyrlingsbörder: 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

i hela riket: 
årligt medeltal 1861—1870 1,050. 1,353. 1,058. 
år 1871 1,050. 1,325. 1,058. 
» 1872 1,061. 1,261. 1,067. 

beträffande ensamt de 
äkta barnen: 

i hela riket: 
årligt medeltal 1861—1870 90 62 » 9 38 » 
år 1871 90 22» 9 78» 
» 1872 90 79» 9 21» 

å landsbygden: 
årligt medeltal 1861—1870 90 58 » 9 42 » 
år 1871 90 48 » 9 52 » 
» 1872 90 61 » 9 39 » 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 90 92 » 9 08 » 
år 1871 88 25 » 11 75 » 
» 1872.... 91 94 » 8 06 » 

i hela riket: 
årligt medeltal 1861—1870 85 53» 14 47» 
år 1871 74 19 » 25 81 » 
» 1872 91 67» 8 33» 

å landsbygden: 

årligt medeltal 1861—1870 85 60 » 14 40 » 
år 1871 72 00» 28 00» 
» 1872 92 75» 7 25» 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 85 06 » 14 94 » 
år 1871 83 33 » 16 67 » 
» 1872 66 67» 33 33» 

årligt medeltal 1861—1870 3 19%. 3 07 %. 4 05%. 
år 1871 3 44 » 3 26 » 4 60 » 
» 1872 3 08 » 2 96 » 3 79 » 

efter tvillingsbörd: 

årligt medeltal 1861—1870 10 35 » 10 41 » 9 98 » 
år 1871 10 84» 10 52 » 13 32» 
» 1872 10 15» 10 36» 8 76» 

efter trillings- och fyrlingsbörder: 
årl igt medeltal 1861—1870 16 91 » 16 82 » 17 57 » 
år 1871 34 78 » 39 00 » 20 00 » 
» 1872 9 09 » 7 81 » 50 00 » 

Bland lef
vande födde. 

Bland död
födde. 

Bland samt
lige födde. 

å landsbygden: 
årligt medeltal 1861—1870 1,050. 1,360. 1,059. 
år 1871 1,053. 1,308. 1,060. 
» 1872 1,064. 1,306. 1,071. 

i städerna: 

årligt medeltal 1861—1870 1,046. 1,312. 1,056. 
år 1871 1,034. 1,405. 1,047. 
» 1872 1,044. 1,060. 1,045. 

i hela riket: 
årligt medeltal 1861—1870 1,050. 1,375. 1,059. 
år 1871 1,048. 1,345. 1,056. 
» 1872 1,056. 1,260. 1,062. 



Proportion mellan könen — mellan äkta och oäkta barn. x v 

å landsbygden: 

årligt medeltal 1861—1870 1,050. 1,380. 1,058, 
år 1871 1,051. 1,320. 1,058. 
» 1872 1,058. 1,300. 1,064. 

Om man beträffande dessa proportioner ej fäster 
sig vid dem, som äro beräknade efter allt för låga 
absoluta tal (såsom flerfostriga barnsbörder) och alltså 
beroende af tillfälliga vexlingar, så framgår omiss
känneligt, att året 1872 utmärker sig för en betydlig 
öfvertalighet af aflade mankön, så väl som af lef
vande framfödda sådana. I öfrigt är i ögonen fal
lande den skilnad, som eger rum emellan landsbyg

den och städerna, i det den förra såsom regel företer 
en högre proportion aflade och lefvande framfödda 
mankön än de senare. 

Den genomgående höga proportionen af mankön 
bland de dödfödda häfdar sin fulla rätt till fysio
logisk förklaring. 

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

i hela riket: Äkta. oäkta. 

årligt medeltal 1861—1870 90 43%. 9 57 %. 

med maximum af oäkta 1870 10 36 » 

» minimum d:o 1862 8 82 » 

år 1871 88 97 » 11 03 » 
» 1872 88 98 » 11 02 » 

å landsbygden: 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 76 53 » 23 47 » 
med maximum af oäkta 1867 24 23» 

» minimum d:o 1870 22 78 » 
år 1871 76 92» 23 08» 
» 1872 77 12 » 22 88 » 

Den anmärkning rörande de oäkta barnens till
växt å landsbygden, hvilken gjordes i sistlidna årets 
berättelse visar sig äfven nu fullt berättigad. 

I förhållande till hela antalet oäkta barn hafva 
de af trolofvade mödrar utgjort för hela riket: 9 07 %, 
för landsbygden: 10 35%, i städerna: 5 96 %. 

Ehuru, såsom i föregående berättelser ofta är 
anmärkt, jemförelsen af antalet oäkta barn vare sig 
med hela folkmängden, eller med blott den af qvin
kön, kan missleda i följd af åldersklassernas vexlande 
styrka, torde dock här böra till förr gjorda dylika 
jemförelser tilläggas följande, att nemligen antalet 
lefvande födda oäkta barn 

på hvart 1,000-tal af medelfolkmängden af båda 
könen U t g j o r t : I medeltal 1861—1870. År 1871. År 1872. 

i hela riket 3 01. 3 35. 3 31. 
å landsbygden 2 36. 2 77. 2 72. 
i städerna 7 73. 7 24. 7 19. 

Mankön. 

Bland lef
vande födde. 

Bland död
födde. 

Bland samt
lige födde. 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 1,053. 1,394. 1,063. 
år 1871 1,026. 1,517. 1,040. 
» 1872 1,046. 1,035. 1,046. 

Beträffande ensamt de 
oäkta barnen: 

i hela riket: 

årligt medeltal 1861—1870 1,046. 1,218. 1,053. 
år 1871 1,066. 1,227. 1,074. 
» 1872 1,101. 1,267. 1,108. 

å landsbygden: 

årligt medeltal 1861—1870 1,057. 1,253. 1,064. 
år 1871 1,068. 1,230. 1,075. 
» 1872 1,127. 1,265. 1,135. 

i städerna: 
årligt medeltal 1861—1870 1,024. 1,164. 1,032. 
år 1871 1,061. 1,222. 1,071. 
» 1872 1,039. 1,115. 1,043. 

i hela riket: 
efter enfostrigt hafvandeskap: 

årligt medeltal 1861—1870 1,050. 1,356. 1,059. 
år 1871 1,051. 1,351. 1,059. 
» 1872 1,063. 1,254. 1,068. 

efter tvillingsbörd: 
årligt medeltal 1861—1870 1,022. 1,325. 1,047. 
år 1871 1,025. 1,079. 1,030. 
» 1872 1,003. 1,343. 1,030. 

efter trillings- och fyrlingsbörder : 
årligt medeltal 1861—1870 915. 1,146. 945. 
år 1871 533. 1,286. 676. 
» 1872 1,200. 500. 1,250. 

årligt medeltal 1861—1870 92 45 » 7 55 » 
med maximum af oäkta 1870 8 35 » 

» minimum d:o 1862 —— 6 90 » 
år 1871 90 84 » 9 16 » 
» 1872 90 89 » 9 11 » 



XVI Tabb. N:is 9, 10 och II. Nativiteten månadsvis. Tab. N:o 12. Antalet aflidne efter kön och civilstånd. 

på hvart 1,000-tal af den qvinliga folkmängden 
ensamt för sig: 

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

Den mångfald af förhållanden, som inverkar på 
aflelse- och födelsetiden, tillåter ej att mellan enstaka 
år vänta en fullkomlig öfverensstämmelse, hvaremot 
medeltalen för en längre tidsföljd, inom hvilken be
tydligare sociala förändringar icke försiggått, antyda 
den för tiden gällande ordningsföljden mellan de 
sérskilda årstiderna. Sådan öfversigt öfver förhål
landet under decenniet 1861—1870 är lemnad uti A. 
XII. 1, tab. Litt. I. och befinnes året 1872 beträffande 
antalet lefvande födda äkta barn (tab. N:o 9) i hela 
riket dermed öfverensstämma i afseende på maximum 
i Mars och minimum i Augusti, hvilket minimum 
äfven gäller landsbygden; beträffande antalet lefvande 
födda oäkta barn (tab. N:o 10) likaledes för hela 
riket och landsbygden med sina maxima och minima 
i de nyssnämnda båda månaderna. Samma ordning 
mellan månaderna framträder ock för maxima och 
minima af de dödfödda äkta barnen (tab. N:o 11) så 
väl i hela riket som å landsbygden. När de abso
luta talen blifva så låga, som för de dödfödda oäkta, 
kan man med säkerhet motse stora vexlingar för det 
enskilda året. 

