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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Sammanfattad såsom vanligt i 24 tabeller öfverlem-
nas härmed i djupaste underdånighet Statistiska Cen
tral-Byråns underdåniga redogörelse för rikets be
folkningsförhållanden under året 1878. Till dessa 
tabellers innehåll torde få läggas följande ytterligare 
upplysningar och jemförelser. 

Tab. N:o 1. Folkmängd. 

Genom en absolut årstillväxt af 47,321 har rikets 

folkmängd enligt uppgifterna vuxit till 4,531,863 vid 

utgången af året 1878. 

Den relativa årstillväxten, nära 1·06 %, något 

lägre än den för året 1877, öfverensstämmer deremot 

med den, som egde rum år 1876. 

Till ofvan anförda för hela riket gemensamma 

folkmängdstillväxt hafva landsbygden och städerna 

som vanligt lemnat olika bidrag, i det den absoluta 

och relativa tillökningen utgjort: 

å l a n d s b y g d e n : år 1878... 29,621 eller 0·77 % 

» 1877.... 31,473 ». 0·83 » 

» 1876.... 28,930 » 0·77 » 

1871—1875.... 140,909 » 3·88 » 

i s t ä d e r n a : år 1878 17,700 » 2·70 » 

» 1877 23,356 » 3·70 » 

» 1876 17,492 » 2·85 » 

1871—1875 73,857 » 13·69» 

Med hänsyn till den relativa folkmängdstillväxten 

under Aret 1878 intaga länen den ordning, som ut-
A 



II Tab. N:o 1. Folkmängdstillväxt. Proportion mellan könen. Nativitetsöfverskott. 

visas af följande tabell, i hvars sista kolumn är til

lagd den procent af hela rikets folkmängd, som vid 

utgången af året 1878 föll på hvarje län. 

öfver den relativa folkmängdstillväxten för hela 

riket: 1·06, stå här 12 län inklusive Stockholms stad, 

och under densamma likaledes 12 län, samt vid samma 

procent Hallands län. De 5 nordligaste länen be

finna sig fortfarande bland deras antal, som öfver-

stiga tillökningens medeltal för hela riket. 

Länens ordningsföljd sinsemellan med hänsyn 

till den procent de utgöra af rikets hela folkmängd 

har under 1878 icke undergått någon förändring mot 

1877, och står fortfarande Malmöhus län högst med 

7'63 % och Gotland lägst med blott 1·22 % af hela 

riksfolkmängden. 

Hvartdera könet för sig företer följande tillök

ning i relativa tal : 

i he la r i k e t : 

Proportionen mellan könen har varit mot 1,000 

mankön : 

i h e l a r i k e t : 

år 1878: 1,055, 1877: 1,057, 1876: 1,059, i me

deltal 1871—1875: 1,064 qvinkön; 

å l a n d s b y g d e n : 

år 1878: 1,034, 1877: 1,037, 1876: 1,039, i me

deltal 1871—1875: 1,044 qvinkön; 

i s t ä d e r n a : 

år 1878: 1,182, 1877: 1,184, 1876: 1,190, i me

deltal 1871—1875: 1,202 qvinkön. 

Af dessa tal framgå karakteristiska olikheter 

mellan landsbygden och städerna, såväl med hänsyn 

till folkmängdens tillväxt, som proportionen mellan 

könen, äfvensom, i afseende på denna senare, den 

fortgående utjemning af qvinkönets öfvertalighet öf

ver mankönet, som bestått från 1871, då i hela riket 

mot 1,000 mankön funnos 1,067 qvinkön. 

Jemtlands län fortfar ännu oafbrutet på 16:de 

året att förete det undantagsförhållande från rikets 

öfriga län, att mankönet der är talrikare än qvin

könet i följd af landsbygdens inverkan, som upp-

häfver inflytelsen af det motsatta förhållandet i lä

nets enda stad. Landsbygden i Norrbottens län före

ter ock en likartad öfvertalighet af mankön. 

Nativitetsöfverskottet har för hela riket år 1878 

utgjort 53,046, hvaremot folkmängdstillväxten, enligt 

tab. N:o 1, kol. 16, uppgått till endast 47,321. Skil

naden 5,725 kan möjligen till någon del förklaras 

af emigration utan uttagna flyttningsbetyg. 

Landsbygdens nativitetsöfverskott uppgår till 

46,192, hvaremot tillökningen af dess folkmängd en

ligt tab. N:o 1 utgjort endast 29,621 — städernas till 

blott 6,854, hvaremot deras folkökning stigit till 

17,700. För betäckande af skilnaden 10,846 erbjuder 

visserligen landsbygdens nativitetsöfverskott utöfver 

dess folkmängdsökning en mer än tillräcklig tillgång 



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

af 16,571. I hvad omfång denna tillgång i verklig

heten genom inflyttningar till städerna anlitats kan 

Byrån dock ej upplysa. 

Såsom i föregående underdåniga berättelser, bland 

andra i A. XIII, sid. III, är meddeladt, eger en fort

gående förändring rum i proportionen mellan lands

bygds- och stadsbefolkning. Riktningen af denna 

förändring upplyses af följande procenttal, uttryc

kande hvarje grupps andel af hela rikets folkmängd 

vid årets slut: 

Landsbygdsbefolkning. Stadsbefolkning. 

1870 87·05 %. 12·95 %. 

1871 86·89 » 13·11 » 

1872 86·63» 13·37 » 

1873 86·42» 13·58» 

1874 86·18» 13·82» 

1875 86·00» 14·00» 

1876 85·76» 14·24» 

1877 85·41» 14·59» 

1878 85·17» 14·83» 

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

äktenskap. 

I väsentligt sammanhang med förändringar i 

de giftvuxna åldersklassernas lägre eller högre antal 

hade antalet ingångna äktenskap år 1868 sjunkit till 

blott 22,833, men i mån af ökadt antal invånare 

inom nämnda åldersklasser efter hand höjt sig, så 

att det under hvartdera af åren 1874 med 1877 mer 

eller mindre öfverstigit 30,000. Året 1878 företer 

åter en sänkning till 29,151. Orsaken härtill torde 

säkrast finnas i ekonomiska förhållanden och dermed 

sammanhängande åter ökad emigration. 

Ehuru för ett rätt bedömande af äktenskapsfre-

qvensen de ingångna äktenskapens antal bör jem-

föras blott med folkmängden inom de åldersklasser, 

som ingå äktenskap, och ej med hela folkmängden 

af alla åldrar, är dock detta senare beräkningssättet 

ännu vanligt, och torde derföre såsom närmast till 

hands liggande här få begagnas som jemförelsemedel. 

I sammanhang med redogörelsen för barnaföder

skorna skall nedan äfven lemnas en sådan för de 

ingångna äktenskapen i förhållande till särskilda ål

dersklasser af den qvinliga folkmängden. 

På 10,000 af rikets hela medelfolkmängd in-

gingos år 1868 blott 54·6 äktenskap, på samma antal 

af den manliga medelfolkmängden blott 112·3 och på 

samma af den qvinliga blott 106·1. År 1878 hafva 

proportionerna varit respektive 64·7, 132·9 och 125·9. 

Beträffande landsbygd och städer åtskilda, har 

förhållandet med ingångna äktenskap varit följande: 

å l a n d s b y g d e n : 

medeltal på 10,000 invånare af medelfolkmangden 
ingångna, af båda könen. af mankön. af qvinkön. 

1861-1865 24,691. 70·05. 143·09. 137·20. 
1866—1870 21,464. 58·90. 120·27. 115·39. 
1871—1875 25,222. 68·19. 139·45. 133·49. 
med maximum (1873) 26,290. (1863) 71·47. (1863) 145·97. (1863) 140·03. 
» minimum (1868) 19,691. 53·78. 109·75. 105·44. 

1876 25,734. 68·00. 138·70. 133·40. 
1877 25,233. 66·15. 134·80. 129·89. 
1878 24,024. 62·48. 127·19. 122·81. 

i s täderna: 
1861—1865 3,769. 80·73. 174·02. 150·31. 
1866—1870 3,465. 66·55. 145·56. 122·36. 
1871-1875 4,797. 83·29. 183·50. 152·51. 
med maximum (1875) 5,358. 88·29. 193·91. 162·10. 
» minimum (1868) 3,142. 60·09. 131·52. 110·65. 

1876 5,450. 87·60. 192·00. 161·00. 
1877 5,441. 84·66. 185·16. 155·98. 
1878 5,127. 77·31. 168·75. 142·66. 

Jemte bestyrkande af den vanliga större äkten-

skapsfreqvensen bland stadsbefolkningen än å lands

bygden visar jemförelsen med föregående år, huru 

den ofvan antydda sänkningen i antalet ingångna 

äktenskap varit gemensam för både landsbygden 

och städerna. 

Länsvis åskådliggöres äktenskapsfreqvensen jem

väl med hänsyn till hela medelfolkmängden af tab. 

Litt. A å följande sida. 

Antalet äktenskap mellan olika trosförvandter har 

varit i årligt medeltal: 

1861—1870 7·5 

1871—1875 15 

och år 1876 12 

» 1877 18 

» 1878 31, enligt den närmare speci

fikation, som tab. N:o 2 meddelar. 



IV Tabb. N:o 2 och Litt A. Äktenskapsfreqvens länsvis. Civilstånd vid äktenskapens ingående. 

