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S T O R M Ä G T I G S T E , A L L E R N Å D I G S T E K O N U N G ! 

I djupaste underdånighet öfverlemnas härmed Sta

tistiska Central-Byråns underdåniga årsberättelse för 

året 1876 rörande befolkningsförhållandena, grundad 

på de föreskrifna årliga primäruppgifterna, som sam

manfattats i 24 tabellbilagor. 

Då uppgifterna för ett enda år få ett betydligt 

ökadt värde, om tillfälle kan beredas att jemföra dem 

med förutgångna år, hafva Byråns underd. årsberättel

ser hitintills delvis egnats åt dylika jemförelser med 

kortare eller längre förutgångna tidrymder. Emedan 

nu intet annat land har tillgång till oafbrutna be

folkningsstatistiska iakttagelser för en så lång tid

rymd, som Sverige, och begäret att erhålla känne

dom om dessa iakttagelsers resultat stegrats i den 

mån spridningen till utlandet af Byråns berättelser 

gifvit vinkar om de upplysningar, som vårt land eger 

att inom denna gren af statistiken erbjuda, har By

rån länge hyst önskan att i ett sammanhang kunna 

meddela en öfversigt af åtminstone grunddragen af 
Stat. Central-Byråns underd. årsberättelse för år 1876. 

Sveriges befolkningsstatistik. En ytterligare uppfor

dran härtill har gifvits genom en från etnografiska 

afdelningen af den stundande verldsexpositionen i 

Paris framstäld särskild begäran om ett sådant bi

drag. Närmast torde ock en dylik öfversigt kunna 

gagna så väl universitetsstudierna inom vårt land, 

som den enskilde vännen och idkaren af statistik, då 

den besparar de afskräckande arkivforskningar och 

beräkningar, hvilka i så månget fall skulle påkallas 

för att fullständiggöra de inskränktare återblickar, 

som hittills i Byråns årsberättelser kunnat lemnas. 

Af dessa skäl har Byrån ansett sig böra egna 

arbete åt det Bihang, som under titeln: "Några grund

drag af Sveriges befolkningsstatistik" åtföljer denna 

underdåniga berättelse. Vid dess utarbetande i ett 

sammanhang för hela tidrymden från 1748 till och 

med 1875 har den fördel vunnits, att de brister och 

fel, som för åtskilliga år förefinnas i de tillgängliga 

källorna, kunnat i väsentlig mån utjemnas. En följd 
A 



II Tab. N:o 1. Folkmängdstillväxt, landsbygd, städer, län, kön. 

häraf har ock blifvit, att några obetydliga olikheter 

kunna förekomma mellan detta Bihangs siffror och 

dem, som i en eller annan förutgången årsberättelse 

finnas utförda. 

I den mån detta Bihang dertill erbjuder tillfälle, 

tillåter sig Byrån att i det följande hänvisa till det

samma för jemförelser med förhållandet under året 

1876, sådant detta af tabellbilagorna till denna års

berättelse framgår. 

Tab. N:o 1. Folkmängd. 

Genom en absolut årstillväxt af 46,422 har rikets 

folkmängd enligt uppgifterna vuxit till 4,429,713 vid 

utgången af året 1876. Den relativa tillväxten 1·06 % 

befinnes vid jemförelse med Bihanget tab. N:o 1, sid. 

3, kol. 13, hafva varit något högre än under hvart-

dera af de närmast förutgångna 3 åren. 

Till den samfälda folkmängdstillväxten hafva 

landsbygden och städerna som vanligt lemnat olika 

bidrag, då den absoluta och relativa tillökningen ut

gjort: 

å l a n d s b y g d e n : år 1876 28,930 eller 0·77 %. 

tillsamman 1871—75 3·88 %. 

i s t ä d e r n a : år 1876 17,492 eller 2·85 %. 

tillsamman 1871—75 13·69 %. 

Tillväxten ensamt under år 1875 utgjorde re

spektive 0·76 % och 2·22 %. 

Rikets län intaga, med hänsyn till den relativa 

folkmängdstillväxten under året 1876, sins emellan 

följande ordning, och är här för jemförelse tillagd 

hvarje läns folkmängdsökning under de tre nästför-

flutna qvinqvennierna. 

Blott Gotlands län företer alltså för året 1876. 

folkmängdsminskning, hvaremot ökning utöfver 1 % 

utvisas af 14 län, inberäknad Stockholms stad. Då 

denna stad, om hvars folkmängd uppgifterna fort

farande torde vara något för höga, undantages, visa 

de nordligaste länen framgent sin förmåga att uppe

hålla en stark tillväxt. 

Hvartdera könet för sig företer följande tillök

ning i relativa tal : 

För en öfversigt öfver vexlingarna i tillväxten 

af hvartdera könet alltsedan år 1749 torde få hän

visas till Bihanget tab. N:o 1. 

Sedan, i enlighet med den allmänna naturlagen 

för folkmängdstillväxten, Byrån i underdåniga berät

telser ända från året 1862 fäst uppmärksamhet på ett 

förestående afbrott af den starkare folkmängdstillväxt, 

som under perioden 1846—1860 egt rum, och i sam

manhang dermed framhållit, att verkningarna af en 

sådan nedsättning af folkmängdstillväxten komme att 

företrädesvis framträda för de produktiva åldersklas

serna, tillkom uti den starka emigrationen efter de 

svaga skördarna åren 1867 och 1868 en faktor, som 

på förut oberäkneligt sätt stegrade den förändring, 

som befolkningsstatistiken berättigat att vänta. Då 

emigrationen numera sjunkit till ett belopp, som 

ej kan öfva någon nämnvärd inflytelse, och den 



Tab. N:o 1. Proportion mellan könen, landsbygds- och stadsbefolkning. Tab. N:o 2. Ingångna äktenskap. III 

15-års-period, under hvilken man var berättigad att 

motse afbrott i folkmängdstillväxten, med året 1875 

tilländagått, hafva vi nu inträdt i en period, under 

hvilken befolkningsstatistiken, så långt dess berätti

gande kan räcka, lofvar oss att motse ej blott en 

starkare folkmängdstillväxt i allmänhet, utan en så

dan företrädesvis inom de produktiva åldersklasserna. 

Så vida ej oberäkneliga förhållanden inträda, synes 

man sålunda hafva att såsom följder häraf vänta ök

ning af äktenskapens antal och af nativitetsbeloppet, 

samt en tillgång å arbetskrafter, som ej kan blifva 

utan märkbar inflytelse på de under minskad tillgång 

på arbetare så högt stegrade arbetsprisen. 

Bihangets tabeller N:is 3 t. o. m. 7 innehålla de 

statistiska skälen till denna väntan. 

I afseende på proportionen mellan könen inom 

rikets hela befolkning finnes en fullständig utredning 

i Bihangets tab. N:o 1, kol. 14. Förhållandet under 

1876, eller mot 1,000 män 1,059 qvinnor, visar vid 

jemförelse en sänkning af qvinnorna under den pro

portion, som gällt för de sistförflutna 8 åren. 

Förhållandet i detta hänseende mellan landsbyg

den och städerna har varit följande mot 1,000 m.: 

å l a n d s b y g d e n : i s t ä d e r n a : 

På landsbygden finnes alltså lägsta relativa an

talet det sista året, och detta gäller, med undantag 

för 1867, äfven städerna. 

Jemtlands län fortfar ännu på 14:de året att 

göra undantag från rikets öfriga län, i det dess qvin-

liga folkmängd utgör blott 988 mot 1,000 af den 

manliga, och ett likartadt förhållande eger ock rum 

å Norrbottens läns landsbygd, der proportionen nu 

utgör 995 : 1,000. 

Om till kontroll öfver de direkta folkmängdsupp

gifterna för året 1876 beräknas nativitetsöfverskottet 

samt in- och utflyttningarna, gifver denna beräkning för 

hela riket en tillväxt af 43,350 mot 46,422 enligt 

tab. N:o 1, kol. 16, en skilnad, som i det hela är 

så ringa, att den kan anses bekräfta nämnda ta

bells tal. 

För landsbygden ensamt skulle enligt nativitets-

och emigrationsöfverskotten tillväxten beräknas till 

39,250, för städerna ensamt på samma grunder till 

4,100. Då nu kol. 16 tab. N:o 1 uppgifver tillväxten 

för landsbygden till blott 28,930, men för städerna 

till icke mindre än 17,492, ådagalägga dessa siffror 

den betydliga inflyttning, som på vanligt sätt egt 

rum från landsbygden till städerna. 

I följd af dessa inflyttningar företer proportionen 

mellan landsbygds- och stadsbefolkning (jfr A. XIII, 

sid. III) det förhållande, som nedanstående tal för 

nu löpande decennium utvisa: 
Landsbygdsbefolkning. Stadsbefolkning. 