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

Antalet aflidne har utgjort: 

1861-1865 78,912 eller 1 98 %. 66,776 eller 1 89 %. 12,136 eller 2 60 %. 

1866—1870 85,554 » 2 05» 71,825 » 1 97» 13,729 » 2 63» 
1861—1870 82,233 » 2 02» 69,300 » 1 93» 12,933 » 2 62» 
med maximum (Sr 1869) 2 23» (år 1869).... 2 15» (år 1866).... 2 94» 
och minimum (år 1861) 1 85» (år 1861)... 1 76» (år 1867)... 2 37» 
år 1871 72,046eller 1 72 » 59,556eller 1 64 » 12,490eller 2 29 » 
» 1872 68,802 » 1 63» 55,536 » 1 51» 13,266 » 2 37» 

dödlighetsförhållande gäller så väl landsbygden som 
städerna. 

Stockholms stad med sin höga dödlighet år 1872 
af 3 22 % tynger betydligt på de öfriga städerna. Inom 
de sérskilda länen, landsbygd och städer samman
räknade, vexlar dödlighetsprocenten år 1872, på sätt 
tabellen N:o 12 utvisar, mellan maximum 2 06 % för 
Blekinge län och minimum 1 28% för Vermlands län. 
Bland de å nämnda tabell serskildt uppräknade stä
derna med folkmängd öfverstigande 10,000 visar för 
året 1872 Norrköping högsta relativa dödligheten med 
2 59 %. 

Om än utan beräknelig inflytelse på den relativa 
dödligheten i allmänhet, torde dock den omstän
dighet här ej böra lemnas oanmärkt, att i antalet 
aflidne ingå så väl de utomlands aflidne Svenskar, 
hvilka ej såsom emigranter afförts, så vidt kännedom 
om dödsfallen meddelats presterskapet, som ock alla 
lik af okände personer, för hvilka kyrklig förrättning 
påkallats och bland hvilka ej få å hafskusterna funna 
torde tillhöra främmande nationer. 

När man jemför antalet aflidne med antalet lef
vande födde, så svara mot 100 aflidne nedanstående 
antal lefvande födde : 

i årligt medeltal 1861—1865 168. 175. 133. 
» » » 1866-1870 145. 150. 120. 
» » » 1861—1870 157. 163. 127. 
mellan maximum (år 1861) 176. (år 1861)... 184. (år 1863) .. 148. 

och minimum (år 1869) 127. (år 1869)... 129. (år 1869)... 112. 
år 1871 177. 185. 137. 
» 1872 185. 197. 133. 

Med hänsyn till denna proportion förete alltså 
riket och landsbygden för båda de sista åren lyck
ligare förhållande än det nästlidna decenniets maximum, 
och städerna hafva för sista året äfven visat fördel
aktigare förhållande än det sista decenniets medeltal. 

Mot 100 mankön hafva aflidit qvinkön till nedan
stående belopp: 

i årligt medeltal 1861—1865... 96 80. 97 21. 94 52. 
» » » 1866—1870... 95 61. 95 52. 96 27. 
» » » 1861—1870... 96 20. 96 36. 95 40. 
mellan maximum (år 1862), 98 05. (år 1862)... 98 37. (år 1867)... 98 12. 

och minimum (år 1868) 94 41. (år 1868)... 93 89. (år 1865)... 92 27. 
år 1871 98 36. 99 19. 94 49. 
» 1872 95 76. 95 67. 95 89. 

I medeltal 1861-1870. År 1871. År 1872. 

i hela riket 5 85. 6 50. 6 42. 
å landsbygden 4 61. 5 42. 5 32. 
i städerna 14 32. 13 22. 13 15 . 

I medeltal. I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

Häraf framgår, att dödligheten under året 1872 
varit serdeles låg och att detta gynsamma förhål
lande, såsom i det föregående är antydt, i ej ringa 
mån bidragit till folkmängdstillväxten. Detta låga 

I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

I hela riket. I landsbygden. I städerna. 
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Dödligheten efter civilstånd har enligt tab. N:o 
12 inom hvartdera könet varit följande: 

De genomgående skilnader, som i dessa relativa 
tal framträda mellan landsbygden och städerna med 
hänsyn till dödligheten, bero af sociala olikheter, å 
hvilka i föregående berättelser uppmärksamhet blif
vit fäst. 

Tab. N:o 13. De aflidnes ålder och civilstånd. 

I förutgående årsberättelser från och med året 
1861 har redogörelse lemnats i denna tabell för de 
aflidnes ålder med specifikation af hvarje lefnadsår 
och för hvarje serskildt län jemte skilnad mellan 
landsbygden och städerna. Att en detaljerad ålders
redogörelse måtte kombineras med de aflidnes civil
stånd har länge af den internationela statistiska kon
gressen uttalats såsom en beaktansvärd önskan, hvilken 
borde vara serdeles bindande för Sverige på grund 
af dess pålitliga källor för både ena och andra slaget 
af de ifrågavarande uppgifterna. Då nu serskildt 
1870 års allmänna folkräkning i riket lemnade till
gång till uppgifter rörande hela folkmängdens för
delning efter både ålder och civilstånd vid utgången 
af nämnda år, så har i Statistiska Byrån en kom
binerad redogörelse för de aflidnes ålder och civil
stånd under hvartdera af åren 1870 och 1871 ut-

Stat. Central-Byråns underd. årsberättelse för år 1872. 

arbetats för att jemte folkräkningsresultatet kunna 
tjena till underlag för beräkning af dödlighetsord
ningen inom de olika civilståndskategorierna, hvilken 
beräkning finnes jemte upplysande diagram uti 3:dje 
afdelningen af den underdåniga berättelsen för året 
1870, A. XII. 3. 

Det har nu synts nödigt, att årligen fullfölja 
en sådan kombinerad redogörelse för de aflidnes ålder 
och civilstånd, men då densamma, derest den skulle 
offentliggöras för hvarje serskildt län, komme att allt 
för mycket öka den årliga tryckningskostnaden, så 

-har tab. N:o 13 inskränkts till ett sammandrag af 
förhållandet inom hela riket, med åtskiljande dock 
af städerna från landsbygden. De likartade redo
görelserna för åren 1870 och 1871, hvilka legat till 
grund för ofvannämnda beräkning, hafva likaledes 
ansetts förtjenta att erhålla offentlighet och åtfölja 
derför såsom bilagor denna underdåniga berättelse. 
Alla dessa rikssammandrag förutsätta en föregången 
utarbetning i länssammandrag, men dessa sistnämnda 
stanna inom embetsverkets arkiv. 

Då för året 1872, så väl som för alla år, då 
allmän detaljerad folkräkning ej egt rum, uppgifter 
om den lefvande befolkningens fördelning på samma 
gång efter åldersår och civilstånd saknas, finnes ej 
heller någon utväg att, med ledning ensamt af tab. 
N:o 13 öfver den relativa dödligheten, anställa någon 
beräkning jemförlig med den ofvan nämnda för ut
rönande af årets dödlighetsproportion inom serskilda 
civilstånd. Denna tabell utgör sålunda ett fortgående 
underlag för den beräkning, som bör ske vid nästa 
allmänna folkräkning. 

Enligt den allmänna dödlighetsordningen visar 
året 1872 lägsta absoluta antalet dödsfall för hela 
riket och landsbygden bland de icke giftvuxna i 13:de 
—14:de lefnadsåret, för städerna i 14:de—15:de. 

Den stegring af antalet dödsfall bland de ogifte, 
hvilken derefter följer, afbrytes sedermera i den mån 
öfvergång skett till civilståndskategorierna gifte, enk
lingar och enkor. Ju tidigare den ålder är, vid 
hvilken denna öfvergång sker, desto mer måste natur
ligtvis det absoluta antalet dödsfall bland de ogifte 

C 



XVIII Antalet aflidne efter ålder — öfver 80 år — under 10 år. Tab. Litt. D. 

sjunka och det bland de gifte och enklingar med 

enkor stiga. 