I afseende på de i äktenskap inträdda perso

nernas civilstånd har förhållandet varit: 

för h e l a r i k e t : 
Ogift och Enkling Enkling 

enka. och ogift. och enka. 
är 1876 84·26%. 3·54%. 9·83%. 2·37%. 
» 1877 84·67» 3·55 » 9·45» 2·33» 
»1878 85·22» 3·41» 9·11» 2·26 » 

för l andsbygden : 

Årligt medeltal 1861—1870 81·69 » 3·90 » 9·21 » 2·20 » 
1871—1875 84·61 » 3·52 » 9·41 » 2·46 » 

är 1876 84·16» 3·26» 10·03» 2·55» 
»1877 84·40» 3· 42» 9·67» 2·51» 
»1878 85·22» 3· 22» 9·11» 2·45» 

för s t äderna : 
Ogifte 0 g i f t o c h Enkling Enkling 

enka. och ogift. och enka. 
Årligt medeltal 1861—1870 85·65%. 4·75%. 8·28 %. l·32% 

1871-1875 85·64» 4·26 » 8·62 » 1·48 » 
år 1876 84·72» 4·84» 8·94» 1·50 » 
»1877 85·94» 4·14» 8·38» 1·54» 

»1878 85·27» 4·29 » 9·09 » 1·35» 

I de absoluta tal, som ligga till grund för dessa 

beräkningar, ingå bland enklingar å landsbygden 9 

och i städerna 4 frånskilde män, och å landsbygden 

23, i städerna 21 frånskilda hustrur. 

Alla dessa proportioner höra till dem, som för 

kortare tiderymder af blott några decennier förete 

ringa föränderlighet. 

Tabt Litt. A. Ingångna äktenskapens relativa talrikhet i förhållande till hela medelfolkmängden, länsvis. 



Tab. N:o 2. Omgiften. Genom död upplösta äktenskap. Tabb. N:ris 3 och 4. Ålder vid äktenskapens ingående. V 

Proportionen mellan dem som inträdt i första 

giftet och i hvartdera af följande omgiften ställer 

sig, med reduktion till 1,000 ingångna äktenskap, på 

följande sätt: 

Män gifte: 

I förhållande till samtliga ingångna äktenskap 

utgjorde omgiften: 

Antalet genom död upplösta äktenskap i förhål

lande till 1,000 ingångna har utgjort: 

Orsaken till den betydliga skilnaden mellan lands

bygden och städerna är förnämligast att söka i det 

relativt stora antal äktenskap, som ingås i dessa 

senare mot på landsbygden. 

Mot 100 aflidne gifte män har antalet aflidna 

hustrur varit följande: 

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

ingående. 

I afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ål

der under året 1878 ingångna äktenskapen utvisar 

tab. N:o 3 enligt erhållna åldersuppgifter: 

att 17 män under fyllda 20 år, af hvilka 16 å 

landsbygden och 1 i städerna, ingått äktenskap, deraf 

1 å landsbygden med qvinna i 36:te—40:de lefnads

åren ; 

att 46 män öfver fyllda 70 år, alla enklingar 

eller frånskilde, och 40 tillhörande landsbygden, 6 

städerna, inträdt i nytt gifte, i 9 fall med qvinnor 

under 35 år; 

att 7 qvinnor, alla tillhörande landsbygden, blif

vit gifta före fyllda 16 år; 



VI Tabb. N:ris 3 och 4. Ålder vid äktenskapens ingående. 

att 48 qvinnor blifvit gifta i 17:de lefnadsåret 

182 i 18:de, 498 i 19:de och 951 i 20:de, och således 

tillsamman 1,686 före fyllda 20 år, deraf 1,479 till

hörande landsbygden och 207 städerna; samt 

att 414 qvinnor öfver fyllda 50 år, bland hvilka 

349 tillhört landsbygden och 65 städerna, inträdt i 

äktenskap, och att bland dem 266 förut varit gifta. 

Så väl för hela riket som för landsbygd och 

städer hvar för sig visar året det i senare tider van

liga förhållandet af högsta antalet ingångna äkten

skap af män i 26:te—30:de lefnadsåren. 

Äktenskap ingångna af män före fyllda 30 år 

hafva för året utgjort i hela riket 17,423, eller re

spektive 59·77 %, å landsbygden 14,470, eller resp. 

60·23 %, och i städerna 2,953, eller resp. 57·60 %. 

Jemförda med de närmast förutgångna åren visa 

dessa tal en tidigare ålder för männens inträde i 

äktenskap. 

För qvinnorna ligger, likasom förr, i hela riket 

och å landsbygden maximum af ingångna äktenskap 

i åldern 21—25, i städerna deremot i åldern 26— 

30 år. 

Äktenskap, ingångna af qvinnor före fyllda 30 

år, hafva utgjort för hela riket 20,785, eller respek

tive 71·30 %, för landsbygden 17,458, eller resp. 72·67 

%, och för städerna 3,327, eller resp. 64·89 %, hvilka 

tal, likasom de för männen anförda, häntyda på tidi

gare ingångna äktenskap. 

Som vanligt hafva omgiften af män till högsta 

antalet för riket, landsbygden och städerna inträffat 

i åldern 41—45, af qvinnor i 36:te—40:de lefnads

åren, dock hvad städerna beträffar med lika antal i 

31:sta—35:te lefnadsåren. 

Med beräkning af de åldersuppgifter i grupper, 

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

medelåldern: 

för samtliga ingångna äktenskap: 

Tab. Litt. B. Relativa antalet vigde inom särskilda åldersklasser år 1878. 



Ålder vid äktenskapens ingående. Tab. N:o 5. Årstiden för äktenskaps ingående. VII 

Föregående tab. Litt. B lemnar för året 1878 

redogörelse för relativa antalet vigde inom särskilda 

åldersklasser. 

Bland annat upplyser denna tabell, att af de i 

första giftet inträdde männen för hela riket 66·62 %, 

för landsbygden 67·32 % och för städerna 63·39 %, och 

att af de i första giftet inträdda qvinnorna för riket 

gemensamt 74·83 %, för landsbygden 76·32 %, och för 

städerna 67·94 % varit yngre än fyllda 30 år. Då 

alla dessa tal äro högre än motsvarande medeltal för 

qvinqvenniet 1871—75, så väl som för åren 1876 och 

1877, ådagalägga de en gynnsam tillökning af äkten

skap ingångna i tidigare lefnadsåldrar. Bekräftelse 

härpå lemnas ock af tab. Litt. C, som redogör för 

inbördes åldersförhållandet mellan de i äktenskap in

trädde. 

Enligt tab. N:o 4 utgör 25:te lefnadsåret den 

ålder, i hvilken så väl för hela riket, som för lands

bygden och städerna, för 1878 finnes högsta antalet 

af qvinnor, som inträdt i sitt första gifte. 

Till jemförelse med de för äldre tider samlade 

iakttagelserna (jfr A XVIII, Bihang) fortsattes här 

redogörelsen för året 1878 rörande åldersfördelnin

gen af de ingångna äktenskapen i promilleförhållande: 

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

intill och med 25 år 242 ‰. 248 ‰. 214 ‰. 

i 26:te—35:te lefnadsåren 545 » 540 » 567 » 

i 36:te—50:de » 168 » 166 » 181 » 

öfver fyllda 50 år 45 » 46 » 38 » 

af qvinnor: 

intill och med 25 år 410 » 429 » 321 » 

i 26: te-35: te lefnadsåren 447 » 435 » 501 » 

i 36:te—50:de » 129 » 121 » 165 » 

öfver fyllda 50 år 14 » 15 » 13 » 

Under qvinqvenniet 1836—1840 ingingos af 1,000 

äktenskap i hela riket icke mindre än 364 af män 

och 478 af qvinnor under 25 år, under qvinqvenniet 

1871—1875 blott 209 af män och 370 af qvinnor i 

nyssnämnda ålder. Ofvanstående tal för 1878 jemte 

dem för åren 1877 och 1876 vittna om återgång till 

bättre förhållande, eller tidigare ålder vid äktenska

pens ingående. 

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

Som vanligt falla ensamt på årets 3 sista måna

der icke mindre än 44·55 % af de i hela riket, 44·71 

% af de å landsbygden, och 43·79 % af de i städerna 

ingångna äktenskapen. Om man jemför de särskilda 

länen för en lång årsföljd i afseende på månaden för 

högsta antalet ingångna äktenskap, framträder häruti 

en oföränderlighet, som endast af en mängd oför

ändrade sociala förhållanden kan förklaras. 

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



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

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

Trolofningar upplösta genom skiljobref hafva ut

gjort: 

i årligt medeltal 1861—1870 1 5 4 · 9 

» » » 1871—1875..: 159·4 

år 1876 148 

» 1877 169 

» 1878 159 

med maximum 1865 183 

och minimum 1871 133 

samt voro år 1878 fördelade 

på landsbygden med 120 

och på städerna med 39. 

Samtliga dessa trolofvade hade vid skilsmessan 

55 lefvande barn. 

Äktenskap upplösta genom skiljobref hafva ut

gjort: 

i årligt medeltal 1861—1870 1 3 0 · 1 

» » » 1871—1875 175·2 

år 1876 212 

» 1877 211 

» 1878 205 

med maximum 1874 216 

och minimum 1868 och 1869 115 

samt voro år 1878 fördelade 

på landsbygden med 99 

och på städerna med 106. 