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

I afseende på absoluta och relativa antalet i hela 

riket ingångna äktenskap torde för jemförelse få hän

visas till Bihanget tabb. N:is 8 och 9. Då det förra år 

1876 för hela riket utgjort 31,184, finnes det vid 

sådan jemförelse väl hafva öfverstigit det näst förut

gångna årets, men varit lägre än under åren 1873 

och 1874. 

På 10,000 invånare af medelfolkmängden af 

båda könen komma alltså 70·6, af mankönets ensamt 

145·8 och af qvinkönets ensamt 137·5 under året 

ingångna äktenskap. Om dessa tal jemföras med 

dem, som i Bihanget tab. N:o 8, kol. 17—19, sid. 

29, äro beräknade på blott 1,000, så visar sig huru 

äktenskapsfreqvensen från sin låga ståndpunkt under 

qvinqvenniet 1866—1870 åter höjt sig och derigenom 

bekräftat, att dess sänkning under nämnda femårs

period stod i närmaste beroende af den sänkning i 

de giftvuxna åldersklassernas antal, som då egde 

rum, men numera upphört. 

Beträffande landsbygd och städer hvar för sig har 

förhållandet med ingångna äktenskap varit följande: 



IV Tab. N:o 2 och Litt. A. Ingångna äktenskap länsvis — efter trosbekännelse och civilstånd. 

Landsbygden har alltså ej uppnått 1873 års ab

soluta och relativa tal, hvaremot i städerna absoluta 

antalet är högre än 1875, men det relativa något 

lägre. Till den betydligt högre äktenskapsfreqvensen 

i städerna ligger hufvudsakliga orsaken i den starka 

inflyttningen af giftvuxna personer. 

Tab. Litt. A. Ingångna äktenskapens relativa talrikhet länsvis. 

Länsvis åskådliggöres äktenskapsfreqvensen af 

nedanstående tab. Litt. A, utvisande för 1876 den 

högsta i Stockholms stad och den lägsta i Elfsborgs län. 

Antalet äktenskap mellan olika trosförvandter, 

hvilket i årligt medeltal för decenniet 1861—1870 

utgjorde 7·5, vexlande för enskildt år mellan 2 och 

13, och under qvinqvenniet 1871—1875 från 11 år 

1871 ökats med 2 hvart år till 19 år 1875, har un

der 1876 sjunkit till 12. 

I afseende på de i äktenskap inträdda personer

nas civilstånd har förhållandet varit: 



Tab. N:o 2. Första giftet, omgiften, äktenskap upplösta genom död. Tabb. N:is 3 och 4. Ålder vid äktenskaps ingående. v 

Den blott långsamt fortgående förändringen af 

dessa förhållanden för hela riket ådagalägges vid 

jemförelse med Bihanget tab. N:o 9, kol. 22—25. 

Landsbygden utmärker sig för större talrikhet af 

giftermål mellan enkling och ogift samt enkling och 

enka, städerna för sådan mellan ogift och enka. 

I afseende på proportionen mellan dem, som in-

trädt i första giftet och i hvarje af följande omgiften, 

utfalla talen, reducerade till 1,000 ingångna äkten

skap, på följande sätt: 

män gifte: 

För antalet i första giftet inträdda män och qvin-

nor lemnar Bihanget tabb. N:is 8 och 9 utförligare 

redogörelse för en längre årsföljd. 

Omgiften hafva såsom förr är ådagalagdt — A. 

XII, 1, sid. XIII — varit i aftagande allt sedan år

hundradets början. I förhållande till samtliga in

gångna äktenskap utgjorde de i årligt medeltal åren 

1871—1875 för hela riket och mankönet 11·59 % och 

qvinkönet 5·94 %; för landsbygen och mankönet 11·87 

% och qvinkönet 5·98 %; för städerna och mankönet 

10·10 % och qvinkönet 5·74 %. Under 1876 hafva de 

för hela riket utgjort respektive 12·20 % och 5·91 %; 

för landsbygden respektive 12·58 % och 5·81 %; för 

städerna respektive 10·44 % och 6·35 %. Den redo

görelse, som Bihanget, tab. N:o 8, kol. 7 och 8, lem

nar för omgiftenas antal, och som t. ex. för första 

året 1802 visar dem i hela riket hafva öfverstigit 

17 %, torde få tjena till ytterligare belysning af denna 

fråga. 

För antalet genom dödsfall upplösta äktenskap och 

dessas förhållande till de under samma tid ingångna 

lemnar Bihanget, tabb. N:is 8 och 9, fullständig redo

görelse i hvad beträffar hela riket, och då med kol. 

23, tab. N:o 8, jemföres förhållandet för 1876, eller 

683 genom död upplösta mot 1,000 ingångna äkten

skap, finnes proportionen fördelaktigare än under de 

2 nästförutgångna åren. För landsbygden ensamt har 

förhållandet varit 709, för städerna ensamt 561. 

At t mannens död oftare än hustruns vållar äk

tenskapets upplösning ådagalägges af nedanstående 

tal för aflidna hustrur mot 100 aflidne gifte män: 

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

ingående. 

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ål

der under året 1876 ingångna äktenskapen utvisar 

tab. N:o 3 att, lika som under 1875, 14 män under 

fyllda 20 år, alla tillhörande landsbygden, ingått äk

tenskap, deribland en med qvinna i 31:sta—35:te lef-

nadsåren; 

att icke mindre än 45 män öfver fyllda 70 år, 

deraf 5 i städerna, och af hvilka samtliga 42 voro 

enklingar, under året inträdt i gifte, i 6 fall med 

qvinnor under 40 års ålder; 

att 5 qvinnor blifvit gifta före fyllda 16 år, alla 

å landsbygden, 49 i 17:de, 206 i 18:de, 506 i 19:de, 

886 i 20:de lefnadsåret, och alltså tillsammans 1,652 

före fyllda 20 år. 



VI Tabb. N:is 3, 4 och Litt. B. Äktenskap i vissa åldersklasser, medelålder. 

att icke mindre än 485 qvinnor öfver fyllda 50 

år ingått giftermål, deribland 201 som förr ej varit 

gifta, och bland dessa senare en mer än 70-årig. 

Som vanligt i senare tider företer för mankönet 

åldersklassen i 26:te—30:de lefnadsåren högsta abso

luta antalet ingångna äktenskap, och detta jemväl för 

landsbygd och städer. Hvad dessa sistnämnda be

träffar, visar dock den höga siffran i 31:sta—35:te 

lefnadsåren i förhållande till den i 21:sta—25:te, huru 

äktenskaps ingående här försenas mot å landsbygden. 

Samtliga af män före fyllda 30 år ingångna äk

tenskap, hvilka i medeltal för 1871—1875 utgjorde 

för hela riket 56·87 %, för landsbygden 57·66 % och 

för städerna 52·69 %, hafva för 1876 företett följande 

respektiva tal, nemligen: 57·05 %, 57·68 % och 54·11 

%, allt af samtliga ingångna äktenskap. 

För qvinkönet ligger det absoluta maximum för 

hela riket och landsbygden i åldersklassen 21—25-

åriga, men för städerna i den näst högre, eller i 

26—30:de lefnadsåren. 

Samtliga af qvinnor före fyllda 30 år ingångna 

äktenskap, hvilka i medeltal för åren 1871—1875 ut

gjorde för hela riket 6875 %, för landsbygden 70·19 

% och för städerna 61·16 %, hafva för 1876 företett 

följande proportioner, nemligen respektive 69·54 %, 

71·14 % och 61·96 %. 

Hvad beträffar ensamt omgiften förete dessa i 

hela riket och å landsbygden för män högsta abso

luta antalet i 41:sta—45:te lefnadsåren, för städerna 

deremot i 36:te—40:de; för qvinnor i hela riket och 

å landsbygden i 36:te—40:de, hvaremot städernas ab

soluta maximum för året träffas i åldersklasserna på 

ömse sidor om den nyssnämnda. 

Med beräkning af de åldersuppgifter i grupper, 

som tab. N:o 3 innehåller, utfaller på följande sätt 

medelåldern: 

För året 1876 lemnar nedanstående tab. Litt. 

B redogörelse för det relativa antalet vigda par inom 

särskilda åldersklasser så väl i hela riket som å lands

bygden och i städerna. 

Tab. Litt. B. Relativa antalet vigde inom särskilda åldersklasser är 1876. 