Till en del såsom följd af äktenskaps ingående 

vid tidigare ålder å landsbygden än i städerna finner 

man i dessa senare för flere lefnadsår t. ex. 33:dje— 

34:de, 39:de—40:de högre absolut antal dödsfall bland 

ogifte män än å landsbygden, oaktadt stadsfolkmängden 

utgör föga mer än 15 % af landsbygdens. 

Tab. N:o 13 gifver anledning a t t meddela upp

lysning om ett föreställningssätt, som ej sällan vill 

göra sig rådande, att nuförtiden dödsfall i hög ålder, 

såsom t. ex. öfver fyllda 80 år, skulle vara vida 

sällsyntare än förr, hvaraf man vill draga den slut

satsen, att lifslängden numera vore förkortad. 

Dödsfallen af personer öfver fyllda 80 år u t 

gjorde i årligt medeltal: 

Häraf framgår omisskänneligt, at t dödsfallen i denna 

höga ålder till absoluta antalet årligen ökats med 

omkring 1,000 personer utöfver antalet under åren 

1851—1860, hvaraf ock måste följa, at t den ålder

stigna del af rikets befolkning, inom hvilken dessa 

dödsfall timat, måste hafva varit talrikare. 

Att ensamt af detta förhållande vilja draga en 

slutsats, som skulle bevisa verkligt ökad lifslängd, 

vore dock förhastadt, ty, äfven om en sådan slutsats 

ej skulle vara fullt oberättigad, förefinnes dock en 

annan orsak af hufvudsaklig vigt, nemligen den olika 

talrikheten af de kullar, från hvilka desse gamle här 

stammade. 

För dem, som i åldern öfver fyllda 80 år afledo 

under decennierna 1811—1820 och 1821—1830, sakna 

vi upplysning om talrikheten af de kullar, från hvilka 

de härstammade, då deras födelseår ligga inom första 

hälften af 1700-talet. Men de, som under decenniet 

1831—1840 afledo vid ifrågavarande höga ålder, hä r 

stammade från 664,211 lefvande födde under decen

niet 1751—1760 och de under decenniet 1841—1850 

aflidne från 677,333 lefvande födde under decenniet 

1761—1770. 

De som under decenniet 1851—1860 afledo vid 

en ålder af mer än fyllda 80 år voro födde under 

decenniet 1771—1780, då hela antalet i riket lefvande 

födde utgjorde blott : 674,258. 

De, som under decenniet 1861—1870 afledo vid 

ifrågavarande höga ålder, voro födde under decenniet 

1781—1790, då hela antalet i riket lefvande födde 

stigit till 689,808. De åter, som vid denna ålder af-

lida under nu löpande decennium, hafva sina födelseår 

i decenniet 1791—1800, då antalet i riket lefvande 

födde ytterligare stigit till 760,327. 

Den tillväxt, som egt rum i antalet aflidne öfver 

80 års ålder, betingas alltså hufvudsakligen af den 

olika talrikheten af födelseårens kullar, och på grund 

häraf kan ock förutses, att, sedan vi fått räkna ett 

högt antal mer än 80 år gamle inom vår befolkning 

intill och med året 1880, en minskning åter bör 

blifva märkbar, när dessa höga åldersklasser under 

decenniet 1881—1890 skola fyllas af qvarlefvande 

efter de födde under decenniet 1801—1810, hvars 

nativitetsbelopp för riket sjönk till 740,833. 

Då flertalet af våra vanliga farsoter serskildt in

verkar på den redan i allmänhet stora dödligheten i 

barnåldern och sålunda utöfvar en stor inflytelse på 

hela antalet aflidne, har i föregående berättelser det 

absoluta och relativa antalet aflidne inom de första 

10 lefnadsåren, varit föremål för serskild tabellarisk 

sammanställning. Fortsättning af denna meddelas i 

tab. Litt. D (å följ. sida). 

Från och med året 1870 visar denna tabell en 

mindre relativ dödlighet inom de första 10 lefnads

åren än för de förutgångna 10 åren och följaktligen 

en högre sådan för åldern derutöfver. Orsaken här

till ligger uti de relativt lindrigare härjningarna af 

vissa farsoter på sätt tab. N:o 16 utvisar. 

Jemförelse mellan de relativa talen för landsbygden 

och städerna ådagalägger nära 7 % högre dödlighet 

bland barn i de sistnämnda. 

Medelåldern vid döden, hvilken likaledes vexlar 

i förhållande till den vexlande dödligheten inom barn-

för decenniet 1811—1820 2,920. 

» » 1821—1830 3,104. 

» » 1831—1840 3,654. 

»» » 1841—1850 3,691. 

» » 1851—1860 3,609. 

» » 1861—1870 4,528. 

» året 1871 4,810. 

» » 1872 4,480. 
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åldern samt farsoternas uppträdande och beskaffenhet, 
har varit: 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid, 

Genom sammanräkning af hithörande uppgifter 
för hela decenniet 1861—1870 till ett antal af 822,328 
dödsfall är i årsberättelsen för 1870, A. XII. 1. sid. 
XXXVI, ådagalagdt, att dödligheten under den kalla 
hälften af året är betydligt högre än under den 
varma, att den både å landsbygden och i städerna 
under månaderna Mars och April och företrädesvis 
den förstnämnda når sin höjd samt sjunker till sitt 
lägsta belopp å landsbygden i September, i städerna 
i Oktober. 

Likasom året 1871 företer ej heller året 1872 
för landsbygden någon afvikelse från detta förhållande. 

Tab. Litt. D. Jemförelse mellan antalet aflidne inom första 10 lefnadsåren under nedanstående kalenderår. 

För städerna faller väl den lägsta dödligheten år 1872 
jemväl på Oktober månad, men för Juli månad ställer 
sig dödligheten här lika stark som för Mars och April 
till följd af serskild epidemisk inflytelse. 

Hvad i detta hänseende visar sig som ett för 
hela riket gemensamt resultat måste i ett land med 
Sveriges konfiguration utfalla olika modifieradt för 
olika delar af landet. En serskild bearbetning af 
det samlade rika materialet för hvarje län skulle 
utan tvifvel vara egnad att sprida ett värdefullt ljus 
öfver de förhållanden, som här inverka på stigandet 
och fallandet, men ett dylikt arbete ingår på den 
speciela medicinska statistikens område. 

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

De stora svårigheter, som möta fullständiga in-
och utflyttningslängders förande i de största stads
församlingarna, hafva ofta blifvit antydda såsom hinder 
för presterskapet inom dessa församlingar att lemna 
tillförlitliga folkmängdsuppgifter och nödvändiggjort 
anställandet af serskilda folkräkningar medelst hus
hållslistor i städerna Stockholm och Göteborg. Emel-
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lan hvarje sådan folkräkning, som blott med flere 
års mellantid kan förnyas, få presterskapets uppgifter 
gälla med utgångspunkt från det antal, som genom 
senaste omedelbara folkräkning erhållits och veder
börande kyrkoherdar från Statistiska Central-Byrån 
meddelats. Den benägenhet, som presterskapets upp
gifter från ifrågavarande stora stadsförsamlingar re
gelbundet visat att progressivt öfverstiga den årligen 
mantalsskrifna befolkningen, kan visserligen gälla så
som säkrare uttryck för den faktiska befolkningen, • 
men måste möta betänklighet, då dessa uppgifter 
skola sammanföras med alla andra orters uteslutande 
rättsliga befolkning. Af sådan anledning nödgas Sta
tistiska Central-Byrån fortfarande fästa uppmärk
samhet derpå, att den för städerna Stockholm och 
Göteborg vid 1872 års slut i tab. N:o 15 uppgifna 
folkmängden ej obetydligt öfverstiger den i dessa 
städer vid slutet af samma år mantalsskrifna. Enligt 
från vederbörande benäget meddelade uppgifter ut
gjorde nemligen, jemlikt den vid 1872 års slut för 
året 1873 verkställda mantalsskrifning, folkmängden i 
Stockholm 62,327 m. och 77,569 q., eller tillsamman 
139,896. Detta tal understiger med icke mindre än 
3,839 personer presterskapets folkmängdsuppgifter vid 
1872 års slut. Då Skilnaden mellan mantalsuppgif
terna och presterskapets beräkning för 1871 utgjorde 
blott 1,580, så visar detta i hvad riktning Skilnaden 
fortgår. Särskildt anmärkningsvärd t torde vara, att 
öfverskottet af presterskapets uppgifter utöfver man
talslängdernas är för qvinkönet omkring dubbelt så 
stort som för mankönet, nemligen år 1871 för man
kön 512, för qvinkön 1,068, år 1872 för mankön 
1,418, för qvinkön 2,421. För samma tid utgjorde 
den i Göteborgs stad mantalsskrifna folkmängden 
25,695 m. och 31,214 q. eller tillsamman 56,909 per
soner. Då Skilnaden mellan mantalsuppgifternä och 
presterskapets för 1871 här utgjorde 1,374 men nu 
2,420, så framträder här likaledes en tillväxt i samma 
riktning. 