Samtliga dessa makar egde vid skilsmessan 275 

lefvande barn. 

Det stora antalet äktenskapsskilnader i städerna 

är särdeles anmärkningsvärdt. 

Enligt åldersredogörelsen faller bland män högsta 

absoluta antalet â landsbygden på 36:te—40:de lefnads

åren, i städerna på 41:sta—45:te, bland qvinnor både 

å landsbygden och i städerna på 36:te—40:de. Före 

sammanlefnad af 10 år hafva genom skilsmessa upp

lösts å landsbygden 40 och i städerna 38 äktenskap. 

För upplysning i några andra hänseenden torde 

få hänvisas till tab. N:o 6. 

Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Arets antal barnaföderskor : 136,390, har sjunkit 

under talen för de 3 nästförutgångna åren. I pro

cent af hela qvinliga medelfolkmängden utgjorde barna

föderskornas antal i riket år 1876: 6·09 %, år 1877: 

6·14 % och år 1878: blott 5·89 %. 

Skilnaden mellan landsbygd och städer upplyses 

af följande tal: 

å landsbygden: i medeltal. I % af qvilinga 

medelfolkmängden 

1861—1865 118,581. 6·59 %. 

1866—1870 109,079. 5·86 » 

1871—1875 114,525. 6·06 » 

år 1876 117,293. 6·08 » 

» 1877 119,232. 6·14 » 

» 1878 114,565. 5·86 » 

i s t ä d e r n a : 

1861—18'65 16,546. 6·60 » 

1866—1870 16,906. 5·97 » 

1871—1875..... 18,808. 5·99 » 

år 1876 20,853. 6·16 » 

» 1877 21,421. 6·14 » 

» 1878 21,825. 6·07 » 

Landsbygden visar här sänkning både af det 

absoluta och relativa antalet, städerna blott af det 

relativa. 

I förhållande till medelfolkmängden af qvinkön 

inom hvarje af nedanstående åldersklasser har antalet 

under år 1878 af så väl i äktenskap inträdda qvin

nor som af barnaföderskor i promilleförhållande 

varit följande: 
Medelfolkmängd. Inträdda i äktenskap. Barnaföderskor. 



Tab. N:o 7. Barnaföderskornas ålder och civilstånd. IX 

Medelfolkmängden i de 3 yngsta åldersklasserna 

är från året 1877 ökad med 12,009, men det relativa 

antalet af ingångna äktenskap och barnsbörder i dessa 

åldersklasser, så väl som i de 3 närmast följande, i 

hvilka medelfolkmängdens tillökning utgör blott 363, 

är dock lägre än under nästförutgångna året, hvilket 

ock öfverensstämmer med den sänkning af så väl 

ingångna äktenskapens som barnsbördernas antal, 

hvilken af tabb. N:is 2 och 7 är ådagalagd. 

För år 1878 utfaller åldersfördelningen af 1,000 

barnaföderskor på följande sätt: 
Î hela riket. A landsbygden. I städerna. 

under fyllda 20 år 16·5 ‰ 16·2 ‰ 18·5 ‰ 

i 21:a—25:te lefnadsåren 147·0 » 143·6 » 164·6 » 

i 26:te—30:de » 250·0 » 244·7 » 277·6 » 

i 31:sta—35:te » 249·3 » 249·2 » 249·5 » 

i 36:te—40:de » 206·1 » 208·8 » 192·1 » 

i 41:sta—45:te » 113·0 » 118·0 » 86·7 » 

i 46:te—50:de » 17·2 » 18·6 » 10·1 » 

deröfver 0·2 » 0·2 » 0·1 » 

i okänd ålder 0·7 » 0·7 » 0·8 » 

Om dessa proportioner jemföras med dem, som 

för ett sekel äro meddelade i Bihanget till A. XVIII 

tab. N:o 11, sid. 36, utvisa de att antalet barnaföder

skor i de yngre åldersklasserna befinner sig i en till

växt, om än ringa, efter den sänkning af deras antal, 

som för ett par decennier sedan egde rum. 

Dessa proportioner förändras betydligt, om be

räkningarna utföras särskildt för landsbygd och stä

der samt för mödrar till äkta och oäkta bara, på 

sätt nedanstående tal utvisa: 

i hela riket Mödrar till Mödrar till 
äkta barn o ä k t a b a r n 

under fyllda 20 år 10·7 ‰. 69·4 ‰. 

i 21:sta--25:te lefnadsåren 126·3 » 335·4 » 

i 26:te—30:de » 245·7 » 289·5 » 

i 31:sta—35:te » ..... 259·0 » 160·4 » 

i 36:te—40:de » 218·1 » 96·2 » 

i 41:sta—45:te » 121·3 » 37·7 » 

i 46:te—50:de » 18·6 » 4·5 » 

deröfver 0·2 » 0·1 » 

i okänd ålder 0·1 » 6·8 » 

1,000 1,000 

Mödrar till 
äkta barn. 

Mödrar t i l l ' 
oäkta barn. å l a n d s b y g d e n : 

under fyllda 20 år 10·9 ‰ 76·7 ‰. 

i 21:sta— 25:te lefnadsåren.... 125·8 » 349·9 » 

i 26:te—30:de » 241·8 » 279·1 >» 

i 31:s ta— 35:te » 257·6 » 151·4 » 

i 36 : te—40:de » 219·0 » 89 ·8 » 

i 41 : s ta—45: te » 124·8 » 39·7 ., 

i 46 : te—50:de » 19 ·8 » 5 ·0 » 

deröfver 0·2 » 0·2 » 

i okänd ålder 0·1 » 8·2 » 

1,000 1,000 

i s t ä d e r n a : 

under fyllda 20 år 9·6 » 54·0 » 

i 21:sta—25:te lefnadsåren 129·4 » 305·3 » 

i 26:te—30:de » 269·2 » 311·1 » 

i 31:sta— 35:te » 267·1 « 179·2 » 

i 36:te—40:de » 212·8 » 109·2 » 

i 41:sta—45:te » 100·0 » 33·6 « 

i 46:te—50:de » 11·7 » 3·7 » 

deröfver 0·2 » — » 

i okänd ålder — » 3·9 » 

1,000 1,000 

Medelåldern för barnaföderskorna, beräknad efter 

de åldersgrupper, som tab. N:o 7 upptager, har år 

1878 utgjort: 
I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

31·98 år. 32·13 år. 31·20 år. 

och ensamt för de med oäkta barn nedkomna: 

27·65 år. 27·43 år. 27·99 år. 

Samtliga dessa tal äro lägre än för de nästförut

gångna åren. 

Med hänsyn till civilståndet hafva af samtliga 

barnaföderskor varit: 

i he la r i k e t : 

Medeltal. Gifta. Enkor och frånskilda. Trolofvnde. Ej gifta. 

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

år 1876 89·74 » 0·60 « 0·94 » 8·72 » 

» 1877 89·92 » 0·54 » 0·94 » 8·60 » 

» 1878 90·06 « 0·53 » 0·91 » 8·50 » 

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 » 

« 1877 91·76 » 0·48 « 0·88 » 6·88 » 

» 1878 91·98 » 0·48 » 0·83 » 6·71 » 
B 



X Bestående äktenskap. Förlossningsbiträde. Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

i s t äde rna : 
Medeltal. Gifta. Enkor och frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 

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

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

» 1877 79·68 » 0·84 » 1·28 » 18·20 » 

» 1878 79·97 » 0·78 » 1·35 » 17·90 » 

I förhållande till hela antalet barnaföderskor 

inom respektive områden hafva samtliga mödrar till 

oäkta barn, enligt den i Byrån följda klassifikationen, 

som till oäkta barn hänför dem som äro födda före 

fullbordadt laga äktenskap, utgjort: 
Medeltal. I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1871—1875 10·92 %. 9·00 %. 22·61 %. 

år 1876 10·14 » 8 · 3 0 » 20·50 » 

» 1877 9·99 » 8·13 » 20·30 » 

» 1878 9·85 » 7·92 » 20·02 » 

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 » 

» 1877 0·77 » 3·70 » 9·40 » 86·13 » 

» 1878 0·78 » 3·71 » 9·27 » 86·24 » 

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 » 

» 1877 0·79 » 3·88 » 10·78 » 84·55 » 

» 1878 0·76 » 4·05 » 10·47 » 84·72 » 

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 » 

» 1877 0·71 » 3·31 » 6·33 » 89·65 » 

» 1878 0·83 » 3·02 » 6·75 » 89·40 » 

Vid 1878 års början utgjorde enligt beräkning 

de bestående äktenskapens antal i hela riket 738,394, 

deraf å landsbygden 650,537 och i städerna 87,857. 

Med tillägg af de under året 1878 ingångna och från 

utlandet inflyttade gifta paren och afdrag af de ge

nom död och laga skilsmessa upplösta äktenskapen 

samt från riket utflyttade gifta paren, skulle vid 

slutet af år 1878 bestående äktenskap hafva utgjort 

i hela riket 747,634, deraf å landsbygden 657,533 

och i städerna 90,101. Medeltalen af dessa summor 

vid årets början och slut utgöra för riket: 743,014, 

för landsbygden: 654,035 och för städerna: 88,979. 