Tabb. N:is 3, 4 och Litt. C. Inbördes åldersförhållande. Omgtften. Tab. N:o 5. Årstid för äktenskaps ingående, VII 

I medeltal för åren 1871—1875 utgjorde antalet 

af de män, som ingått sitt första äktenskap före fyllda 

30 år, för hela riket 63·64 %, för landsbygden 64·73 

% och för städerna 58 %. För 1876 utgöra dessa pro

portioner respektive 64·08 %, 65·03 % och 59'70 %. 

Antalet af de qvinnor, som ingått sitt första äkten

skap före fyllda 30 år, utgjorde i medeltal för åren 

1871—1875 i hela riket 72·45 %, å landsbygden 74·03 

%, i städerna 64'18 %, och har förhållandet under 

1876 varit respektive 73·23 %, 74·91 % och 65·25 %. 

Alla dessa tal antyda alltså något tidigare ingångna 

äktenskap. 

Nedanstående tabell Litt. C lemnar fortsättning 

(från A. XII, 1, tab. Litt. C) af redogörelsen för in

bördes åldersförhållandet mellan de i äktenskap in

trädde inom de åldersgrupper, som bestämts af upp

gifterna till tabellverket för tiden före 1860. Äfven 

denna tabell utvisar större talrikhet af ingångna äk

tenskap i tidigare ålder. 

Till jemförelse med Bihanget tab. N:o 9, kol. 

28—35, sid. 31, torde här böra tilläggas, att under 

året 1876 äktenskap ingåtts i följande promilleför

hållande : 

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

intill och med 25 år 219 ‰. 225 ‰. 186 ‰. 

i 26:te—35:te lefnadsåren... 559 » 554 » 587 » 

i 36:te—50:de lefnadsåren... 176 » 173 » 192 » 

Öfver fyllda 50 år 46 » 48 » 35 » 

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

af qvinnor : I hela riket. 1 landsbygden. I städerna. 

intill och med 25 år 383 ‰. 401 ‰. 297 ‰. 

i 26:te—35:te lefnadsåren... 467 » 457 » 517 » 

i 36:te—50:de lefnadsåren 134 » 126 » 175 » 

Öfver fyllda 50 år 16 » 16 » 11 » 

Enligt tab. N:o 4 faller högsta absoluta antalet 

i första giftet inträdda qvinnor för hela riket och 

landsbygden på det 23:dje, för städerna deremot på 

det 28:de lefnadsåret. Denna flyttning för riket i sin 

helhet från det 25:te lefnadsåret år 1875 utgör ett 

särdeles anmärkningsvärdt bevis på de lättade ut-

sigter för bosättning, som året företett. 

Omgiften inom hvar och en af de i tab. N:o 3 

upptagna åldersklasserna hafva utgjort följande pro

centtal af hela åldersklassens summa giftermål: 
I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

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

De tal, som denna tabell innehåller, utvisa det 

vanliga förhållandet af högsta antalet ingångna äk-



VIII Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta äktenskap. Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

tenskap i December månad för riket och landsbygden 

men i Oktober för städerna. För de särskilda länen 

vexlar dock för året maximum mellan Oktober i Stock

holms stad och län, Södermanlands, Östergötlands 

och Gotlands län; November i Uppsala, Gefleborgs, 

Vesternorrlands och Vesterbottens, samt December i 

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristian

stads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, 

Elfsborgs, Skaraborgs, Vermlands, Örebro, Koppar

bergs och Norrbottens län, hvarförutom Vestmanlands 

län har lika högt antal i Oktober och November och 

Jemtlands län har högsta antalet i April . 

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

Denna tabell, som enligt uppgifter från dom

kapitlen förut meddelats efter stiftsindelningen, har 

nu, för att vinna likformighet med berättelsens öfriga 

tabeller, efter samma källor bearbetats till länsredo

görelser enligt den grund, som i anmärkningen är 

antydd. Den förändrade uppställningen har jemväl 

beredt tillfälle att meddela åtskilliga upplysningar 

som förr saknats. 

Trolofningar, upplösta genom skiljobref, hvilka 

i årligt medeltal 

för decenniet 1861—1870 utgjort 154·9, 

för qvinqvenniet 1871—1875 » 159·4, 

med maximum år 1865 183, 

och minimum år 1871 133, 

hafva 1876 uppgått till 148, 

deraf på landsbygden 119, 

» i städerna 29. 

Dessa trolofvade hade vid skilsmessan 33 lef-

vande barn. 

Äktenskap, upplösta genom skiljobref, hvilka i 

årligt medeltal 

för decenniet 1861—1870 utgjort 130·1, 

» qvinqvenniet 1871—1875 » 175·2, 

med maximum år 1874 216, 

och minimum åren 1868 och 1869 ... 115, 

hafva under år 1876 uppgått till... 212, 

deraf å landsbygden 131, 

» i städerna 81, 

och utgjorde dessa makars vid skilsmessan lefvande 

barn icke mindre än 259. 

Enligt åldersredogörelsen i kol. 8—24 faller för 

hela riket och landsbygden högsta antalet skilda ma

kar på 36:te—40:de lefnadsåren. 

Beträffande tabellens öfriga innehåll torde till 

densamma få hänvisas. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Till den redogörelse för barnaföderskornas antal 

i hela riket, hvilken i Bihanget, tabb. N:is 10 och 

11, är meddelad för hela den tid, under hvilken upp

gifter härom funnits, torde få hänvisas, för jemförelse 

med antalet år 1876, utgörande 138,146. Dervid be

kräftas, hvad Byrån i föregående berättelser vågat 

motse, eller att den betydliga sänkning af barna

föderskornas antal, hvilken, liktidigt med sänkningen 

af ingångna äktenskap, inträdde år 1867, endast vore 

öfvergående. 

Hvad beträffar landsbygd och städer särskilda 

torde följande siffror lemna upplysning. Barnaföder

skorna utgjorde: 

Det absoluta maximum under år 1866, som upp

gick till 122,085, är sålunda visserligen ej af lands

bygden uppnådt, men framsteget från 1868 års mi

nimum 100,885 dock ansenligt. 

För städerna är sista årets absoluta tal det hög

sta som förekommit. 

I förhållande till medelfolkmängden af qvinkön 

inom hvarje af nedanstående åldersklasser har under 

året 1876 antalet i äktenskap inträdda qvinnor och 

barnaföderskor varit följande: 

Medelfolkmängd. Inträdda i äktenskap. Barnaföderskor. 

16—20-åriga 216,704. 7·62 ‰. 9·67 ‰. 

21—25 » 180,070. 57·12 » 109·72 » 

26—30 » 159,400. 61·15 » 21272 » 



Tab. N:o 7. Barnaföderskornas ålder. IX 

Medelfolkmängd. Inträdda i äktenskap. Barnaföderskor. 

31—35-åriga 149,577. 32·24‰ . 235·40 ‰. 

36—40 » 136,268. 16·83 » 207·71 » 

41—45 » 135,390. 9·13 » 121·08 » 

46—50 » 122,677. 5·39 » 18·77 » 

51—55 » 122,031. 2·73 » 0·24 » 

16—25 » 396,774. 30·09 » 55·08 » 

26—35 » 308,977. 47·16 » 223·70 » 

36—50 » 394,335. 10·63 » 119·19 » 

Öfver 15 » 1,536,332. 20·30 » 89·92 » 

öfver 50 » 436,246. 1·11 » 0·07 » 

21—45 » 760,705. 37·32 » 175·59 » 

Ofvanstående beräkningar äro utförda med hän-

sigt att kunna jemföras med dem, som för en lång 

förfluten årsföljd förekomma i Bihanget tabb. N:is 

8, 9, 10 och 11. Vid sådan jemförelse framträder intet 

förhållande, som väsentligt afviker från de närmast 

förutgångna gynnsamma åren, och torde i öfrigt i 

afseende på ifrågavarande åldersförhållanden få hän

visas till den underd. årsberättelsen för 1875. 

Under året 1876 har åldersfördelningen mellan 

barnaföderskorna inom hela riket varit följande på 

hvart 1,000-tal, nemligen: 

under fyllda 20 år 15·2 % 0 . 

i 21:sta—25:te lefnadsåren 143·2 » 

i 26:te—30:de » 245·7 » 

i 31:sta—35:te » 255·1 » 

i 36:te— 40:de » 205·1 » 

i 41:sta—45:te » 118·8 » 

i 46:te—50:de » 16·7 » 

deröfver 0·2 » 

Jemförda med de qvinqvennala medeltal, som 

Bihanget, tab. N:o 11, kol. 13—19, sid. 36, innehål

ler, utvisa dessa tal en ökning af antalet mödrar i 

de yngre åldersklasserna. 