Året 1870 företedde folkmängdsminskning i 37 
städer, året 1871 i 18 och året 1872 i blott 11, alla 
tillhörande dem, hvilkas folkmängd understiger 7,000 
och för det mesta ej ens på långt när uppnått detta 
antal. 

Utom Stockholm företes mortalitetsöfverskott af 
följande städer, nemligen Vesterås, Enköping, Grenna, 
Torshälla, Sigtuna och Säter. 

En blick på kol. 5 visar en stegring af antalet 
oäkta barn för vissa städer i förhållande till andra i 
folkmängd närstående, hvarigenom uppmärksamheten 
påkallas på betydliga olikheter i sociala förhållanden. 
Exempel härpå äro bland andra Norrköping, Gefle, 
Kristianstad, Sundsvall, Falun, Vesterås, Söderhamn, 
Venersborg, Sala, Nyköping, Hudiksvall, Alingsås, 
Enköping m. fl. 

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

Då, enligt hvad redan vid tab. N:o 12 är an
märkt, i det årligen uppgifna antalet dödsfall ingår 
ett ej ringa belopp af dels Svenskar, som, enligt 
presterskapet meddelade underrättelser, aflidit utom 
rikets gränser, dels lik, serdeles å hafskusterna, af 
fullkomligt okända personer, af hvilka en del antag
ligen tillhört främmande nationalitet, så följer häraf, 
att man företrädesvis i specifikationen af de genom 
farsot eller våldsam orsak framkallade dödsfallen har 
att vänta sådana personer inberäknade. Sålunda före
komma årligen flere utomlands timade dödsfall af 
de för vårt klimat främmande vest- och ostindiska 
febrarne, äfvensom af elakartad kolera under år, då 
denna farsot ej varit i Sverige gängse. Antalet 
drunknade ökas ock något dels af de Svenskar, som 
utomlands drabbats af sådant olycksfall, dels af de 
å våra hafskuster uppflutna okända liken, som delvis 
tillhöra sjöfarande af andra nationer. 

Tab. N:o 16, som redogör för de dödsfall, hvilka 
vållats af s. k. folksjukdomar, eller sådana farsoter, 
åt hvilkas periodiska uppträdande man företrädesvis 
egnat uppmärksamhet, upplyser (vid slutet af tab. 
N:o 16 B), att dessa dödsfall i hela riket, så vidt 
uppgifvet blifvit, år 1872 utgjort 7,344, eller 10 67 % 
af samtliga dödsfallen af alla anledningar. Motsva
rande tal för året 1871 utgjorde 7,540 eller 10 47 %. 
Betydelsen af talen för dessa 2 år faller bäst i ögonen 
vid jemförelse med medeltalen för decenniet 1861— 
1870, då ifrågavarande dödsfall uppgingo till 12,918, 
eller 15 71 % af samtliga dödsfall. Att detta medel-
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tal ligger emellan starkt skilda ytterligheter år klart, 
då fråga just är om farsoter. Högsta antalet år 1869, 
stegradt till 18,847 dödsfall af farsoter, eller 20 31 % 
af samtliga dödsfall, är sålunda dubbelt högre, men 
det lägsta år 1867, nedgånget till 8,346, eller 10 17 
%, står åtminstone absolut högre än båda talen för 
1871 och 1872, hvilka 2 år alltså måste gälla såsom 
serdeles lyckosamma i afseende på farsoters härjningar 
och derigenom väsentligt bidragit att nedsätta rikets 
dödlighet i det hela. 

Landsbygden ensamt för sig med ett medeltal af 
10,151, eller 14 65%, för åren 1861—1870, med an
talet 5,077, eller 8 54 %, för 1871, och med 4,333, 
eller 7 80%, för 1872, har varit gynnsammast lottad. 

Städerna med ett medeltal af 2,767, eller 21 10 
%, för decenniet 1861—1870, med antalet 2,463, eller 
19 72 %, för året 1871 och med 3,011, eller 22 69%, 
för året 1872, visa deremot för det sista året en ej 
obetydlig stegring af farsotsinflytelsen. 

Beträffande de serskilda länens landsbygd visar 
tab. N:o 16 A, kol. 19, skilnader i det relativa an
talet dödsfall af farsoter under 1872 mellan maximum 
14 17% i Kalmar län och minimum 2 57% i Vester
norrlands län, under det inom länens stadsbefolkning 
skilnaderna framträda (tab. N:o 16 B) mellan maxi
mum 28 69% i Södermanlands län och minimum 9 37% 
i Jemtlands län. Närmast detta maximum står Stock
holms stad med 27 25 %. 

I afseende på några af de svårare farsoterna torde 
följande jemförelse af dödsfallens antal här få göras: 

Smittkoppor. I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

årligt medeltal 1861—1870 867. 668. 199. 
maximum år 1869 1,474. (1868) 1,235. (1865) 429. 
minimum år 1862 148. 125. 23. 
år 1871 329. 177. 152. 

» 1872 346. 192. 154. 

Skarlakansfeber. 

årligt medeltal 1861—1870 2,884. 2,360. 523. 

maximum (1870) 4,817. 3,948. (1869) 958. 
minimum (1863) 1,324. (1861) 1,100. (1862) 203. 
år 1871 2,488. 2,150. 338. 
» 1872 1,340. 1,127. 213. 

Messling. 

årligt medeltal 1861—1870 1,796. 1,512. 283. 
maximum (1862) 7,407. 6,151. 1,256. 
minimum (1867) ..... 126. 87. (1865) 3. 
år 1871 89. 59. 30. 
« 1872 53. 48. 5. 

Hals- och Strypsjuka. 

årligt medeltal 1861—1870 2,185. 1,792. 393. 
maximum (1864) 3,999. (1863)3,359. (1863)579. 
minimum (1861) 1,145. 851. (1868) 257. 
år 1871 1,122. 840. 282. 
» 1872 1,035. 738. 297. 

Då uppgifterna om dödsorsakerna serdeles å lands
bygden ej kunna göra anspråk på fullständighet, hafva 
ofvanstående tal sin giltighet blott såsom minima. 
Men äfven som sådana äro de fullt tillräckliga att 
ådagalägga hvad den allmänna befolkningsstatistiken 
behöfver hafva upplyst, eller de mest dödande far
soternas olika intensiva och extensiva uppträdande 
och deraf beroende inflytelse på folkmängdstillväxten. 

. Med hänsyn dertill att i uppgifterna från lands
bygden ej kan väntas strängt genomförd skilnad mel
lan elakartad halssjuka (diphtheri) och strypsjuka, eller 
emellan benämningarna hjernfeber och nervfeber, äro 
dessa sjukdomar på förestående sätt grupperade. 

För en mot den speciela medicinska statistikens 
kraf svarande detaljerad redogörelse öfver samtliga 
dödsorsaker i rikets städer ligger material i Stati
stiska Central-Byrån tillhands från och med året 
1871, sedan, på grund af Cirkulär från Eders Kungl. 
Maj:ts Sundhets-Kollegium af den 23 Februari 1871, 
vederbörande läkare i städerna lemnat benäget biträde 
med granskning och komplettering af dödsorsakerna 
i presterskapets till Statistiska Central-Byrån ingående 
utdrag ur dödböckerna. Bearbetningen af detta ma
terial ligger dock utom området för Statistiska Central-
Byråns verksamhet, som ej kan så vidt utsträckas. 