Mot hvarje 100-tal af de i medeltal befintliga 

gifta qvinnorna hafva svarat gifta barnaföderskor: 

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 » 

» 1877 17·24 » 16·92 » 19·69 » 

»» 1878 16·53 » 16·11 » 19·62 » 

Uppgifterna om examineradt förlossningsbiträde 

gifva följande procenttal af samtliga barnaföderskor: 

I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

1861—1870 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 » 

» 1877 55·79 » 48·74 » 95·00 » 

» 1878 57·52 » 50·50 » 94·39 » 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Absoluta och relativa antalet födda barn (lef

vande och liflösa), så väl som ensamt lefvande födda, 

har år 1878 varit följande: 

Det relativa antalet är lägre än under de 2 näst-

förutgångna åren, hvaremot det absoluta antalet för 

städerna är höjdt. 

Mot 1,000 af manliga medelfolkmängden i 21::sta 

—50:de lefnadsåren (841,486) hafva svarat 160 lef

vande födda, och mot 1,000 af qvinliga medelfolk

mängden i 16:de—45:te lefnadsåren (1,002,339) lika

ledes 134, mot 140 nästförutgångna år. 



Tab. N:o 8. En- och flerfostrigt hafvandeskap. Lefvande födde, dödfödde. Proportion mellan könen. XI 

Den fyrlingsbörd, som under året inträffat — en 

42-årig gift qvinna i 14:de barnsbörden — frambragte 

2 dödfödda manliga och 2 dödfödda qvinliga foster. 

Om samtlige födde fördelas på en- eller fler

fostrigt hafvandeskap, erhållas följande procenttal: 

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

Årligt medeltal. hafvandeskap. börd. fyrlingsbörd. 

1871—1875. 97·07%. 2·88%. 0·05%. 

år 1876 97·03 » 2·94 » 0·03 » 

» 1877 97·18 » 2·79 » 0·03 » 

» 1878 97·13 » 2·82 » 0·05 » 

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 » 

» 1877 97·19 » 2·78 » 0·03 » 

» 1878 97·14 » 2·81 » 0·05 » 

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 » 

» 1877 97·11 » 2·86 » 0·03 » 

» 1878 97·10 » 2·85 » 0·05 » 

Proportionen mellan de lefvande födde och de 

dödfödde, utan hänsyn till en- eller flerfostrigt haf

vandeskap, har år 1878 varit: 
Lefvande födde. Dödfödde. 

för hela riket 97·17 %. 2·83%. 

» landsbygden 97·24 » 2·76 » 

» städerna 96·77 » 3·23 » 

Om deremot hänsyn tages till en- eller fler

fostrigt hafvandeskap förändras dessa proportioner på 

följande sätt: 

efter enfostrigt hafvandeskap: 
Lefvande födde. Dödföddc. 

för hela riket 97·36 %. 2·64 %. 

» landsbygden 97·44 » 2·56 » 

» städerna 97·00 » 3·00 » 

efter tvillingsbörd: 

för hela riket 90·74 » 9·26 » 

» landsbygden 90·85 » 9·15 » 

» städerna 90·16 » 9·84 » 

efter trillings- och fyrlingsbörd: 

för hela riket 77·14 » 22·86 » 

» landsbygden 79·31 >> 20·69 » 

» städerna 66·67 » 33·33 » 

Mot hvarje 100-tal lefvande födde hafva svarat 

dödfödde år 1878: 

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

2·71 %. 2·63 %. 3·11 %. 

efter tvillingsbörd: 

10·21 %. 10·08 %. 10·92 %. 

efter trillings- och fyrlingsbörd : 

29·63 %. 26·09 %. 50·00 %. 

Proportionen af dödfödde har för enfostriga 

barnsbörder utfallit något lägre, för de flerfostriga 

åter högre än under året 1877. 

Proportionen mellan mankön och qvinkön har 

bland de födde 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. 

» 1877 1,056. 1,353. 1,064. 

» 1878 1,055. 1,322. 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. 

» 1877 1,064. 1,358. 1,071. 

» 1878 1,052. 1,313. 1,058. 

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. 

» 1877 1,015. 1,332. 1,025. 

» 1878 1,074. 1,360. 1,082. 

ensamt bland de äkta barnen: 

i he la r i k e t : 

1871—1875 1,052. 1,310. 1,059. 

år 1876 1,056. 1,351. 1,064. 

,, 1877 1,055. 1,414. 1,064. 

» 1878 1,054. 1,325. 1,060. 

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. 

» 1877 1,062. 1,410. 1,071. 

» 1878 1,050. 1,306. 1,056. 



XII Tab. N:o 8. Proportion mellan könen. Äkta, oäkta födde. 

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. 

» 1877 1,012. 1,437. 1,022. 

>> 1878 1,077. 1,436. 1,086. 

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. 

» 1877 1,064. 1,044. 1,063. 

>» 1878 1,069. 1,298. 1,077. 

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. 

» 1877 1,080. 1,010. 1,077. 

» 1878 1,072. 1,376. 1,081. 

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. 

» 1877 1,029. 1,110. 1,034. 

» 1878 1,063. 1,185. 1,069. 

Om proportionen mellan de födda barnens kön 

betraktas med hänsyn till inflytelsen af en- eller fler

fostrigt hafvandeskap, utfaller för hela riket under 

1878 antalet mankön på följande sätt mot 1,000 

qvinkön: 

efter enfostrigt hafvandeskap: 
Lefvaude födde. Dödfödde. Samtlige födde. 

1,055. 1,325. 1,061. 

efter tvillingsbörd: 

1,064. 1,375. 1,089. 

efter tvillings- och fyrlingsbörd: 

1,160. 231. 842. 

Af samtliga födda barn (lefvande och dödfödda) 

hafva under året och i hela riket mot 1,000 äkta 

svarat 109 oäkta barn, och i procenttal utfaller för

hållandet mellan dem på följande sätt: 
I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

Äkta. Oäkta. Akta. Oäkta. Äkta. Oäkta. 

90·16%. 9·84%. 92·09%. 7·91%. 79·98%. 20·02%. 

Om man åter beräknar det ifrågavarande för

hållandet endast för de lefvande födda barnen, visar 

sig att under 1878 i hela riket mot 1,000 lefvande 

födde äkta svarat 108 oäkta, och i procenttal fördela 

sig de äkta och oäkta på följande sätt: 

i h e l a r i k e t : 
Medeltal. Äkta. Oäkta. 

1871—1875 89·22%. 10·78%. 

år 1876 89·98 » 10·02 » 

» 1877 90·13 » 9·87 » 

» 1878 - 90·25 » 9·75 » 

å l a n d s b y g d e n : 

1871—1875 91·08 » 8·92 » 

år 1876 91·78 » 8·22 » 

» 1877 91·94» 8·06» 

» 1878 92·15 » 7·85 » 

i s t ä d e r n a : 

1871—1875 77·81 » 22·19 » 

år 1876 79·79 » 20·21 » 

» 1877 79·98 » 20·02 » 

» 1878 80·26 » 1974 » 

I nära sammanhang med den riktning till äkten

skaps ingående vid tidigare ålder, hvarom iakttagel

serna för de senare åren bära vittne, enligt hvad i 

det föregående är vidrört, torde väl kunna ställas 

den fortgående minskningen i proportionen af oäkta 

barn. För att ytterligare åskådliggöra detta lyckliga 

förhållande torde få tilläggas, att det relativa talet 

af lefvande födda oäkta barn år 1871 var för hela 

riket 11·03 % och för landsbygden 9·16 % samt år 

1867 för städerna 24·23 %. 

Bland de äkta barnen hafva för hela riket de 

dödfödde utgjort 2·73 %, bland de oäkta: 3·80 %. 

Barn af trolofvade mödrar hafva år 1878 af 

samtliga oäkta barn utgjort: 
För hela riket. För landsbygden. För städerna. 

9·27 %. 10·49 %. 6·74 %. 

Mot hvarje 1,000-tal af medelfolkmängden hafva 

de lefvande födda oäkta barnen utgjort: 

af båda könens medelfolkmängd: 
I hela riket. A landsbygden. I städerna. 

2·91 ‰. 2-31 ‰. 6-38 ‰. 

af blott qvinkönets: 

5·66 ‰. 4·54 ‰. H-78 ‰. 
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Äfven dessa proportioner, jemförda med de näst-

förutgångna årens, vittna om relativ minskning af de 

oäkta barnens antal. 

Om flerfostriga barnsbörderna i Sverige hafva 

visserligen uppgifter meddelats från och med 1749, 

men i fullständigare skick äro de dock numera till

gängliga blott från och med 1775. 

Från och med sistnämnda år är summariska be

loppet af dem årsvis offentliggjordt i Bidrag till 

Sveriges officiela Statistik A. I 1 och A. XVIII Bi-

hanget. 

Sammanslagna för femårsperioder hafva de för 
hela riket företett följande absoluta antal: 

Tvillingsbörder. Trillingsbörder. Fyrlingsbörder. 

Hvartill kan läggas för treårsperioden: 

1876-1878 5,996. 52. 2. 