Om landsbygden och städerna åtskiljas, visa de 

relativa talen följande förändringar: 
A landsbygden. I städerna. 

under fyllda 20 år 14·8 ‰. 17·6 ‰. 
i 21:sta—25:te lefnadsåren. . 140·0 » 161·2 » 

i 26:te—30:de » ... 241·4 » 270·0 » 

i 31:sta—35:te » ... 253·9 » 262·0 » 

i 36:te—40:de » ... 208·4 » 186·3 » 
Stat. Central-By råns underd. årsberättelse för är 1876. 

Ä landsbygden. I städerna. 

i 41:sta— 45:te lefnadsåren... 123·6 ‰. 91·5 ‰. 

i 46:te—50:de » ... 17·7 » 11·2 » 

deröfver 0·2 » 0·2 » 

Den skilnad, som här framträder mellan lands

bygden och städerna, sammanhänger delvis, såsom i 

föregående årsberättelser är ådagalagdt, med olika 

åldersproportioner mellan gifta och ogifta mödrar 

samt dessa senares större relativa talrikhet i städerna. 

Detta åskådliggöres genom följande relationer till 

1,000 barnaföderskor af hvartdera slaget för året 1876: 

I h e l a r i k e t : Gifta mödrar. Ogifta mödrar. 

under fyllda 20 år 9·8 ‰. 63·4 ‰. 

i 21:sta—25:te lefnadsåren ... 122·5 » 327·1 » 

i 26:te—30:de » ... 240·2 » 295·0 » 

i 31:sta—35:te » ... 264·9 » 168·4 » 

i 36:te—40:de » ... 217·0 » 98·8 » 

i 41:sta—45:te » ... 127·3 » 42·8 » 

i 46:te—50:de » ... 18·1 » 4·4 » 

deröfver 0·2 » 0·1 » 

å l a n d s b y g d e n : 

under fyllda 20 år ( 9·7 » 70·7 » 

i 21:sta—25:te lefnadsåren ... 122·0 » 339·7 » 

i 26:te—30:de » ... 237·4 » 286·3 » 

i 31:sta—35:te » ... 262·3 » 161·3 » 

i 36:te—40:de » ... 218·7 » 94·2 » 

i 41:sta—45:te » ... 130·8 » 43·5 » 

i 46:te—50:de » ... 18·9 » 4·2 » 

deröfver 0·2 » 0·1 » 

i s t ä d e r n a : 

under fyllda 20 år 10·1 » 46·8 » 

i 21:sta— 25:te lefnadsåren ... 126·0 » 298·5 » 

i 26:te—30:de » ... 258·5 » 314·8 » 

i 31:sta—35:te » ... 282·0 » 184·4 » 

i 36:te—40:de » ... 206·0 » 109·4 » 

i 41:sta—45:te » ... 104·4 » 41·2 » 

i 46:te—50:de » ... 12·8 » 4·7 » 

deröfver 0·2 » 0·2 » 

Vid denna jemförelse får ej lemnas ur sigte, att 

en stor mängd af dessa ogifta mödrar kortare eller 

längre tid efter barnsbörden öfvergå från ogifta till 

gifta. Ytterligare hithörande jemförelser finnas i näst-

förutgångna årsberättelsen. 
B 



X Tab. N:o 7. Barnaföderskornas medelålder, civilstånd, förlossningsbiträde. 

Medelåldern för samtliga barnaföderskor, beräk

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

har år 1876 utgjort: 
I hela riket. Å landsbygden. I städerna. 

32·10 år. 32·21 år. 31·32 år, 

ensamt för de med oåkta barn nedkomna: 

27·87 år. 27·67 år. 28·33 år, 

hvilka tal till största delen vid jemförelse med förut

gångna år Befinnas något sänkta. 

Med hänsyn till civilståndet hafva af samtliga 

barnaföderskor varit: 

i h e l a r i k e t : 
Medeltal. Gifta. Enkor och frånskilda. Trolofrade. Ej gifta. 

1871—1875... 89·00%. 0-61%. 1·00%. 9·39%. 

år 1876 89·74 » 0·60 » 0·94 » 8·72 » 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875... 90·92» 0·56» 0·95» 7·57» 

år 1876 91·59 » 0·51 » 0·91 » 6·99 » 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875... 77·31 » 0·93 » 1·34 » 20·42 » 

år 1876 79·39 » 1·07 » 1·09 » 18·45 » 

I förhållande till hela antalet barnaföderskor hafva 

samtliga mödrar till oäkta barn, enligt den i Byrån 

följda klassifikation, utgjort: 
Medeltal. I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1871—1875 10·92%. 9·00%. 22·61%. 

år 1876 10·14» 8·30» 20·50» 

Dessa mödrar till oäkta barn hafva varit förde

lade mellan följande civilståndskategorier: 

i hela r ike t : 
Gifta. Enkor och frånskilda. TrolofVade. Ej gifta. 

1871—1875... 1·01%. 3·80%. 9·22%. 85·97%. 

år 1876 0·88 » 3·86 » 9·29 » 85·97 » 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875. 1·10» 4·14» 10·59» 84·17» 

år 1876 0·94» 3·82» 11·03» 84·21» 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875... 0·79 » 2·97 » 5·93 » 90·31 » 

år 1876 0·75» 3·93» 5·33» 89·99 » 

Samtliga dessa tal ådagalägga den stora skilna-

den i ifrågavarande hänseende mellan landsbygd och 

städer. 

Om i beräkning tagas å ena sidan ingångna äk

tenskap och immigrerade gifta par och å andra sidan 

äktenskap, som upplösts genom död och skiljobref 

samt emigrerade gifta par, så skulle de bestående äk

tenskapen hafva utgjort vid 1876 års slut i hela riket 

728,512, å landsbygden 642,982 och i städerna 85,530. 

Då vid 1875 års slut de respektiva talen utgjorde 

719,172, 635,951 och 83,221, uppkomma såsom me

deltal för år 1876 respektive 723,842, 639,466 och 

84,376. Mot hvarje 100-tal af dessa gifta qvinnor 

hafva svarat: 

Gifta barnaföderskor. 

Medeltal. I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1861—1865 18·44%. 18·24%. 20·38%. 

1866—1870 16·44» 16·15» 19·08» 

1871—1875 16·96» 16·78» 18·39» 

år 1876 17·15» 16·82» 19·65» 

Uppgifterna om examineradt förlossningsbiträde 

gifva följande procenttal af samtliga barnaföderskor: 

Medeltal. I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1861—1870 omkr. 43·00%. 36·00%. 93·00%. 

1866—1870 » 46·00» 38·00» 93·00» 

1871—1875 50·34» 43·22» 91·64» 

år 1876 55·25» 48·23» 94·76» 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Absoluta och relativa antalet födda barn (lefvande 

och liflösa) så väl som ensamt lefvande födda har år 

1876 varit följande: 

För Jemförelse med Bihanget tab. N:o 12 torde 

här jemväl böra tilläggas, att år 1876 mot 1,000 af 

manliga medelfolkmängden i 21:sta—50:de lefnads-

åren (818,426) svarat 166 lefvande födda och mot 

1,000 af den qvinliga medelfolkmängden i 16:de—45:te 

lefnadsåren (977,409): 139. 

Dessa absoluta och relativa tal antyda i det hela 

ett fortgående närmande till det gynnsamma nativi

tetsförhållandet under år 1866, om än i någon mån 

förrådes en sänkning vid Jemförelse med året 1875. 



Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat En- och flerfostrigt bafrandeskap. Proportion mellan könen. XI 

Om samtliga födda fördelas på en- eller fler

fostrigt hafvandeskap erhållas följande procenttal: 

f ö r h e l a r i k e t : 
Enfostrigt Tvillings- Trillings- o. 

Ärligt medeltal. hafvandeskap. börd. fyrlingsbörd. 

1871—1875 97·07%. 2·88%. 0·05%. 

år 1876 97·03» 2·94» 0·03» 

för l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 97·05» 2·90» 0·05» 

år 1876 97·03» 2·94» 0·03» 

för s t ä d e r n a : 

1871—1875 97·22» 2·73» 0·05» 

år 1876 97·03» 2·93 » 0·04» 

Proportionen mellan de lefvande födde och de 

dödfödde, utan hänsyn till en- eller flerfostrigt hafvan

deskap, utfaller på nedanstående sätt: 

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

1871—1875 96·78%. 3·22%. 

år 1876 96·90» 3·10» 

för l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 96·90» 3·10» 

år 1876 96·99» 3·01» 

för s t ä d e r n a : 

1871—1875 96·08» 3·92» 

år 1876 96·42» 3·58» 

Om åter hänsyn tages till inflytelsen af en- eller 

flerfostrigt hafvandeskap utfalla talen på följande sätt: 

efter enfostrigt hafvandeskap: 

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

1871—1875 96·98%. 3·02%. 