Kikhosta. 

årligt medeltal 1861—1870 1,119. 981. 138. 
maximum (1868) 2,414. 2,112. 302. 
minimum (1870) 371. 322. (1865) 42. 
år 1871 147. 126. 21. 
» 1872 617. 476. 141. 

Hjern- och Nervfeber. 

årligt medeltal 1861—1870 2,429. 1,912. 517. 
maximum (1868) 4,596. 3,812. 784. 
minimum (1863) 1,243. 877. (1861) 316. 
år 1871 .....1,737. 1,313. 424. 
» 1872 1,934. 1,277. 657. 

Kolera. 

årligt medeltal 1861-1870 532. 257. 275. 
maximum (1866) 4,706. 2,252. 2,454. 
minimum (1869) 18. (1862) 8. (1869) 6. 

år 1871 67. 35. 32. 
» 1872 58. 30. 28. 

I hela riket. À landsbygden. I «fäderna. 



XXII Tab. N:o 17. Våldsamma dödsorsaker utom egen handaverkan. 

Hvad serskildt beträffar den betydliga stegring 
af antalet dödsfall i s. k. diarrhé inom städerna, 
torde få hänvisas till den häröfver afgifna förkla
ringen i A. XIII, sid, XXII, enligt hvilken Skilnaden 
beror derpå, att från och med 1871 hit hänförts de 
talrika dödsfallen bland barn under de många be
nämningar, som gifvas åt tarmkatarrherna, hvilka 
kräfva så talrika offer och så ofta epidemiskt upp
träda. 

Rubriken kolera omfattar utom den vanliga in
hemska barnkoleran äfven några utomlands timade 
dödsfall af elakartad kolera. 

Anmärkningarna till tab. N:o 16 A och B upp
lysa, att dessutom af gula febern år 1872 utomlands 
aflidit icke mindre än 30 män. 

Ett dödsfall af solstyng finnes der ock omnämndt, 
likasom 24 dödsfall af "spetälska". 

Som förut ofta blifvit anmärkt, kan åtminstone 
för landsbygden ej påräknas sträng skilnad mellan 
de 2 rubrikerna "barnsängsfeber'' och dödsfall i "barns
börd". 

Tab, N:o 17 redovisar för de uppgifna våld
samma dödssätten utom egen handaverkan och upp
lyser (vid slutet af 17 B), att hithörande dödsfall i 
hela riket, hvilka i årligt medeltal för decenniet 
1861—1870 voro 2,134 och år 1871 sjunkit till 2,077, 
under 1872 höjt sig till 2,271. Högre absoluta tal 
hafva dock förekommit år 1864 uppgående till 2,301 
och 1866 till 2,303. 

De ihjälhungrade voro 2 sinnessjuke och ett barn, 
som förvillat sig i skogen. 

Antalet år 1872 drunknade: 1,294 är högre än 
under något af föregående år, för hvilka iakttagelser 
härom samlats, och ingå deruti, såsom ofvan är an-
tydt, ej få lik af sjömän, som antagligen tillhört 
annan än Svensk nationalitet. Möjligen kan ock ett 
eller annat sjelfmord döljas under denna titel. Uti 
ofvanstående summa ingå icke mindre än 264 barn 
under 10 år, deraf 220 å landsbygden och 44 i stä
derna, till hvilkas död otvifvelaktigt bristande tillsyn 
ej litet bidragit. Mellan könen fördelar sig de drunk
nades antal med 1,121 af manligt, å landsbygden 864, 
i städerna 257, mot 173 af qvinligt kön, deraf 144 
å landsbygden och 29 i städerna. 

1872 års tal för ihjälosade, 9. m. och 7 q., ihjäl-
frusne, 21 m. och 39 q., och förbrände, 66 m. och 51 q., 
äro låga. Bland de sistnämnda förekommer ett fall, 
då liktidigt genom vådeld i Kalmar län 10 lif spilldes. 
Bland offren för brännskador träffas icke mindre än 
62 små barn, som för det mesta i brist på nödig 
tillsyn råkat i olycka, deribland 5 genom gasolja. 

Allt sedan år 1866 har antalet genom åskslag 
dödade ej varit så stort som år 1872, nemligen 26, 
deraf 10 m. och 16 q. 

Af de genom vådlig förgiftning omkomne 16 af 
manligt och 6 af qvinligt kön hafva icke mindre än 
16 varit barn. 5 ormbett äro inräknade i denna 
rubrik. 

De 94 fallen af vådlig qväfning utgöras till allra 
största delen af sålunda rubricerade hastiga dödsfall 
af späda barn i säng hos föräldrarne. Talet är det 
lägsta, som hittills iakttagits. 

Deremot utgör antalet af dem, som genom 
krossning och sårnader ljutit döden: 531, det högsta, 
som hittills förekommit och fördelar sig mellan könen 
med 468 på manligt och 63 på qvinligt och med 
426 på landsbygden och 105 på städerna. Af dessa 
olyckshändelser hafva, så vidt af uppgifterna kunnat 
inhemtas, vållats genom: 
hästars skenande, stjelpning och öfverkörning 91, 
skador i qvarnar, tröskverk och andra maskinerin 42, 
krossning af fallande trän o. d. mest i skogsarbete 38, 
under grufarbete 35, 
å jernväg af bantåg 27, 
genom slag af eller fall från häst 17, 
genom stångning (af tjur, oxe) 12, 
genom ras af jord, stenar, ställningar o. d 31. 

Vådliga skottskador hafva kräft 37 offer, deraf 
29 m. och 8 q., och 12 vållade af sprängskott. 

Genom främmande kropp i svalg och strupe 
hafva aflidit 8 m. och 2 q., deraf 2 barn. 

Förra decenniets årliga medeltal af mord och 
dråp: 77, med vexlingar mellan maximum 96 år 
1869 och minimum 63 år 1862, öfverstegs med 10 
under året 1871 och har för 1872 uppgifvits till 
85, deraf 71 å landsbygden och 14 i städerna, 54 af 
manligt och 31 af qvinligt kön, och deribland 37 
barnamord (22 m. och 15 q.), af hvilka 29 falla på lands-



Tab. N.o 18 Sjelfmord, antal, fördelning mellan könen. XXIII 

bygden och 8 på städerna. Bland morden är från 
Kalmar län upptagen 1 fånge i Florida skjuten af 
fångvaktaren under rymningsförsök. 

Sedan någon afrättning ej skett efter 1868, före
kommer åter en sådan verkställd i Landskrona å en 
Östergötlands stadsbefolkning tillhörig 31-årig f. d. 
faktoriarbetare, hvilken såsom lifstidsfånge mördat 
fängelsetjensteman. 

Då någon föreskrift ej finnes och svårligen torde 
kunna gifvas för landsbygden om uppgifter rörande 
dödsfall, som vållats omedelbart eller medelbart af 
rusgifvande drycker, hafva de tillfälligtvis härom före
kommande anteckningarna uti dödboksutdragen från 
landet intet numeriskt värde, hvaremot allt sådant ej 
kan frånkännas uppgifterna från städerna, då dessa 
till största delen lemnats eller granskats af läkare. 

Samtliga sålunda anmärkta dödsfall af akut och 
kronisk alkoholsförgiftning (i rus, delirium och kronisk 
alkoholism) utgöra år 1872: 146, deraf 141 m. och 
5 q., fördelade mellan landsbygden med 38 m. och 
2 q. och städerna med 103 m. och 3 q., deraf 38 m. 
ensamt i Stockholm. Det vore serdeles önskligt om 
dessa tals offentliggörande, dock utan alla anspråk på 
fullständighet, kunde leda uppmärksamheten på ett 
fortsatt och fullständigare meddelande af hithörande 
uppgifter. 

I dödboksutdragen förekomma emellanåt anteck
ningarna: "funnen död å mark". Då i dessa fall 
hvarken någon synbar sjukdom eller yttre våldsam 
anledning kunnat såsom dödsorsak uppgifvas, gälla 
de i allmänhet såsom härrörande af "slag" (apoplexi). 
Deras antal har utgjort under 1872: 30 män och 7 
qvinnor, deraf endast 3 män tillhörige stadsbefolk
ning. Att missbruk af starka drycker kunnat till 
någon del här medverka är icke osannolikt, likasom 
det säkert kan antagas, att många af de olyckshän
delser, som utgöra föremål för tab. N:o 17, vållats af 
sådant missbruk. 