Det för hela 100-årsperioden 1776 — 1875 sam

manlagda beloppet af barnsbörder i riket utgör 

9,539,053, deraf 

tvillingsbörder 144,386, eller i medeltal för hvar 

femårsperiod: 7,219·3 och för hvarje enskildt år: 

1,443·9; — 
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trillingsbörder 2,168, eller i femårsmedeltal 108'4 

och i årsmedeltal 21·7 — och 

fyrlingsbörder 44, eller i femårsmedeltal 2·2. 

Om man stannar endast vid motstående absoluta 

tal, skulle man förledas att antaga höjning af de fler

fostriga barnsbördernas antal. Motsatt blir åter om

dömet, om man tager i vederbörligt betraktande den 

tillökning af samtliga barnsbörders antal, hvilken 

liktidigt med folkmängdstillväxten under seklet egt 

rum, och som mot t. ex. 355,565 barnsbörder åren 

1776—1780 företer talet 666,964 under åren 1871 

—1875. 

En jemförelse mellan samtliga barnsbörder i 

riket och de flerfostriga gifver följande resultat, att 

nemligen 

a) Enligt beräkningen för kortare tidrymder skulle mot 10,000 barnsbörder 
förekommit flerfostriga sådana: i Bayern 176·7, Danmark 145·3, Nederländerna 
129·9, Wurtemberg 129·3, Sachsen 128·5, Preussen 126·1, Baden 122·5, Norge 
122·1, Österrike och Italien 115, i Frankrike 97·3 och i Spanien 85·8, hvaraf 
synes att Sverige intager andra rummet i afseende på förekomsten af flerfostriga 
barnsbörder. Det särdeles låga antalet i Frankrike och Spanien kan dock miss
tänkas vara beroende af der gällande lagstiftning rörande tiden för de födda 
barnens anmälan till civilståndsregistren. 
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Då för hela seklet medelproportionen på 10,000 

barnsbörder utgjort 151·36 tvillingsbörder, betingas 

denna proportion af den högre, som återfinnes i samt

liga de 9 första qvinqvennierna, hvaremot bland de 

11 efterföljande qvinqvennierna blott ett enda före

ter en liten höjning öfver medelproportionen, och de 

10 öfriga alla sjunka mer eller mindre djupt under 

den. Tydligt visar sig alltså tvillingsbördernas antal 

i förhållande till samtliga barnsbörder hafva under

gått en ej obetydlig sänkning. 

Anmärkningsvärdt nog förete äfven trillingsbör-

derna ett likartadt förhållande, att de 9 första qvin

qvennierna utan undantag ligga öfver den sekulära 

medelproportionen, och bland de följande 11 qvin

qvennierna öfverstiges denna blott af 2 och detta 

knappast nämnvärdt. 

Fyrlingsbörderna höra till så sällsynta undantag, 

att af deras ringa antal ej kan hemtas någon ledning 

för omdömet om till- och aftagande. 

Att absoluta antalet barnsbörder med folkmängds

tillväxten ökats är i det föregående redan antydt. 

Samtidigt härmed skulle dock det relativa kunna 

hafva minskats. För att härom vinna upplysning 

har anställts en beräkning, som gifvit följande ut

slag, eller att 

på 10,000 af qvinliga medelfolkmängden i 16:de 

—50 lefnadsåren hafva i medeltal förekommit nedan

stående antal barnsbörder: 

Aren. Enfoatriga. Flerfoatriga. 

1776—1780 1,270. 23·01. 

1781—1790 1,183. 21·28. 

1791—1800 1,245. 22·29. 

1801—1810 1,172. 19·64. 

1811—1820 1,251. 20·58. 

1821—1830 1,353. 20·82. 

1831—1840 1,243. 18·62. 

1841—1850 1,205. 16·79. 

1851—1860 1,265. 18·72. 

1861—1870 1,232. 17·86. 

1871—1875 1,223. 18·33. 

De 2 decenniiperioder, som förete lägsta pro

portionen af enfostriga barnsbörder, voro båda ut

märkta af dels missväxt och dyr tid, dels krig och 

farsoter med deraf vållad inverkan på äktenskaps-

freqvensen. Motsats till dem bildar det märkvärdiga 

decenniet 1821—1830, som, i synnerhet under sin 

första hälft, företedde en ovanligt stegrad fruktsamhet. 

Afser man från dessa undantagsperioder, torde 

man svårligen i proportionen af de enfostriga barns

börderna finna något fullt berättigande att antaga 

någon fortgående sänkning, åtminstone intilldess fort

satta iakttagelser kunna lemna ytterligare ledning. 

Hvad åter beträffar de flerfostriga barnsbörderna, kan 

man ej frånkänna talen rätt att tydas såsom bevis 

för minskning af dessas antal och såsom ytterligare 

stöd för hvad genom ofvan beräknade proportion af 

tvillings- och trillingsbörderna till samtliga barns

börder är ådagalagdt. 

Frågan, huruvida någon skilnad i afseende på 

relativa antalet flerfostriga barnsbörder eger rum 

mellan landsbygden och städerna, möter svårighet att 

besvara, då hela antalet barnsbörder i städerna utgör 

knappt l/7 af dem på landsbygden. För en tid

rymd af 30 år från och med 1849 t. o. m. 1878 

ställer sig förhållandet på följande sätt: 

Hela antalet Deraf tvillings- Trillinga- Fyrlings-
barnabörder. börder. börder. börder. 

å landsbygden 3,354,262. 47,644. 611. 10. 

utgörande på. . . 10,000: 142·04. 1·82. 0·03. 

i städerna 476,567. 6,806. 88. — 

utgörande på.... 10,000: 142·80. 1·85. — 

Dessa proportioner, som i det närmaste öfver-

ensstämma med de ofvan anförda under samma tid

rymd för hela riket gällande, förråda ingen nämnvärd 

skiljaktighet i det ifrågavarande hänseendet mellan 

landsbygden och städerna i Sverige. De lemna dock 

oafgjordt, huruvida inom länder, der talrikare stora 

städer vålla en skarpare skilnad i sociala förhållan

den från landsbygden, dylik öfverensstämmelse eger 

rum. Af uppgifterna från några länder vill det ock 

synas, som skulle en hög proportion af stadsin

vånare bidraga till minskning af de flerfostriga barns

börderna. 

Till belysning af flerfostriga barnsbörders olika 

talrikhet inom olika delar af vårt land lemnar föl

jande länsvis uppgjorda redogörelse för barnsbörderna 
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under de sammanlagda 30 åren 1849—1878 ledning 

för omdömet. 

Barnsbördernas antal och fördelning under de 

30 åren 1849—1878, länsvis: 

Länen äro här ordnade från den högsta till den 

lägsta proportionen af tvillingsbörder. 

Medelproportionen för hela riket under samma 

30 är har varit på 10,000 barnsbörder 142·14 tvillings

börder. För 11 län finna vi denna medelproportion 

öfverstigas, hvaremot den icke är uppnådd af 14 län. 

Vore här fråga om en tidrymd af blott några få år 

och ett ringa antal barnsbörder kunde föga afseende 

fästas vid en dylik olikhet mellan länen. Men af de 

förr anförda för hela riket och längre tidrymder 

gällande proportionerna skönjes redan, att tvillings

börderna i stort ej äro underkastade betydliga vex-

lingar i antal, och jemförelsen mellan länen utsträckt 

till en 30-årig period saknar alltså ej sin karakteri

stiska betydelse. 

I någon mån kan en gruppering efter närbe

lägenhet måhända göras,j då bland länen med den 

högre proportionen finnas: Stockholms, Gefleborgs, 

Vestmanlands, Uppsala, Kopparbergs, Södermanlands 

och Örebro län. Inom gruppen med den lägsta pro

portionen stå Kronobergs, Jönköpings och Elfsborgs 

län hvarandra helt nära. 

Jemte det trillingsbörderna äro till antalet så 

få, visa de i afseende på förekomsten stora vexlingar, 

och då man undantager sammanfallandet af deras 

relativa maximum i Stockholms län med tvillings

bördernas, kan man svårligen spåra deras stigande 

eller fallande liktidigt med tvillingsbördernas i de 

andra länen. En vink om ett sådant samband kan 

dock möjligen ligga antydd deruti, att medelpropor

tionen af trillingsbörder på 10,000 barnsbörder inom 

de 11 län, som äro utmärkta för talrika tvillings-

börder, utgör nära 2·13, under det den för de öfriga 

14 länen stannar vid 1·59. 

Hvad nu särskildt beträffar tvillingsbörderna, 

hvilka ej kunna frånkännas en viss regelbundenhet i 

deras förekomst och resultat, hafva de under den 

10-åriga perioden 1869—1878 inträffat till ett antal : 

i hela riket af 19,295. 

deraf inom äktenskap 17,224. 

» utom » 2,071. 

ensamt å landsbygden 16,543. 

deraf inom äktenskap 15,069. 

» utom » 1,474. 

ensamt i städerna 2,752. 

deraf inom äktenskap 2,155. 

» utom » 597. 

För tvillingsbördernas fördelning i afseende på 

fostrens antal, lif och kön under decenniet 1869— 

1878 redogör tabell Litt. D å följ. sida. 

Af densamma inhemtas, hvad hela riket beträffar, 

att, om afseende, icke fästes vid skilnad mellan lef

vande och dödfödde, tvillingsbörder med foster af 

olika kön utgjort 7,208, eller 37·36 %, med 2 man

liga foster 6,255, eller 32·42 %, och med 2 qvinliga 

5,832, eller 30·22 % af samtliga dessa börder. 