år 1876 97·09» 2·91» 

för l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 97·10» 2·90 » 

år 1876 97·18» 2·82» 

för s t ä d e r n a : 

1871—1875 96·26» 3·74 » 

år 1876 96·58» 3·42» 

efter tvillingsbörder: 

fö r h e l a r i k e t : 

1871—1875 90·39» 9·61» 

år 1876 90·96» 9·04 » 

för l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 90·44» 9·56» 

år 1876 90·90» 9·10» 

f ö r S t ä d e r n a : Lefvande födde. Dödfödde. 

1871—1875 90·11%. 9·89%. 

år 1876 91·29» 8·71» 

efter trillings- och fyrlingsbörder: 

för he l a r i k e t : 

1871—1875 83·23» 1677» 

år 1876 77·08» 22·92 » 

för l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 83·39» 16·61» 

år 1876 76·92» 23·08 » 

fö r s t ä d e r n a : 

1871—1875 82·22» 17·78» 

år 1876 77·78» 22·22» 

Mot hvarje 100-tal lefvande födde hafva svarat 

dödfödde: 

efter enfostrigt hafvandeskap: 
I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1871—1875 3·11%. 2·99%. 3·89 % 

år 1876 3·00» 2·90» 3·54 » 

efter tvillingsbörd: 

1871—1875 10·63» 10·57» 10·97» 

år 1876 9·94» 10·01» 9·54 » 

efter trillings- och fyrlingsbörder: 

1871—1875 20·14 « 19·92» 21·62» 

år 1876 29·73» 30·00» 28·57 » 

Proportionen mellan mankön och qvinkön har 

bland de födda varit mot 1,000 af qvinkön: 
M a n k ö n . 

. . Bland lef- Bland död- Bland samt-

1 h e l a r i k e t : vande födde. födde. lige födde. 

1871—1875 1,053. 1,301. 1,060. 

år 1876 1,055. 1,334. 1,062. 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 1,055. 1,326. 1,063. 

år 1876 1,052. 1,348. 1,060. 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875 1,042. 1,190. 1,047. 

år 1876 1,069. 1,269. 1,075. 

ensamt bland de äkta barnen: 

i h e l a r i k e t : 

1871—1875 1,052. 1,310. 1,059. 

år 1876 1,056. 1,351. 1,064. 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 1,054. 1,329. 1,061. 

år 1876 1,053. 1,355. 1,061. 



XII Tab. N:o 8. Proportion mellan lefvande och dödfödde, äkta och oäkta. 

M a n k ö n . 

.. Bland lef- Bland död- Bland samt-
1 S t ä d e r n a : vande födde. födde. lige födde. 

1871—1875 1,037. 1,200, 1,042. 

år 1876 1,075. 1,325. 1,082. 

ensamt bland de oäkta barnen: 

i h e l a r i k e t : 

1871—1875 1,067. 1,250. 1,074. 

år 1876 1,043. 1,239. 1,051. 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 1,070. 1,303. 1,078. 

år 1876 1,042. 1,294. 1,051. 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875 1,057. 1,164. 1,063. 

år 1876 1,047. 1,146. 1,051. 

Till Jemförelse af dessa proportioner för hela 

riket med dem, som iakttagits från och med 1749, 

erbjuder Bihanget tabb. N:is 12 och 13, kol. 11 till

fälle, och framgår deraf i det hela en riktning till 

ökning af mankönets proportion, ehuru med betyd

liga vexlingar för enskilda år. 

Om proportionen mellan de födda barnens kön 

betraktas med hänsyn till inflytelsen af en- eller fler-

fostrigt hafvandeskap, utfaller för hela riket på föl

jande sätt mot 1,000 qvinkön antalet 
M a n k ö n . 

Bland lef- Bland död- Bland samt-
vande födde. födde. lige födde. 

efter enfostrigt hafvandeskap: 

1871—1875 1,054. 1,314. 1,061. 

år 1876 1,058. 1,327. 1,065. 

efter tvillingsbörd: 

1871—1875 1,018. 1,168. 1,032. 

år 1876 964. 1,431. 999. 

efter trillings- och fyrlingsbörder: 

1871—1875 952. 1,375. 1,012. 

år 1876 480. 833. 548. 

I hela riket hafva mot 1,000 lefvande födde äkta 

barn svarat 111 oäkta. Detta tal, jemfördt med Bi

hanget tab. N:o 12 kol. 12, visar den sänkning af 

de oäkta barnens proportion, som egt rum under 

åren 1874 och 1875, hafva ytterligare fortgått till 

likhet med medeltalet för qvinqvenniet 1866—1870. 

(Bihang, tab. N:o 13, kol. 12). 

I procent af de lefvande födda fördela sig de 

äkta och oäkta på följande sätt: 

i h e l a r i k e t : Äkta. oäkta. 
1871—1875 89·22%. 10·78%. 

år 1876 89·98» 10·02» 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 91·08» 8·92» 

år 1876 91·78» 8·22» 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875 77·81» 22·19» 

år 1876 79·79» 20·21» 

Från sin högsta proportion: för hela riket 11·03 

% år 1872, för landsbygden 9·16 % samma år, och 

för städerna 24·23 % år 1867, företer de oäkta bar

nens relativa antal alltså en ej obetydlig sänkning. 

Om proportionen mellan äkta och oäkta barn 

beräknas ej blott för de lefvande födde, utan för 

samtliga både lefvande och dödfödda barn, utfaller den 

för år 1876 på följande sätt, nemligen: 
I hela riket. t-A landsbygden. I städerna. 

Äkta. Oäkta. Äkta. Oäkta. Äkta. Oäkta. 

89·84%. 10·16%. 91·69%. 8·31%. 79·47%. 20·53%. 

Af hela antalet födda, lefvande och dödfödda, 

hafva inom hvardera civilståndskategorien de dödfödde 

i hela riket utgjort: 
Äkta. Oäkta. 

1871—1875 3·08%. 4·36%. 

år 1876 2·95» 4·40» 

Barn af trolofvade mödrar, inför lagen likställda 

med de äkta, men af Statistiska Byrån för likformig

het med andra länder räknade bland de oäkta, hafva 

af samtliga oäkta barn utgjort: 

1873. 1874. 1875. 1876. 

i hela riket 9·16%. 9·04%. 9·16%. 9·26%. 

å landsbygden... 10·44 » 10·28 » 10·54 » 10·98 » 

i städerna 6·08» 6·00» 5·96 » 5·36» 

De lefvande födda oäkta barnen hafva mot hvarje 

1,000-tal af hela medelfolkmängden utgjort: 

af båda könens: 

1861—1870. 1871-1875. 1876. 

i hela riket 3·01 ‰. 3·32 ‰. 3·09 ‰. 

å landsbygden ... 2·36 » 2·72 » 2·51 » 

i städerna 7·73 » 7·09 » 6·63 » 

af blott qvinkönets: 

i hela riket 5·85 » 6·41 » 6·01 » 

å landsbygden... 4·61 » 5·32 » 4·92 » 

i städerna 14·32 » 12·98 » 12·19 » 



Tabb. N:is 9—11. Nativiteten månadsvis. Tab. N:o 12. Antalet aflidne, förhållande till lefvande födde. XIII 

Ehuru denna Jemförelse med medelfolkmängden 

kan blifva missledande i följd af de olika åldersklas

sernas olika styrka vid olika tidpunkter, är den dock 

giltig som bevis både för skilnaden mellan lands

bygden och städerna och för den relativa minsknin

gen i antalet oäkta barn. 

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

Högsta antalet inom hela riket år 1876 födda 

barn, lefvande och liflösa, faller med 12,488 på Mars 

månad, motsvarande konception i Juni månad; hög

sta antalet lefvande födda och högsta antalet lefvande 

födda äkta likaledes på Mars, oäkta på Maj, dödfödde 

likaledes på Maj. Lägsta antalet födda barn, så väl 

tillsamman som äkta, oäkta och dödfödda hvar för 

sig, faller med 10,762 på Augusti månad, motsvarande 

konception i November. Då likartad skilnad mellan 

dessa 2 månader bekräftats af iakttagelserna från och 

med år 1861 (jfr A. XII, 1, och A. XVII) kan den 

alltså anses som karakteristisk för vårt land. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne, 

Antalet aflidne har varit: 

i h e l a r i k e t : 

Vid den Jemförelse med förutgångna år, som för 

hela riket erbjudes af Bihanget tabb. N:is 14—19, 

visar sig absoluta och relativa antalet aflidne under 

år 1876 hafva varit lägre än de 2 nästförutgångna 

årens, så väl för båda könen gemensamt som för 

hvartdera könet för sig. 