Sjelfmorden under året 1872, serskildt behand
lade i tab. N:o 18, förete en minskning i antal, 
hvilken möjligen kan härledas från den förbättrade 
ekonomiska ställningen i landet. 

I årligt medeltal för decenniet 1861—1870 upp-
gingo sjelfmorden i hela riket till 327 8, med vex

lingar mellan maximum: 371 år 1867 och minimum: 
284 år 1863 (jfr. A. XII. 1, tab. Litt. L). Deras 
antal år 1871, nemligen 321, understiges ytterligare 
af 1872 års antal: 309. 

Landsbygdens medeltal 1861—1870, som utgjorde: 
226 6, öfverstegs af 1871 års antal: 229, men 1872 års 
antal: 226 har återgått till det decennala medeltalet. 

Städernas medeltal 1861—1870, som uppgått till: 
101 2, sjönk år 1871 till 92 och har år 1872 stannat 
vid 83. 

I relativa tal, eller på 100,000 innevånare af 
medelfolkmängden, ställer sig förhållandet på följande 
sätt: 

I hela 
riket. 

Å lands
bygden. 

I 
städerna. 

årligt medeltal 1861—1870 8 04. 6 32. 20 47. 
mellan maximum 1867 8 88. 7 10. (1868) 24 29. 
och minimum 1863 7 1 1 . 5 51. 14 78 . 
år 1871 7 67. 6 29. 16 87. 
» 1872 7 31. 6 16. 14 83. 

Då oftast förhållandet är sådant, att ett socialt 
lidande af ifrågavarande beskaffenhet visar benä
genhet till fortgående tillväxt, innebära ofvanstående 
relativa tal ett glädjande undantag. Stockholms stad 
bidrager förnämligast att höja talet för städerna, 
men att äfven der en minskning af sjelfmorden egt 
rum ådagalägges af följande sammanställning af deras 
absoluta antal derstädes, nemligen: 

år 1872 31, år 1868 53, år 1864 43, 
» 1871 36, » 1867....... 51, » 1863 39, 
» 1870 54, » 1866 44, » 1862 48, 
» 1869 53, » 1865 34, » 1861 50, 
hvilka absoluta tal äro så mycket mer bevisande, 
som hufvudstadens folkmängd under hela tiden varit 
i oafbruten tillväxt. 

Proportionen mellan könen bland sjelfmördarne 
har varit följande nemligen mot 100 af manligt kön : 

I hela 
riket. 

À lands
bygden. 

I 
städerna. 

medeltal 1861—1870 omkr. 27. 31. 18 
år 1871 » 26. 29. 19 
» 1872 » 33. 37. 22 

qvinnor, 

hvilka tal häntyda på en relativ ökning af sjelf

morden bland qvinnor. 



XXIV Tab. N:o 19. Relativa dödligheten i städerna. Tab. N:is 20—23. In- och utflyttningar. 

I afseende på civilståndet hafva samtlige sjelf
mördare varit fördelade på följande sätt, nemligen: 

G i f t e O g i f t e 

I medeltal män. qvinnor. män. qvinnor. 

1861—1870... 40 12%. 8 66%. 38 77%. 12 45%. 
År 1871......... 40 81 » 8 72 » 38 63 » 11 84 » 

» 1872 36 89 » 9 06 » 38 52 » 15 53 » 
och framträder här den höjda proportionen för både 
gifta och ogifta qvinnor. 

Emellan årstiderna hafva sjelfmorden under 1872 
på vanligt sätt fördelat sig med högsta antalet på 
den varmare delen af året, eller med 184 på måna
derna April—September och 125 på månaderna Ok
tober—Mars. 

I afseende på de för lifvets förkortande valda 
medlen har förhållandet år 1872 varit följande, nem
ligen skjutvapen: 6 15 %, skärande verktyg: 7 12 %, 
dränkning: 20 39 %, hängning och strypning: 56 63%, 
gift: 9 71 %, hvilka proportioner föga aflägsna sig från 
dem, som förekommit under förutgångna år. 

Tab. N:o 19 fortsätter redogörelsen för den re
lativa dödligheten i hvar och en af rikets städer 
jemte meddelande af de upplysningar, som äro 
nödiga för att jemföra dödligheten beräknad efter 
rättslig folkmängd med det olika resultat, som kan 
uppkomma, när man tager i beräkning jemväl de 
inom vissa städer timade talrika dödsfallen af per
soner rättsligt tillhörande andra orter. Högsta rela
tiva dödligheten för året 1872 företes af Grenna 
med 4 08% i följd af skarlakansfeberepidemi, som 
skördade 27 personer, eller mer än hälften af samt
liga 52 dödsfallen. Dernäst följer för året 1872 
Torshälla med 3 51%, Eskilstuna med 3 25 % och i 
fjerde rummet Stockholm med 3 22 %. Lägsta rela
tiva dödligheten 1 08% har för året fallit på Hjo. 

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

Genom fortsatta benägna meddelanden från Ju-
stitie- och Civildepartementen af Eders Kungl. Maj:ts 
kansli har åt denna tabell kunnat gifvas samma ut
förlighet, som under nästförutgångna år, och inhemtas 
deraf att under året 1872 

tillstånd till fast egendoms besittande i riket 
meddelats åt 85 utländingar, 

Svensk medborgarerätt beviljats åt likaledes 85, 
samt 

tillstånd att i riket vistas åt 123 utländingar; 
att högsta antalet af samtlige dessa utländingar 

varit från Danmark och närmast dem i antal Polackar ; 
och att Kronobergs län fortfarande varit det för 

förvärfvande af fast egendom mest eftersökta och detta 
till största delen af Danskar, samt att i båda dessa 
hänseenden Malmöhus län kommer detta förhållande 
nära lika. 

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

Med hänsyn till emigrationens stora betydelse 
torde dess årliga vexlingar förtjena att framhållas 
genom återupprepande här år för år af det uppgifna 
beloppet, så långt Byrån derom eger kännedom, 
nemligen 

år 1851... 1,102, år 1859... 276, år 1867... 9,334, 
» 1852... 3,314, » 1860... 348, » 1868... 27,024, 
» 1853... 2,998, >> 1861... 2,286, » 1869... 39,064, 
» 1854... 4,243, » 1862... 2,535, » 1870... 20,003, 
» 1855... 1,087, » 1863... 3,132, » 1871... 17,450, 
» 1856... 1,130, » 1864.. 5,172, » 1872 .. 15,915, 
» 1857... 1,831, » 1865... 6,691, 
» 1858... 571, » 1866... 7,206, 

Då hufvudsakliga källan för dessa uppgifter ut-
göres af utdrag ur presterskapets utflyttningslängder, 
följer visserligen häraf, att den ingalunda ovanliga 
försummelsen att hos presterskapet göra anmälan om 
utflyttningen måste framkalla ofullständighet af upp
gifterna. Då emellertid samma fel kan antagas vid
låda samtliga uppgifterna åtminstone för det sista 
decenniet, bibehålla talen dock sitt värde såsom jem-
förelsemedel och berättiga följakteligen till godkän
nande af det faktum, att emigrationen år 1872 sjunkit 
vida under hälften af dess belopp år 1869. Derest 
denna sjunkande riktning bestämdes af förhållanden 
jemförliga med sådana faktorer, som inverka på åt
skilliga andra förhållanden inom befolkningsstati
stikens område, skulle den med högsta sannolikhet 
kunna förutses blifva fortgående, men ett dylikt för
utseende förbjudes af den mängd oberäkneliga och 



Utflyttningarna med hänsyn till kön, civilstånd och ålder. XXV 

tillfälliga inflytelser, som bestämma emigrationens 
belopp. Det enda man kan motse, under förutsätt
ning af stationärt emigrantantal liktidigt med det 
åter växande antalet af vår arbetsföra befolkning i 
åldersgruppen 20—30 år, är ökad tillgång på arbets
krafter med deraf följande förhållanden. 

Landsbygden bar till årets emigrantantal bidragit 
med 12,840 personer, städerna med 3,075, mot re
spektive 14,438 och 3,012 år 1871. 