Om dessa proportioner beräknas särskildt för 

barnsbörder i och utom äktenskap, så väl som för 

landsbygden och städerna, utfalla de på följande sätt: 

för hela riket: 

inom äktenskap respektive: 37·39 %, 32·51 % och 

30·10 %, 
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utom äktenskap resp. 37·08 %, 31·68 % och 31·24 %, 

för landsbygden gemensamt 37·64 %, 32·17 % och 

30·19 %, 

ensamt i äktenskap 37·66 %, 32·28 % och 30·06 %, 

ensamt utom äktenskap 37·38 %, 31·07 % och 

31·55 %, 

för städerna gemensamt 35·68 %, 33·90 % och 

30·42 %, 

ensamt i äktenskap 35·50 %, 34·11 % och 30·39 %, 

ensamt utom äktenskap 36·55 %, 33·16 % och 

30·49 %. 

Denna öfverensstämmelse i proportionerna mellan 

grupper, som vexla från antalet 19,295 ned till 597, 

berättigar otvifvelaktigt till antagandet af en fysio

logisk grund för det så konstanta fenomenet, att 

tvillingsbörder med ett foster af hvartdera könet äro 

talrikast och de med 2 foster af qvinkön fåtaligast, a) 

Af de 38,590 barn, som framfödts i 19,295 tvil

lingsbörder i hela riket, hafva 18,872 varit af qvin-

ligt och 19,718 af manligt kön. Denna proportion af 

nära 1,045 af mankön mot 1,000 af qvinkön har 

för samtliga i äktenskap födda varit respektive 

1,049, 

a) Ytterligare skäl för detta antagande ligger dernti att iakttagelserna från 
Österrike, Tyskland, Frankrike och Italien förete ett alldeles likartadt förhållande. 

för samtliga utom äktenskap födda: 1,009, 

för landsbygden gemensamt: 1,040, 

för der i äktenskap födda: 1,045, 

» » utom » » : 991, 

för städerna gemensamt: 1,072, 

för der i äktenskap födda: 1,077, 

» » utom » » : 1,055. 

Utan att lägga obehörig vigt vid proportioner, som 

ej hvila på högre absoluta tal, torde man dock ej 

kunna lemna obeaktad den stora skilnad, som fram

träder mellan landsbygden och städerna, så väl som 

den mellan de inom och utom äktenskap födda bar

nen, bland hvilka senare tvillingsbörderna lemna ett 

så betydligt lägre antal foster af mankön. 

Under samma decennium, för hvars tvillings

börder här redogjorts, hafva 1,303,440 enfostriga 

barnsbörder i hela riket lemnat proportionen af nära 

1,062 födda mankön mot 1,000 qvinkön. Skilnaden 

mot tvillingsbördernas resultat: 1,045 mot 1,000 är 

påfallande stor. 

Proportionerna mellan lefvande och dödfödde 

hafva varit för barnen af de ifrågavarande tvillings

börderna: 

Tab. Litt. D. Tvillingsbördernas fördelning i afseende på fostrens antal, lif och hön åren 1869—1878. 
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i he la r i k e t : 
Lefvande födde. Dödfödde. 

mankön 89·70 %. 10·30 %. 

qvinkön.... 91·54 » 8·46 » 

ensamt i äktenskap mankön... 89·98 » 10·02 » 

qvinkön... 91·92 » 8·08 » 

>> utom » mankön. 87·31 » 12·69 » 

qvinkön.... 88·41 » 11·59 » 

å l a n d s b y g d e n : 

mankön... 89·80 » 10·20 » 

qvinkön... 91·44 » 8·56 » 

ensamt i äktenskap mankön.... 90·11 » 9·89 » 

qvinkön... 91·86 » 8·14 » 

» utom » mankön.... 86·57 » 13·43 » 

qvinkön... 87·31 » 12·69 » 

i s t ä d e r n a : 

mankön 89·12 » 10·88 » 

qvinkön... 92·13 » 7·87 » 

ensamt i äktenskap mankön... 89·13 » 10·87 » 

qvinkön.... 92·39 » 7·61 » 

» utom « mankön... 89·07 » 10·93 » 

qvinkön... 91·22 » 8·78 » 

Samtliga dessa tal visa en högre proportion 

dödfödde af mankön än af qvinkön, med en skilnad 

för hela riket af 1·84 % till mankönets nackdel. 

De enfostriga barnsbörderna under samma tid

rymd gifva deremot för hela riket följande propor

tioner, nemligen: 

af mankön lefvande födde 96·74 %, 

dödfödde 3·27 » 

af qvinkön lefvande födde 97·39 » 

dödfödde 2·61 » 

Vid den enfostriga barnsbörden sjunker skilnaden 

mellan dödfödde af hvartdera könet till blott 0·66 

%, och proportionen af lefvande födda mankön är 

7·04 %, den af lefvande födda qvinkön 5·85 % högre 

än vid tvillingsbörderna. Denna skilnad mellan könen 

torde väl hafva fysiologisk grund i den starkare 

kroppsliga utvecklingen af det manliga fostret och i 

viss mån ega sammanhang med det ofvan ådaga

lagda förhållandet, att vid tvillingsbörder de aflade 

qvinliga fostren äro relativt talrikare än vid enfostrigt 

hafvandeskap. 

I den senare afdelning af tab. Litt. D, som be

räknat på 10,000 tvillingsbörder hvartdera af de i 

första afdelningen meddelade absoluta talen, åter

finnes bekräftadt det förut angifna förhållandet, att 

tvillingsbörder med ett foster af hvartdera könet 

gifva vida större antal lefvande barn, än sådana med 

likkönade foster, och att af dessa senare de med 

qvinliga foster gifva lägsta antalet. 

De fall, då båda fostren framfödts utan lif, äro 

ock utan undantag fåtaligast, när fostren icke varit 

likkönade, och med ett enda undantag, hvilket i an

seende till det ringa absoluta antalet är mindre be

tydande, talrikast när båda fostren varit af man

ligt kön. 

Talrikast visa sig ock utan undantag, i de fall 

då ettdera fostret framfödts liflöst, de med 1 lef

vande och 1 dödfödt mankön, och tvärtom, med ett 

föga betydande undantag, fåtaligast de fall, der 1 

lefvande mankön och 1 dödt qvinkön framfödts. 

Närmast de förstnämnda fallen, 1 lefvande och 

1 dödt mankön, komma utan undantag i talrikhet 

de fall, då 1 lefvande och 1 dödfödt qvinkön fram

födts. 

Af det anförda framgår, att tvillingsbörderna, 

ehuru i någon mån tillhörande undantagsförhållanden, 

dock förete många egenskaper af regelbundenhet. 

Om än deras förekomst vid jemförelse af längre 

tidrymder synes något aftaga, äro dock vexlingarna 

i det årligen förekommande antalet ej betydliga och 

ej heller strängt bundna vid vexlingarna i antalet 

enfostriga barnsbörder. En viss provincielt lokal in

flytelse på deras talrikhet synes göra sig gällande, 

men vårt lands iakttagelser berättiga ej till an

tagande af olikhet mellan landsbygden och städerna 

i deras relativa talrikhet. 

Egendomlig är den konstant högsta proportionen 

af olikkönade foster och den lägsta af börder med 2 

qvinkön, likaså ock den proportion mellan könen, 

hvilken i medeltal för tvillingsbörderna gifver mot 

1,000 qvinkön blott 1,045 mankön, medan efter 

enfostrigt hafvandeskap under samma tidrymd pro

portionen varit 1,000:1,062. Denna låga proportion 

af mankön tyckes i tvillingsbörderna utom äktenskap 

än ytterligare sänka sig. 
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Gemensamt med de enfostriga barnsbörderna 

förete tvillingsbörderna visserligen en högre propor

tion dödfödde af mankön än af qvinkön, men af 

både ena och andra könet är vid tvillingsbörderna 

antalet dödfödde relativt betydligt högre. Oaktadt 

denna skilnad i antalet dödfödde, och Oaktadt den 

för modren större faran af barnsbörden och större 

svårigheten att uppföda barnen, och Oaktadt dessa 

barn som späda torde vara underkastade en större 

dödlighet, kan man dock ej frånkänna tvillingsbör

derna en betydlig inflytelse på folkökningen. 

Det tillfälle, som den relativa talrikheten af 

tvillingsbörder erbjuder, att, på sätt, i det föregående 

skett, ådagalägga en viss regelbundenhet i deras 

förekomst och resultat, saknas i den mån antalet af 

barnsbörder med 3 eller flere foster sjunker så lågt, 

att en mycket lång tidrymd erfordras, för att om 

dem samla tillräckligt många iakttagelser. 

Emellertid torde här få följa en öfversigt af 

dessa börder för sistförflutna decenniet. 

Tvillings- och fyrlingsbördernas fördelning i af

seende på fostrens antal, lif och kön åren 1869—1878 

har varit följande: 

Hvad trillingsbörderna i hela riket beträffar, kan 

ej förbises, att de med foster af blandadt kön upp

gått till 115 mot 40 med ensamt manliga foster och 

54 med ensamt qvinliga foster, Öfvertaligheten af 

foster af blandadt kön är här vida större än pro

portionerna vid tvillingsbörderna, då den här uppgår 

till 55 % mot 37 % vid tvillingsbörder. 