Af de särskilda länen, för hvilka en öfversigt af 

mortaliteten under de 15 åren 1861—1875 är lemnad 

i A. XVII, sid. xxvi, förete Jönköpings, Kronobergs, 

Gotlands, Blekinge, Hallands, Vermlands, Örebro, 

Kopparbergs och Gefleborgs län för året 1876 en höj

ning af dödligheten öfver de 2 nästförutgångna årens. 

Intet län visar dock någon mera framstående dödlig

het under året, om ej dit kan hänföras Gefleborgs 

med 2·50 %. 

Mot hvarje 1,000-tal lefvande födde har antalet 

aflidne inom nedanstående 2 åldersgrupper utgjort: 
i he la r i k e t : Aflidne 

1876. 0—1-åriga. af alla åldrar. 

af båda könen 140·2. 635·3. 

ensamt mankön 149·5. 629·7. 

» qvinkön 130·4. 641·2. 

å l a n d s b y g d e n : 

af båda könen 130·0. 615·2. 

ensamt mankön 139·1. 607·9. 

» qvinkön 120·5. 622·9. 

i s t ä d e r n a : 

af båda könen 197·7. 749·2. 

ensamt mankön 207·9. 752·6. 

» qvinkön 186·8. 745·5. 

Till Jemförelse med ofvanstående förhållanden, i 

hvad hela riket beträffar, lemna Bihangets tabeller 

N:is 14—19 tillfälle. 

I öfrigt röjer sig i dessa tal ej blott skilnaden 

mellan könen, utan än mer påfallande den emellan 

landsbygden och städerna. Det högre talet af döds

fall bland qvinkönet af alla lefnadsåldrar vid Jem

förelse med 1,000 lefvande födde, beror af detta köns 

betydliga öfvertalighet inom befolkningen mot man

könet, särdeles i de högre lefnadsåldrarne. Att stä

derna dock i detta hänseende utgöra undantag, har 

åter sin orsak deruti, att inom dem dödligheten af 

mankön redan före uppnåendet af en högre lefnads-

ålder är så stor. 

Om frågan förändras till det antal qvinkön, som 

aflidit mot 100 aflidne mankön, blir svaret för år 1876 

i hela riket 96·53 %, å landsbygden 97·37 % och i 

städerna 92·68 %. 

Dödligheten efter civilstånd har inom hvartdera 

könet för sig varit följande: 

i he l a r i k e t : 
Ej gifte. Gifte. Enklin- Enkor 

Medeltal. m. q. m. q. gar. 
1871—1875 57·50%. 51·36%. 29·77 %. 24·57%. 12·73%. 24·07%. 
år 1876 60·97 » 56·49 » 27·38 » 21·84 » 11·65 » 21-67 » 



XIV Tabb. N:is 12 och 13. Aflidne efter civilstånd och ålder. 

å landsbygden: 
Ej gifte. Gifte. Enklin 

Medeltal. m. q. m. q. gar. Enkor 
1871-1875 54·77%. 48·39%. 30·97%. 26·33%. 14·26%. 25·28%. 
år 1876 58·97» 54·54 » 28·14» 23·12» 12·89» 22·34» 

i s t äderna : 
1871—1875 68·89» 64·35» 24·77 » 16·90» 6·34» 18·75 » 

är 1876 70·02» 65·77» 23·94» 15·73» 6·04» 18·50» 

I afseende på förklaringen af de skiftningar, som 

dessa relativa tal förete, torde få hänvisas till A. 

XVII, sid. xxvii o. följ. 

Tab. Litt. D. Antalet aflidne i barndomen i % af hela dödsantalet af alla åldrar. 

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

Om i tab. N:o 13 kol. 24, 25 och 26 följas, så 

utvisar det 15:de lefnadsåret den ålder, vid hvilken 

det från första lefnadsåret sjunkande antalet dödsfall 

nått sitt minimum och hvarifrån det åter börjar stiga. 

Såsom exponent af den inflytelse, som dels vex-

lingarna i antalet lefvande födda barn, dels olika far

soters uppträdande utöfvat på dödsfallens fördelning 

mellan olika åldersgrupper af befolkningen, har den 



Tab. N:o 13. Aflidne efter ålder. Tab. N:o 14. Aflidne efter årstid. x v 

redogörelse, som i föregående årsberättelser lemnats, 

ansetts böra äfven för året 1876 fortsättas i före

stående tab. Litt. D. 

Samtliga dödsfallen inom de första 10 lefnads-

åren visa här för året 1876 och hela riket en högre 

procent än förutgångna år ända till 1865. Detta för

hållande beror af ökade härjningar af skarlakansfeber 

och på sätt tab. N:o 16 närmare upplyser. För hvart 

och ett af de särskilda 10 första lefnadsåren med un

dantag af det första får man ock gå omkring 7 år till

baka, eller till 1869, innan man träffar på högre tal. 

Landsbygden företer för de första 10 lefnadsåren högre 

tal först år 1865, städerna deremot redan år 1869. 

Till Jemförelse med de beräkningar, som i Bi-

hanget tab. N:o 14 äro utförda för vissa åldersgrup

per i förhållande till samma åldersgruppers medel

folkmängd, erbjuder året 1876 följande tal för de 

aflidne af båda könen gemensamt i hvar och en af 

nedanstående åldersklasser i förhållande till hvart 

1,000-tal af åldersklassens medelfolkmängd för året, 

nemligen: 

Lefnadsår. Medelfolkmängd. Aflidne på 1,000 
deraf. 

0—10:de 1,001,455. 36·80. 

ll:te—20:de 909,869. 4·76. 

21:sta—30:de 667,849. 6·88. 

31:sta—40:de 542,995. 8·41. 

41:sta—50:de 490,964. 10·85. 

51:sta—60:de 411,564. 17·45. 

deröfver 381,806. 61·51. 

Häraf framgår att årets dödlighet ökats blott för 

de 2 första af ofvanstående åldersklasser och för den 

första till högre belopp än hvad som förekommit allt 

sedan år 1869. 

Om könen åtskiljas, utfaller för året 1876 denna 

Jemförelse af medelfolkmängden med dödligheten inom 

nedanstående åldersklasser på följande sätt: 
M a n k ö n . Q v i n k ö n . 

Lefnadsår Medel- Aflidne på Medel- Aflidne på 

folkmängd. 1,000 deraf. folkmängd. 1,000 deraf. 

0—20:de 963,681. 22·51. 947,642. 20·56. 

21:sta—30:de 328,379. 7·21. 339·470. 6·57. 

3l:sta—40:de 257,149. 8·94. 285·846. 7·93. 

41:sta—50.-de 232,897. 12·40. 258,067. 9·44. 

deröfver 357,126. 41·11. 436,245. 36·64. 

Här visar sig för mankönet höjning mot de 6 

nästförutgångna åren endast i åldersklassen 0—20-

åriga men sänkning under flere af de förflutna för 

de öfriga åldersgrupperna. 

Den beräknade medelåldern af de aflidne har 

utfallit på följande sätt: 
M a n k ö n . Q v i n k ö n . 

I hela A landa- I stä- I hela A lands- I stä-
Medeltal. riket. bygden. derna. riket. bygden. derna. 

1860—1875 31·17. 32·51. 24·51. 35·67. 36·73. 29·88. 

1861-1865 28·97. 30·01 23·31. 33·55. 34·47. 28·44. 

1866-1870 32·01. 33·45. 24·33. 36·21. 37·41. 29·89. 

1871—1875 32·59. 34·19. 25·84. 37·29. 38·39. 31·32. 

år 1876 30·44. 31·57. 25·29. 33·90. 34·75. 29·72. 

Bland de aflidne räknades år 1876 antalet af 

dem, som uppnått åldern öfver fyllda 80 år, till 

följande: 
Af båda könen. Af mankön. Af qvinkön. 

5,505 eller 6·38 %. 2,197 eller 5·00 %. 3,308 eller 7·80 %, 

i förhållande till samtliga dödsfall inom hvartdera 

könet. Talrikheten af dessa dödsfall, jemförd med 

deras antal under århundradets första hälft, antyder 

att den numeriska styrkan af denna höga åldersklass 

för närvarande är betydlig. 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid. 

Enligt denna tabell har under år 1876 högsta 

antalet dödsfall inträffat i December månad för hela 

riket och landsbygden och i Januari för städerna; 

lägsta antalet dödsfall åter för både riket, landsbyg

den och städerna i September månad, för Stockholms 

stad dock först i Oktober. 

Nedanstående Jemförelse för hela riket med när

mast förutgångna år, i hvilken 10,000 årliga dödsfall 

äro fördelade på kalendermånaderna, reducerade till 

lika längd af 30 dagar, upplyser om årsvexlingarna 

i detta hänseende. 
1873. 1874. 1875. 1876. 