I afseende på proportionen mellan könen bland 
samtlige emigranterna företer året nästan samma för
hållande, som gällt under nästlidna decenniet, nem
ligen 55 27% mankön mot 44 73 % qvinkön. För 
landsbygdens emigranter är denna proportion respek
tive 56 85 % och 43 15 %, för städernas respektive 48 65 % 
och 51 35 %. 

Antalet gifta par bland emigranterna, hvilket år 
1869 för hela riket stigit till 4,124 och 1871 nedgått 
till 1,399, har under 1872 ytterligare sjunkit till 
1,152 och, fördeladt mellan landsbygdens och städernas 
emigranter, utgjort för de förra 959, för de senare 
193 och sålunda äfven relativt varit talrikare bland 
de förra. 

Dessutom hafva förekommit gifta personer, som 
ensamme utvandrat till ett antal af: 

Från landsbygden. Från städerna. Tillsammans. 

m. q. m. q. m. q. 

164. 264. 60. 29. 224. 293. 

Fördelade i åldern öfver och under 15 år hafva 
emigranterna företett följande förhållande, nemligen: 

Öfver 15 år. Under 15 år. 

i årligt medeltal 1861—1870 76 43%. 23 57 %. 
år 1871 78 72 » 21 28 » 
» 1872 80 81 » 19 19 » 

Med minskningen af gifta pars utvandring har 
alltså inträdt minskning af utförda barn. Ensamt för 
landsbygden ställa sig proportionerna för 1872 med 
respektive 79 32 % och 20 68 %, för städerna med re
spektive 87 02 % och 12 98 %, hvilka tal omisskänneligt 
bära prägeln af olika familjeförhållanden. 

Inom de serskilda könen hafva åldersförhållandena 

varit följande: 
Stat. Central-Byråns underd. årsberättelse för 1872. 

Af mankön 
öfver — under 

15 år. 

Af qvinkön 
öfver — under 

15 år. 

medeltal 1861—1870 80 98%. 19 02%. 73 69%. 26 31%. 
» 1866—1870 78 71 » 21 29 » 72 65 » 27 35 » 

år 1871 80 98 » 19 02 » 75 73 » 24 27 » 
» 1872 82 43» 17 57» 78 80» 21 20» 
Jemte det häraf framgår, att bland qvinkönet alltid 
medföljt ett större antal barn under 15 år, visar sig 
för båda könen en fortgående minskning af det med
förda barnantalet. 

Enligt de på senaste åren erhållna detaljerade 
åldersuppgifterna — tab. N:o 20 — voro af emigran-
terne af båda könen tillsammans 

I medeltal 
1866-1870. År 1871. År 1872. 

under 10 års ålder 17 66%. 15 05%. 13 39%. 

i ll:te—20:de lefnadsåren 17 53 » 18 20 » 19 65 » 

» 21:sta-30:de » . . 3 6 5 1 » 40 9 1 » 41 7 6 » 

» 31:sta-40:de » 16 55 » 15 7 3 » 15 5 4 » 

»41:sta-50:de » 7 4 4 » 6 1 0 » 5 73 » 

öfver fyllda 50 år 4 31 » 4 02 » 3 93 » 

Äfven här framträder minskning af antalet barn 
under 10 års ålder. 

För hvartdera könet serskildt visar sig den rela
tiva åldersfördelningen på följande sätt: 

M a n k ö n . 

1871. 1872. 

Q v i n k ö n . 

1871. 1872. 

under 10 års ålder 13 19%. 12 32%. 17 52%. 14 7 1 % . 

i ll:te—20:de lefnadsåren 17 53 » 18 43 » 19 08 » 21 16 » 

» 21:sta-30:de » 44 4 8 » 45 41 » 36 1 8 » 37 2 6 » 

» 31:sta-40:de » 15 5 9 » 15 0 1 » 15 8 9 » 16 1 8 » 

»41:sta-50:de » 5 6 0 » 5 6 5 » 6 7 6 » 5 8 3 » 

öfver fyllda 50 år 3 61 » 3 18 » 4 57 » 4 86 » 

Om man jemför med dr samlade iakttagelserna 
från och med året 1866 (A. XIII. sid. XXVI), så 
befinnas för mankönet åldersklasserna under 10 år 
och 31—40-åriga vara lägre än något af de före
gående åren, åldersklasserna 11—20-åriga och 21— 
30-åriga deremot högre, och de 3 åldersklasserna 
från och med fyllda 30 år, visa benägenhet att sjunka, 
och för qvinkönet samma förhållande, som för man
könet, gälla de 3 yngsta åldersklasserna, de 3 högre 
åter förete mindre stark benägenhet att sjunka. 

På hvart 1,000-tal af emigranter hafva nedan
stående uppgifna yrkesgrupper representerats på föl
jande sätt: 

D 



XXVI Utflyttningarna med hänsyn till yrke, härkomst och utrikes bestämmelseort. 

1861—1870. 1871. 1872. 

Jordbruksidkare 321 ‰. 2 5 7 ‰ . 2 2 0 ‰ . 
Tjenstehjon 311 » 341 » 380 » 
Fabriks- o. handtverksidkare 126 » 121 » 122 » 
"Arbetare" 77 » 135 » 140 » 
Inhyses- och backstuguhjon 49 » 54 » 43 » 
Bergsbruksidkare 23 » 18 » 21 » 
Handlande 1 0 » 1 2 » 1 1 » 
Sjömän 9 » 12 » 15 » 
Artister, ingeniörer, bygg

mästare 4 » 5 » 3 » 
Ouppgifna yrken och andra 70 » 45 » 45 » 

Jemte den öfverensstämmelse, som dessa tal sins 

emellan utvisa i flere delar, framträder dock äfven 

en anmärkningsvärd skilnad i afseende på det sjun

kande antalet af jordbrukare och det stigande af 

tjenstehjon och "arbetare". 

Till hvart 1,000-tal af samtlige emigranter hafva 

de serskilda länen lemnat följande bidrag: 
1861—1870. 1871. 1872. 

Jönköpings län 97 ‰. 89 ‰. 79 ‰. 

Vermlands d:o 86 » 91 » 86 » 

Malmöhus d:o .... 82 » 112 » 105 » 

Kristianstads d:o 80 » 75 » 67 » 

Östergötlands d:o 78 » 62 » 53 » 

Kalmar d:o 78 » 63 » 65 » 

Elfsborgs d:o 77 » 62 » 75 » 

Kronobergs d:o 61 » 72 » 74 » 

Gefleborgs d:o 47 » 19 » 12 » 

Skaraborgs d:o 46 » 41 » 52 » 

Göteborgs och Bohus d:o 45 » 56 » 77 » 

Stockholms stad -. 42 » 36 » 45 » 

Kopparbergs län 39 » 21 » 13 » 

Örebro d:o 30 » 38 » 32 » 

Hallands d:o 28 » 56 » 66 » 

Blekinge d:o 21 » 23 » 30 » 

Norrbottens d:o 11 » 13 » 10 » 

Jemtlands d:o 11 » 9 » 7 » 

Vesternorrlands d:o 11 » 6 » 7 » 

Vestmanlands d:o 8 » 9 » 8 » 

Gotlands d:o 6 » 12 » 11 » 

Vesterbottens d:o 6 » 7 » 5 » 

Södermanlands d:o 5 » 14 » 11 » 

Stockholms d:o 3 » 6 » 6 » 

Uppsala d:o 2 » 8 » 4 » 

1,000. 1,000. 1,000. 

Inflytelsen af länens olika folkmängdsbelopp är 

här icke tagen i beräkning och skulle naturligtvis 

framkalla en annan ordningsföljd. Märkvärdig nog 

är den ringa föränderlighet, som de serskilda länens 

kontingent till utvandrareantalet utvisar, et t förhål

lande -som omisskänneligt häntyder på inflytelse af 

konstanta lokala större eller mindre motvigter mot 

utvandringshågen. 

P å hvart 1,000-tal emigranter fördelar sig den 

uppgifna utrikes bestämmelseorten på följande sät t : 
1861-1870. 1871. 1872. 

Amerika (norra) 724 ‰. 744 ‰. 744 ‰. 