Af de 627 framfödda fostren hafva blott 301 

varit af manligt och 326 af qvinligt hön. Här mötes 

sålunda öfvertalighet af qvinkön, nemligen mot 1,000 

qvinkön blott 923 mankön, ett förhållande som för-

tjenar ställas vid sidan af den sänkning i propor

tionen af mankön, som förut ådagalagts karakterisera 

tvillingsbörderna. 

Då af de 627 fostren med lif framfödts icke 

mindre än 523 — 255 m. och 268 q. — mot dödfödde 

104 — 46 m. och 58 q. —, kan detta visserligen synas 

häntyda på en betydlig folkökning genom dessa fler

fostriga barnsbörder, men antagligen motväges denna 

af fostrens svaghet och svårigheten att tillfredsställa 

krafven på den vård, som erfordras för att bevara 

barnen vid lif. Att vilja söka några egendomligheter 

för trillingsbörderna i allmänhet ensamt i det rela

tivt ringa antalet af dem, som här förekommit under 

den korta tiden af ett enda decennium, kan visser

ligen synas vågadt. För 9 år närmast före detta 

decennium finnas dock tillgängliga data för jem

förelse. Af 204 trillingsbörder under dessa 9 år 

hafva 40 företett ensamt manliga, 45 ensamt qvinliga 

och 119 foster af blandadt kön. Samma öfvertalig

het af dessa sistnämnda återfinnes alltså här. 

De 612 fostren af dessa 204 trillingsbörder hafva 

varit lika fördelade mellan båda könen och sålunda 

åtminstone någon öfvertalighet af mankön ej egt 

rum. Af de 612 fostren hafva 516 — 255 m. och 261 

q. — framfödts lefvande och 96 — 51 m. och 45 q. 

— varit dödfödda. 

Samma kombinationer af fostren hafva äfven 

under båda perioderna varit de talrikaste, nemligen 

under den senare 2 lefvande m. och 1 död m. 11 

fall, 2 lefvande q. och 1 död q. 7 fall, 1 lefvande 

m., 1 lefvande q., 1 död m. 15 fall, 1 lefvande m., 

1 lefvande q. och 1 död q. 12 fall. 
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Tabb. N:is 9, 10 och 11. Nativiteten månadsvis. 

För samtliga födda barn (lefvande och liflösa) 

faller, lika som under ett par af de sistförflutna de

cennierna, högsta antalet på Mars månad, hvaremot 

maximum af lefvande födda äkta barn faller på Ja

nuari, af lefvande födda oäkta på April, af dödfödda 

äkta på Mars och af dödfödda oäkta på Maj månad. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne. 

Antalet aflidne har varit 

Mot hvarje 1,000-tal lefvande födde har för året 

antalet aflidne inom nedanstående 2 åldersgrupper 

varit: 

Oaktadt de farsoter, som under året varit gängse 

enligt tab. N:o 16, har dock den relativa dödligheten 

i riket varit lägre än under något af de nästförut-

gångna 4 åren. 

Inklusive Stockholms stad hafva 12 län haft 

högre relativ dödlighet än riksmedeltalet, och bland 

dem Norrbottens län den högsta 2·44 %. Lägsta 

dödligheten företes af Skaraborgs län med 1·40 %. 

Bland städer med folkmängd öfverstigande 10,000 

finna vi Gefle, Uppsala, Karlskrona och Malmö hafva 

haft högre relativ dödlighet än Stockholm. 

Dessa proportioner påverkas af en mängd fak

torer, såsom nativitetsbeloppet, proportionen mellan 

de lefvande födda barnens kön och mellan den lef

vande befolkningens kön och åldersklasser, farsoter 

m. m. och måste derföre utfalla olika så väl för olika 

år som för landsbygden och städerna. För den yng

sta åldersklassen utvisa de i allmänhet högre antal 

aflidne än nästförutgångna året. 

Mot 100 aflidna mankön svara under året aflidna 

qvinkön i hela riket: 98·85 %, å landsbygden: 99·07 

%, i städerna: 97·84 % och i Stockholms stad blott: 

90·64 %. 

Dödligheten efter civilstånd har inom hvartdera 

könet varit följande: 
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Såsom i föregående årsberättelser är anmärkt, 

bestämmas dessa proportioner dels af civilstånds

klassernas olika styrka inom befolkningen, dels af 

uppträdda farsoters beskaffenhet, för så vidt dessa 

företrädesvis angripit barnåldern eller högre ålders

klasser. Med hänsyn härtill förklaras ock skilnaden 

mellan landsbygden och städerna. 

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

I nedanstående tab. Litt. E fortsättes från före

gående berättelser redogörelsen för de i barndomen 

aflidne i procent af hela dödsantalet. Den långa 

årsföljden lemnar tillfälle till jemförelser, och för

klaras skiljaktigheterna mellan åren förnämligast af 

farsoters uppträdande och dessas benägenhet att 

företrädesvis angripa vissa åldersgrupper. 

I förhållande till medelfolkmängden inom nedan-

stående åldersgrupper har dödligheten på 1,000 af 

hvar åldersklass varit följande: 

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

Den beräknade medelåldern af de aflidne har ut

fallit på följande sätt: 

Antalet af dem som under åren 1876—1878 af-

lidit i en ålder öfverstigande 80 år (Jfr. A. XVII, 

sid. xxviii) har absolut och relativt till samtliga 

dödsfall varit: 

Dessa tal visa, huruledes efter den stegrade 

nativiteten på 1790-talet ännu inom Sveriges befolk

ning qvarstått ett stort antal personer af den ifråga

varande höga åldern. Detta antal kommer att min

skas, när den generation, som härstammar från första 

10-talet af detta århundradet med sin sjunkna nati

vitet, hinner öfver sitt 80:de lefnadsår. 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid år 1878, 

Under året har likasom under nästförutgångna 

året högsta, absoluta antalet dödsfall å landsbygden 
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infallit i Januari månad och i städerna i Maj. Läg

sta antalet för landsbygden har inträffat i September, 

för städerna i Oktober. För Stockholms stad före

ter Maj månad högsta antalet, och det lägsta faller 

med lika antal på Oktober och November månader. 

För hela riket faller likasom för landsbygden högsta 

antalet på Januari och det lägsta på September må

nad utan månadernas reduktion till lika längd. 

10,000 årliga dödsfall fördelade på kalender

månaderna, reducerade till lika längd, utvisa följande 

resultat : 
1873. 1874. 1875. 1870. 1877. 1878. 

Januari 827. 844. 1,090. 976. 1,006. 936. 

Februari..,. 9 07. 928. 1,019. 915. 924. 906. 

Mars 912. 968. 981. 871. 953. 908. 

April . 955. 954. 937. 884. 923. 939. 

Maj 979. 1,016. 866. 908. 946. 912. 

Juni 774. 859. 716. 772. 804. 805. 

Juli 704. 751. 648. 685. 714. 741. 

Augusti.... 685. 666. 616. 658. 634. 732. 

September 683. 647. 613. 662. 665. 688. 

Oktober .... 756. 618. 731. 751. 769. 716. 

November.. 881. 812. 848. 930. 792. 818. 

December.. 937. 937. 935. 988. 870. 899. 

Häraf visas i verkligheten för hela riket April 

månads dödlighet hafva år 1878 varit högre än Ja

nuari månads. 

Tab. N;o 15. Folkmängdsförändringarna inom hvar 
och en af rikets städer. 

Med hänsyn till vigten af en tillförlitlig folk-

mängdsberäkning ej blott från sanningens allmänna 

intresse, utan ock från krafven af den derpå bero

ende fördelningen af de politiska rättigheterna, har 

Statistiska Central-Byrån under en lång följd af år 

sökt framhålla de brister, som ännu vidlåda sättet 

för vår folkräkning. 

Dessa brister ligga ingalunda i de författningar, 

som bestämma förfaringssättet, utan dels i slapp 

tillämpning af författningarna, dels i medgifna undan

tag från deras efterlefnad. Det är nemligen klart, 

att om presterskapets längder öfver vigde, födde, af

lidne, in- och utflyttade hållas à jour och rätt be

gagnas för upprättande af husförhörslängden, denna 

längd bör kunna ega fullt vitsord i allt, som hos 

pastorsembetet blifvit anmäldt. Försummad anmä

lan hos presterskapet bör senast vid mantalsskrifningen 

uppdagas, och skall då leda till rättelse och beifran ge

nom vederbörande civila myndighet. Om de för

fattningar, som bestämma detta förfaringssätt, all

mänt strängt efterlefdes, skulle säkert de fall blifva 

relativt ganska få, då någon anmärkningsvärd osä

kerhet i folkmängdsberäkningen kunde inträffa. 

Denna osäkerhet måste dock växa i direkt förhål

lande till den rörliga befolkningens mängd och följ

aktligen blifva störst inom de största städerna, der 

underlåten anmälan om flyttningar svårast låter sig 

uppdaga. 

Detta förhållande har nu ledt till den undan

tagsställning för städerna Stockholm och Göteborg, 

att mantalsskrifningarna der försiggått utan hemtad 

ledning af presterskapets längder. 