Januari 827. 844. 1,090. 976. 

Februari 907. 928. 1,019. 915. 

Mars 912. 968. 981. 871. 

April 955. 954. 937. 884. 

Maj 979. 1,016. 866. 908. 

Juni 774. 859. 716. 772. 

Juli 704. 751. 648. 685. 

Augusti 685. 666. 616. 658. 

September 683. 647. 613. 662. 
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1873. 

Oktober 756. 

November.. 881. 

December 937. 

Tab. N:o 15. Städernas folkmängd. Tabb. N:is 16—19. Dödsorsakerna. 

1874. 

618. 

812. 

937. 

1875. 

731. 

848. 

935. 

1876. 

751. 

930. 

988. 

Tab. N;o 15. Folkmängdsförändringarna inom 

hvarje stad. 

Som tabellen utvisar har minskning af folkmäng

den under året 1876 egt rum i städerna Söderhamn, 

Skeninge, Nora, Laholm, Marstrand, Hedemora, Skan

ör, Sigtuna och Säter. 

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

I näst förutgångna årsberättelse, A. XVII, är 

en utförligare redogörelse lemnad så väl för de 

åtgärder, som allt ifrån vårt tabellverks början tid 

efter annan varit vidtagna för att erhålla kunskap 

om dödsorsakerna, som ock för de upplysningar, som 

härom vunnits från och med året 1861. 

Den procent af samtliga dödsfall, som faller på 

de farsotsdödsfall, hvilka tab. N:o 16 upptager, ut

gör för året 1876 och hela riket 17·87 % och har 

sedan år 1869 ej nått denna höjd. För landsbygden 

ensamt går den till 16·35 % mot den högre 19·47 % 

år 1869; för städerna ensamt till 24·90 % mot den 

högre 31·13 % år 1874. 

Till denna höjning af farsotsdödsfallen ligger 

egentliga skulden hos skarlakansfebern jemte dess 

följeslagare difteri och strypsjuka, hvarförutom mäss

ling äfven förekommit talrik. Offren för skarlakans

febern hafva ökats både å landsbygden och i stä

derna och anmärkningarna till tab. N:o 16 utvisa, huru 

våldsamt den flerstädes härjat. Under hela den tid, 

från och med året 1861, för hvilken vi hafva iakt

tagelser samlade, har intet enda år att uppvisa så 

högt tal som 1876 med 5,163 dödsfall, deraf 4,727 

barn under 10 år och 436 personer öfver denna ål

der. Läggas härtill de talrika dödsfall af difteri och 

strypsjuka, hvilka så ofta i uppgifterna kunna anses 

likbetydande med skarlakansfeber, framstår denna far

sot som den mest mördande af dem, som i senare 

tider hemsökt landet. 

Att så väl denna farsot som mässling sprides 

genom smitta från skolorna torde med allt skäl kunna 

antagas. 

Dödsfallen af smittkoppor synas lyckligtvis vara 

i betydligt sjunkande från sitt maximum år 1874. 

Anmärkningsvärdt synes vara, att de fördelat sig med 

273 på åldern under och 331 på åldern öfver 10 år. 

Bland dödsfallen af nervfeber äro inräknade, utom

lands timade, icke mindre än 50 af gula febern och 

1 af Savannahfeber. 

I afseende på dödsfallen af våld och olyckshän

delser torde jemväl få, för Jemförelse med aflägsnare 

år, hänvisas till A. XVII. För de närmast förutgångna 

utvisar tab. N:o 17 under året 1876 omvexlande höj

ning och sänkning för de särskilda dödsorsakerna, 

dock allt inom gränser, som i det hela ej antyda 

någon anmärkningsvärd förändring; i vissa fall, så

som mord och dråp, en minskning. 

De afrättade, af hvilka den ene senast tillhört 

landsförsamling, den andre stadsförsamling, hafva lidit 

straffet för rån och mord, begångna under särdeles 

försvårande omständigheter. 

Sjelfmorden, tab. N:o 18, hvilka i årligt medel

tal för decenniet 1861—1870 i hela riket utgjorde 

327'8, mellan maximum 371 år 1867 och minimum 

284 år 1863, ,och i årligt medeltal för qvinqvenniet 

1871—1875 höjdes till 347·4, mellan maximum 394 

år 1874 och minimum 309 år 1872, hafva år 1876 

stigit till 409 och fördela sig med 75·31 % på lands

bygden och med 24·69 % på städerna. 

Jemförda med medelfolkmängden och fördelade 

mellan landsbygden och städerna utvisa de följande ta l : 

Det stigande, som här för riket framträder, vi

sar sig tillika vara beroende af det relativa antalets 

tillväxt å landsbygden i större proportion än sänk

ningen i städerna förmått motväga. 



Tab. N:o 18. 

Sjelfmordens absoluta och relativa antal inom 

hvarje särskildt län upplyses af nedanstående tabell 

Litt. E. 

För Stockholms, Uppsala, Kronobergs, Kalmar, 

Kristianstads, Kopparbergs och Gefleborgs län förete 

här sista årets absoluta tal högre belopp än något 

af de nästförutgångna årens. 

Proportionen mellan könen bland sjelfmördarne 

har mot 100 mankön varit följande antal qvinkön: 

Medeltal. 1 hela riket. A. landsbygden. I städerna. 

1861—1865 28 q. 32 q. 17 q. 

1866—1870 27 » 30 » 19 » 

1871—1875 31 » 35 » 22 » 

år 1871 26 » 29 » 19 » 

» 1872 33 » 37 » 22 » 

» 1873 36 » 39 » 29 » 

» 1874 33 » 37 » 25 » 

Sjelfmorden. XVII 

I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

år 1875 29 q. 35 q. 15 q. 

» 1876 31 » 36 » 16 » 

Äfven här synes landsbygden framför städerna 

visa ökad freqvens bland qvinliga sjelfmördare. 

I afseende på civilståndet hafva samtliga sjelf

mördare i hela riket varit fördelade på följande sätt: 

I afseende på åldern vid sjelfmordens begående 

är i nästförutgångna årsberättelse — A. XVII, sid. 

XLVII—XLIX och tab. Litt. M — en redogörelse lem-

nad, hvilken grundats på hela antalet sjelfmord un

der åren 1861—1875 och af hvilken framgår såsom 

Tab. Litt. E. Sjelfmordens antal länsvis 1861—1876. 



XVIII Tab. N:o 18. Sjelfmord. Tab. N:o 19. Städernas dödlighet. 

giltigt resultat, att sjelfmordsfreqvensen tilltager med 

högre lefnadsålder. Huru detta förhållande gör sig 

gällande äfven för de relativt låga tal, som ett enda 

år kan erbjuda, framgår af följande proportioner af 

sjelfmord på 100,000 menniskor inom nedanstående 

åldersgrupper af båda könen tillsammans under året 

1876, nemligen: 

för åldern under fyllda 25 år 1·75. 

i 26:te—35:te lefnadsåren 11·73. 

i 36:te—45:te » 16·77. 

i 46:te—55:te » 20·14. 

i 56:te—65:te » 20·29. 

i 66:te—75:te » 24·04. 

deröfver 15·64. 

Öfver orsakerna till sjelfmorden saknas fullstän

dig upplysning i de till Statistiska Byrån ingångna 

uppgifter. Med säkerhet kan dock af dem inhemtas, 

att sinnessjukdomar och rusgifvande dryckers miss

bruk likasom förut intaga ett ganska högt rum. 

Äfven i afseende på årstiden för sjelfmordens 

föröfvande bekräftar året 1876 det förhållande, som 

i nästförutgångna årsberättelse är för en längre års-

följd ådagalagdt, då första qvartalet nu haft 83, det 

andra 141, det tredje 105 och det fjerde 80, och 

alltså den varmare och ljusare årshalfvan 246, den 

kallare och mörkare 163 sjelfmord. 

Fortfarande utgör ock hängning och strypning 

det sätt, hvarpå de flesta sjelfmorden föröfvas. Bland 

andra sätt hafva under året förekommit nedstörtande 

i gruföppning och nedkastande på jernväg framför 

ankommande lokomotiv. 

Tab. N:o 19 innehåller fortsättning af den års-

redogörelse för städernas relativa dödlighet, som för 

helsovårdsstadgans tillämpning kan vara behöflig med 

hänsyn till skilnaden mellan rättslig och faktisk folk

mängd vid beräkning af dödlighetsprocenten. 

Tab. N:o 20. Utländingar som erhållit svensk 
medborgarerätt m. m. 