Danmark 92 » 79 » 84 » 

Norge 86 » 77 » 85 » 

Tyskland (och Holland) 40 » 61 » 49 » 

Finland och Ryssland 17 » 20 » 24 » 

Öfriga Europeiska länder... 5 » 7 » 6 » 

Öfriga verldsdelar 1 » 8 » 5 » 

Ouppgifven bestämmelseort 35 » 4 » 3 » 

1,000. 1,000. 1,000. 

Emigrationsströmmens riktning visar sig sålunda 

hufvudsakligen oförändrad. Osäkert är dock fort

farande, huruvida ej antalet till N. Amerika utflyttade 

är större än det uppgifna. De upplysningar, som i 

första hand kunnat erhållas om Danmark, Norge eller 

t. o. m. Tyskland såsom bestämmelseort, kunna nem

ligen i många fall innebära, att dessa länder blott 

äro utskeppningsorter för färd till Amerika. 

Genom fortsatt benäget meddelande från Stat i

stiska Kontoret i Kristiania, hvilket från hvar och 

en af Norges utskeppningsorter får emottaga specifika 

uppgifter om emigranternas kön, yrke, ålder, civil

s tånd och hemort, har blifvit upplyst, a t t under året 

1872 icke mindre är 756 Svenskar från Norska hamnar 

afflyttat till Amerika. För 755 af dessa, deraf 454 

män och 301 qvinnor, har Byrån fått emottaga de 

räknekort (cartoliner), på hvilka för hvar och en an

tecknats de svar, som kunnat erhållas om utvan

drarens namn, yrke, civilstånd, ålder, hemort, med

förda pengar, fraktbelopp samt fartyg med hvilket 

resan skulle företagas. Dessa anteckningar hafva för 

184 personer varit med hänsyn till namn eller bostad 

inom Sverige ofullständiga, så att någon eftersökning 

af dem i Svenska presterskapets emigrantförteck-
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ningar ej kunnat verkställas. Af de återstående 571 
som kunnat eftersökas, hafva 289 funnits uppgifna 
bland emigrantantalet från respektive församlingar 
för året 1872 med bestämmelseorten Amerika utom 
för 5 till Australien och 1 till Norge. Af öfrige 
282, som kunnat eftersökas, har ingen funnits för året 
1872 från de Svenska församlingarna uppgifven. Detta 
kan dock ej gälla såsom bevis att alla dessa för
summat anmälan, ty de kunna till större eller mindre 
del höra till förutgångna års utvandrare-antal, hvarom 
det ej ansetts lämpligt att i Byrån anställa en tids
ödande undersökning. För de upplysningar, som möj
ligen i ett eller annat fall kunde vara af värde för 
presterskapet eller församlingsbor, hafva samtlige de 
uppgifter, som innehållit tillräcklig upplysning om 
den Svenska afflyttningsorten, blifvit vederbörande 
pastorsembeten tillsända. Af dem som öfver Norge 
begifvit sig till Amerika voro 543 från Vermland, 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

S to rmäg t igs t e A l l e r n å d i g s t e Konung! 
Eder s Kungl. Maj:ts 

Stockholm den 20 April 1874. 

Elis Sidenbladh. 

FR. TH. BERG. 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

66 från Elfsborgs län och företrädesvis Dalsland samt 
24 från Bohus län, hvarigenom alltså närbelägenheten 
röjer sin inflytelse. 

Tab. N:o 24. Approximativ beräkning öfver folk
mängden efter åldersår vid 1872 års slut. 

Till fortsättning af de för förutgångna år lem
nade likartade beräkningar och tillmötesgående af det 
ej sällan framträdande behofvet af upplysning om 
vissa åldersklassers styrka under andra år, än de för 
hvilka genom anställda allmänna folkräkningar frågan 
kan direkt besvaras, är denna tabell utarbetad med 
utgångspunkt från de vid 1870 års folkräkning vunna 
åldersuppgifterna samt tillgodogörande af de årligen 
inkommande uppgifterna om antalet lefvande födda 
barn, aflidne och utflyttade. För fördelning af död
ligheten inom första lefnadsåren har begagnats den 
i A. XI. sid. XVIII utförda formel. 





Tab. N:o 1. FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÄR 1872. 

T
ab. 

N
:o 

1. 
Folkm

ängden, länsvis, år 
1872. 

1 

1 
Stat. C

entr.-B
yråns 

undcrd. 
årsberättelse för 1872. 



2 

Tab. N:o 2. 

ANTALET INGÅNGNA OCH GENOM DÖD UPPLÖSTA ÄKTENSKAP ÅR 1872, LÄNSVIS. 



3 

Tab. N:o 3. 

ANTALET VIGDA PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1872. 



Tab. 
QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS 



5 
N:o 4. 

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1872, LÄNSVIS. 



6 
Tab. N:o 5. 

ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD ÅR 1872, LÄNSVIS. 



ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP UNDER ÅRET 1872, STIFTSVIS. 

Tab. N:o 6. 
T

ab. 
N

:o 6. 
A

ntalet genom
 skiljobref upplösta 

trolofningar och äktenskap under året 1872. 
7 



8 

Tab. N:o 7. 

BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE, ÅR 1872. 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 187. 2 

S
ta

t. C
entr.-B

yråns 
underd. årsberättelse för 1872. 

T
ab. 

N
:o 

8. 
B

arnsbördernas 
förhållande 

i afseende på fostrens antal och civilstånd år 1872. 
9 



10 

Tab. N:o 9. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1872, LÄNSVIS. 



11 

Tab. N:o 10. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1872, LÄNSVIS. 



12 

Tab. N:o 11. 

ANTALET DÖDFÖDDA, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1872, LÄNSVIS. 



13 

Tab. N:o 12. 

ANTALET AFLIDNE ÅR 1872, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 
(Dödfödde ej inberäknade.) 



14 

Tab. 

DÖDE EFTER KÖN, ÅLDER OCH 



15 

N.o 13. 

CIVILSTÅND, ÅR 1872. 



16 
Tab. N:o 14. 

ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1872, LÄNSVIS. 



17 

Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER ¹), ÅR 1872. 

Stat. Centr.-Byråns underd. berattelse för 1872. 



18 

Tab. N:o 16. 
UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARN SBÖRD 

ÅR 1872, LÄNSVIS. 



19 

Tab. N:o 16. (Forts.) 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD 
ÅR 1872, LÄNSVIS. 



20 

T a b . N:o 17. 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1872, LÄNSVIS. 



21 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VALDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1872, LÄNSVIS. 



22 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1872, LÄNSVIS. 



23 

Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅRET 1872 LÄNSVIS. 



24 
Tab. N:o 19. 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



25 
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 1872 ERHALLIT SVENSK 
MEDBORGARERÄTT ELLER TILLSTÅND ATT I RIKET VISTAS ELLER ATT BESITTA FAST EGENDOM. 

26 
T

ab. 
N

:o 
20. 

Sum
m

arisk uppgift 
öfver utländingar, som

 erhållit Svensk m
edborgarerätt, m

. m
. 



27 

Tab. N:o 21. 

DE FRÅN RIKET ÅR 1872 UTFLYTTADES ÅLDER. 



28 
Tab. 

DE ÅR 1872 FRÅN RIKET UTFLYTTADES ANTAL, 



29 
N:o 22. 
CIVILSTAND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 



30 
Tab. 

DE ÅR 1872 UTFLYTTADES UPPGIFNA 



31 
N:o 23. 

UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 



32 

Tab. N:o 24. 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1870—1872. 



33 

Tab.N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER VID SLUTET AF ÅREN 1870—1872. 



34 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER VID SLUTET AF ÅREN 1870—1872. 



BIHANG. 

DÖDE EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND 

ÅREN 

1870 OCH 1871. 



36 Bihang 

DÖDE EFTER KÖN, ALDER OCH 

Anm. '). Härmed rättas uppgifterna i kol. 52 och 53 & sid 15 i A. XII. 1., beroende på den felaktiga siffran 42 i st. för 43 i kol. 28 & sid. 14. 



N:o 1. 37 

CIVILSTÅND, ÅR 1870. 



38 Bihang 

DÖDE EFTER KÖN, ÅLDER OCH 



N:o 2. 39 

CIVILSTÅND, ÅR 1871. 
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