Enligt denna tabell, upprättad på grund af be

näget meddelade uppgifter från Justitie- och Civil

departementen af E. K. Maj:ts kansli, har 

svensk medborgarerätt år 1876 beviljats 102 per

soner, 

Tab. N:o 20. Naturalisationer. Tabb. N:is 21—23. Ut- och inflyttade. 

tillstånd att i riket vistas beviljats 51 personer, 

och tillstånd att besitta fast egendom beviljats 

51 personer. 

Af samtliga dessa utländingar har, likasom förra 

året, högsta antalet varit från Danmark och dernäst 

från tyska och ryska kejsarrikena. 

Inom Kronobergs län är åt de flesta utländingar 

rättighet till fast egendoms besittande medgifven. 

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

Antalet af de från församlingarnas presterskap 

nominativt uppgifna emigranterna under året 1876 

utgör 9,418 eller 0·21 % af rikets medelfolkmängd, 

och hafva af dem 4,927 tillhört mankön och 4,491 

qvinkön. Till detta antal har landsbygden bidragit 

med 7,109 eller 0·19 % och städerna med 2,309 eller 

0·37 % af respektive medelfolkmängden. 

Enligt de likaledes från presterskapet meddelade 

nominativa uppgifterna å immigranter har dessas an

tal utgjort för samma år och hela riket 3,212, deraf 

1,922 mankön och 1,290 qvinkön, och hafva af dem 

uppgifvits från landsbygden 1,923 och från städerna 

1,289. 

Vid Jemförelse af det sålunda för hela riket upp

gifna antalet emigranter och immigranter utgör de 

förras öfvertalighet alltså 6,206. 

Antalet emigranter från och immigranter till 

hvarje län upplyses af tabb. N:is 23 B och 23 A. 

Af emigranterna från hela riket hafva 52·3 % 

tillhört manligt och 47·7 % qvinligt kön, hvilket för

hållande antyder en fortgående, om ock ringa steg

ring af de sistnämndas proportion. 

Bland de utvandrade hafva för ifrågavarande år 

antalet gifta par utgjort 650, deraf från landsbygden 

527 och från städerna 123. 

Bland immigranterna hafva de gifta paren ut

gjort 310, deraf 190 anmälts från landsbygden och 

120 från städerna. 

Bland ensamme personer öfver 15 års ålder, som 

emigrerat, hafva äfven varit 25 män och 116 qvin-

nor gifta. 

Barn under 15 år, medförda af emigranter, hafva 

uppgått till 833 af manligt och 786 af qvinligt kön. 



Tabb. N:is 21—23. Ut- och inflyttade. Tab. N:o 24. Åldersfördelning af folkmängden. XIX 

Tab. N:o 21 redogör specifikt för åldern af så 

väl emigranter som immigranter. 

Beträffande de utflyttades lefnadsyrken intaga, 

såsom tab. N:o 22 B utvisar, tjenstehjonen, lika med 

förhållandet under närmast förutgångna år, det hög

sta antalet, efter hvilka närmast följa jordbruks-, fa

briks- och handtverksidkare. Enligt tab. N:o 22 A 

äro ock tjenstehjonen de talrikaste bland immigran

terna. 

Emigranternas fördelning efter utrikes bestäm

melseorter utfaller i närmaste likhet med året 1875, 

så att näst efter Amerika, dit 3,702 personer upp

gifvits utflyttade, följa Danmark ock Norge. 

Tab. N:o 23 B utvisar derjemte, att utflyttnin

garna till Amerika förnämligast ske från Östergöt

lands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, till 

Danmark från Kristianstads och Malmöhus län samt 

till Norge från Göteborgs och Bohus, Vermlands samt 

Elfsborgs län. 

Aterinflyttningarna från Danmark, så väl i öfrigt 

som företrädesvis till Malmöhus län, framträda ock 

i tab. N:o 23 A särdeles talrika. 

För jemförelser i afseende på emigration och 

immigration under förutgångna år torde få hänvisas 

till den utförligare redogörelse, som förekommer i 

den underd. årsberättelsen för året 1875. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

Tab. N:o 24. Approximativ beräkning af folkmäng

den inom hvarje åldersår vid slutet af år 1876. 

De nominativa och till ålder specificerade upp

gifter, som till Statistiska Byrån årligen inkomma 

Öfver lefvande födde, aflidne, emigranter och immi

granter, hafva lemnat tillfälle att med utgångspunkt 

från den senaste allmänna detaljerade folkräkningens 

resultat årligen utföra en approximativ beräkning af 

folkmängden inom hvarje särskildt åldersår, hvilken 

beräkning upptagits i en mot ofvanstående svarande 

tabell i förutgångna årsberättelser. Resultatet af denna 

beräkning har ej kunnat väntas fullt öfverensstäm-

mande med de summariska uppgifter öfver hela folk

mängden, hvilka likaledes årligen erhållas från för

samlingarna i riket. Men skilnaden har dock i all

mänhet utfallit så ringa, att om den skulle hafva ut-

proportionerats på hvart och ett lefnadsår, deraf icke 

kunde hafva uppstått någon störande inflytelse. På 

grund häraf har ansetts ändamålsenligast att i tab. 

N:o 24 för året 1876 upptaga resultatet af en sådan 

utproportionering, så att samtliga åldersklassernas 

summa der finnes öfverensstämmande med den folk

mängd, som tab. N:o 1 innehåller. Till Jemförelse 

med de förutgångna åren har för dem jemväl verk

ställts en dylik utproportionering. 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K u n g l . Maj : t s 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

1. 8. 

Karl Sidenbladh. 

Stockholm den 28 Februari 1878. 





Tab. N:o 1. FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÅR 1876. 

T
ab. 

N
:o 

1. 
Folkm

ängden, 
länsvis, år 1876. 

1 



Tab. N:o 2. 

ANTALET INGÅNGNA OCH GENOM DÖD UPPLÖSTA ÄKTENSKAP ÅR 1876, LÄNSVIS. 

2 



3 

Tab. N:o 3. 
ANTALET VIGDA PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1876. 



4 

Tab. 

QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS 



5 

N:o 4. 

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



6 

Tab. N:o 5. 

ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD AR 1876, LÄNSVIS. 



7 
Tab. N:o 6. 

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP 
UNDER ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



8 

Tab. N:o 7. 
BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE ÅR 1876. 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1876. 

T
ab. 

N
:o 8. 

B
arnsbördernas förhållande i afseende på fostrens antal och

 civilstånd, år 1876. 
9 



10 

Tab. N:o 9. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDA ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



11 

Tab. N:o 10. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA OÄKTA BARN I HVARJE MANAD AF ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



12 

Tab. N:o 11. 

ANTALET DÖDFÖDDA, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



13 

Tab. N:o 12. 
ANTALET AFLIDNE ÅR 1876, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 

(Dödfödde ej inräknade.) 



14 

Tab. 

AFLIDNE EFTER KÖN, ÅLDER 



15 

N:o 13. 

OCH CIVILSTÅND, ÅR 1876. 



16 

Tab. N:o 14. 

ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1876, LÄNSVIS. 



17 

Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER 1), ÅR 1876. 



18 

Tab. 
UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) 



19 

N:o 16. 

OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD ÅR 1876, LÄNSVIS. 



20 

Tab. N:o 16. 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) 



21 

(Forts.). 

OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD ÅR 1876, LÄNSVIS. 



22 

Tab. N:o 17. 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN), ÅR 1876, LÄNSVIS. 



23 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1876, LÄNSVIS. 



24 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÄR 1876, LÄNSVIS. 



25 

Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅR 1876, LÄNSVIS. 



26 
Tab. N:o 19. 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



27 

Tab. N:o 19. (Forts.) 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



28 

Tab. N:o 20. 

SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNDINGAR, SOM UNDER ÅRET 1876 ERHÅLLIT SVENSK MED
BORGARERÄTT ELLER TILLSTÅND ATT I RIKET VISTAS ELLER ATT BESITTA FAST EGENDOM. 



29 

Tab. N:o 21. 

ÅLDER AF DE TILL OCH FRÅN RIKET ÅR 1876 IN- OCH UTFLYTTADE. 



30 

Tab. 
DE ÅR 1876 TILL RIKET INFLYTTADES ANTAL, 



31 

N:o 22 A. 
CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 



32 

Tab. 
DE ÅR 1876 FRÅN RIKET UTFLYTTADES ANTAL, 



33 

N:o 22 B. 
CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 



34 

Tab. 

ORTER, HVARIFRÅN INFLYTTNING 



35 

N:o 23 A. 

TILL RIKET ÅR 1876 EGT RUM. 



36 

Tab. 

DE ÅR 1876 UTFLYTTADES UPPGIFNA 



37 

N:o 23 B. 

UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 



38 

Tab. N:o 24. 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1872—1876. 



39 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1872—1876. 



40 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1872—1876. 
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