Äfven om en sådan mantalsskrifning skulle 

kunna utföras med den noggrannhet, att ingen enda 

af den för dagen närvarande rörliga befolkningen 

skulle kunna undandraga sig, går den dock med få 

undantag i mistning af uppgifter om de vid tillfället 

frånvarande, som en gång i presterskapets längder 

varit införda, men derifrån ej vederbörligen afförts, 

och som så länge de lefva, vare sig inom eller utom 

landet, dock rättsligen tillhöra den församling, i 

hvars ministerialböcker de qvarstå. 

Genom de af Stockholms stad vidtagna och af 

Eders Kungl. Maj:t under d. 10 Nov. 1876 stadfästa 

nya anordningarna är afsedt, att af 16 rotemän fortlö

pande bokföring öfver befolkningen skall upprätthål

las, grundad på mantalsuppgifter, meddelade vid 

hvarje kalenderårs början, och på obligatoriska an

mälningar af flyttningar, så väl som af födde och 

aflidne under årets lopp. Det är vidare föreskrifvet: 

"att rotemännen skola föra särskilda anteckningar 

öfver in- och utflyttade samt födde och döde och 

med ledning deraf meddela Statistiska Central-Byrån 

vid hvarje års slut summariska uppgifter om folk

mängden inom roten." 

Då ingen förändring skett af skyldigheten för 

hufvudstadens kyrkoherdar och församlingsförestan-
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dare att årligen till Statistiska Central-Byrån afgifva 

s. k. summariska folkmängdsredogörelser, erbjudas 

alltså numera dylika redogörelser från 2 olika myn

digheter, den ena afseende de särskilda församlin

garna, den andra hvar och en af de särskilda rotarna 

utan skilnad mellan territoriela och icke territoriela 

församlingar, och sålunda icke medgifvande någon 

jemförelse eller granskning i detalj. 

Enligt presterskapets uppgifter skulle hufvudsta-

dens kyrkoskrifna folkmängd d. 31 December 1877 

hafva uppgått till 165,677, hvaremot enligt uppgift 

från kronouppbördskontrollkontoret den folkmängd, 

som mantalsskrifvits vid slutet af år 1877, utgjort 

blott 153,528. Skilnaden mellan dessa båda uppgif

ter utgör icke mindre än 12,159. 

Presterskapets, inom föreskrifven tid inkomna, 

summariska folkmängdsuppgifter för d. 31 Dec. 1878 

gifva för Stockholm en folkmängd af 169,429. Detta 

tal är begagnadt i den underdåniga rapport om ri

kets folkmängd, som af Byrån afgafs den 19 Juni 

1879. Längre fram på sommaren inlemnades på 

Byrån, antagligen från kronouppbördskontrollverket, 

en uppgift om "folkmängden i Stockholm enligt 

mantalslängderna", slutande med en summa af 161,594, 

i hvilken upplystes vara inberäknade personer, "som 

blifvit efterförde enligt mantalsboken", till ett antal 

af 3,728. Först den 23 Augusti inkommo till Byrån 

från "Stockholms stads Mantalsnämnds Sekreterare

expedition" de 16 rotemännens s. k. summariska 

folkmängdsuppgifter, jemte förteckning öfver immi

granter och emigranter, men utan specifikation af 

tillhörighet till de olika församlingarna. I enlighet 

med de för presterskapets begagnande fastställda for

mulären upptaga äfven rotemännens meddelanden 

såsom ingående balans, eller folkmängd vid början 

af året 1878, tillsammans en folkmängd af 154,137 

och såsom utgående balans, eller folkmängd vid 

samma års slut, 161,739. 

Att dessa summor ej öfverensstämma med de 

ofvan anförda, från kronouppbördskontrollverket med

delade, beror utan tvifvel på rättelser i följd af fort

gående undersökningar och uppdagade fel. 

Det hufvudsakligt anmärkningsvärda ligger i den 

af rotetnännen uppgifna stora skilnaden mellan folk

mängden vid årets början och vid dess slut, utvi

sande en årstillväxt af icke mindre än 7,602, då års

tillväxten enligt presterskapets uppgifter utgjort blott 

3,752. Någon annan förklaring häraf lärer väl ej 

kunna finnas, än den, att det för rotemännens be

mödanden lyckats att uppdaga en mängd personer, 

som, ehuru härstädes kyrkoskrifna, dock undanhållit 

sig från mantalsskrifning. 

Häraf följer ock, att de hittills från presterska-

pet för Stockholm meddelade folkmängdsuppgifterna 

ingalunda kunna anses hafva varit från det verkliga 

förhållandet mera aflägsnade än mantalsuppgifterna. 

Skilnaden mellan dessa båda slag af folkmängds

uppgifter är ock från 12,159 vid årets början ned-

bragt till 7,690 vid dess slut. 

En orsak till denna beklagligtvis ännu alltför 

stora skilnad ligger otvifvelaktigt i den mängd af 

här ännu kyrkoskrifna, men annorstädes sig uppe

hållande, personer, om hvilka rotemännen ej kunna 

erhålla någon omedelbar kunskap. 

Så länge ej åtgärd kan vidtagas inom rikets 

samtliga mantalsskrifningsdistrikt till förebyggande 

af personers utelemnande från anteckning och till 

bestyrkande af kyrko- och mantalsskrifningsortens 

identitet, lärer väl ej någon närmare öfverensstäm

melse mellan presterskapets och rotemännens folk

mängdsuppgifter vara att förvänta. 

Hvad Göteborgs stad beträffar, utgjorde vid slu

tet af år 1877 skilnaden mellan den af presterska-

pet uppgifna folkmängden: 71,707 och den mantals-

skrifna: 65,618 icke mindre än 6,089, och visar sig 

vid 1878 års slut denna skilnad (74,418—66,844) i 

samma riktning hafva stigit ända till 7,574, hvilket 

antyder ett ännu större behof än för Stockholm af 

åtgärder, hvarigenom en dylik skilnad bör utjemnas. 

Med tecknet — äro å tabellen N:o 15 utmärkta 

de 11 städer, hvilkas folkmängd under året 1878 

minskats. Med 3 bland dessa, Söderköping, Lindes

berg och Skanör var förhållandet äfven under 1877 

likartadt och för den sistnämnda äfven under 1876. 

Tab. utvisar ock att flere bland köpingarna räkna 

större folkmängd än de mindre städerna. 
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Tabb. N:ris 16, 17, 18 och 19. Dödsorsakerna och 

dödlighetsförhållandet. 

För de åtgärder, som äro vidtagna till erhållande 

af kännedom om dödsorsakerna, är i föregående års

berättelser redogjordt. Mycket återstår väl ännu att 

önska i detta ämne, men om man antager att bri

sterna äro desamma det ena året som det andra, 

saknar åtminstone jemförelsen mellan de särskilda 

åren ingalunda sitt värde såsom upplysning öfver 

farsoternas gång i stort m. m. För en sådan jem-

förelses underlättande äro ock å några af hithörande 

tabeller rikssummorna för föregående år upptagna. 

Uppgifna dödsfall af de farsoter, för hvilka tab. 

N:o 16 redogör, hafva för hela riket utgjort 15,944, 

eller 19·58 % af samtliga dödsfall. För landsbygden 

ensamt är talet 11,870, eller 17·76 %, och för stä

derna ensamt 4,074, eller 27·94 %. Denna farsoter

nas procentiska andel i samtliga dödsfall är, så väl 

hvad hela riket som landsbygden beträffar, högre än 

under något föregående år af nu löpande decennium. 

Hvad städerna beträffar, företer endast året 1874 i 

följd af smittkoppfarsoten en högre proportion. 

A landsbygden faller högsta proportionen på 

Södermanlands län med 32·71 %, hvarefter närmast 

i ordningen följa Kopparbergs och Vestmanlands 

län. I Visby har procenten af farsotsdödsfall stigit 

till 51·53 %. 

Sedan farsoten af smittkoppor lyckligtvis från sin 

höjd år 1874 fortgående minskats så till utbredning 

som häftighet och egentligen blott inom Kopparbergs 

och Gefleborgs län skördat talrika offer under året 

1878, beror den förutnämnda höga farsotsdödligheten 

hufvudsakligen af skarlakansfeber och difteri. 

Mot den förfärande dödligheten i riket af skar

lakansfeber år 1877 har visserligen året 1878 blott 

5,562 dödsfall anmälda af denna farsot, men detta 

tal är dock beklagansvärdt högre, än något som före

kommit från och med året 1861. 

Dödsfall inom ett enda län af denna enda far

sot, såsom t. ex. inom Östergötlands till ett antal af 

708, inom Södermanlands af 594 o. s. v. ingripa 

djupt i mången familj, helst när såsom af anmärk

ningarna till tab. N:o 16 upplyses, sjukdoms- och 

dödsfallen vanligen hopas inom blott en del af länets 

församlingar. 

Om dödsfallen af skarlakansfeber lyckligtvis nå

got minskats, hafva deremot offren för dess följesla

gare difterien stigit till ett tal 2,981, hvilket hittills 

ej förekommit. Kopparbergs län ensamt har till 

detta tal måst lemna bidrag med 496. 

Mellan åldern under och öfver fyllda 10 år för

dela sig dödsfallen af skarlakansfeber på den förra 

åldersgruppen med omkring 91 %, på den senare 

med 9 % dödsfallen af difteri med respektive 88 % 

och 12 %. 

Kikhostan har skördat ett större antal barn än 

under något af decenniets förra år. 

Dödsfallen af hjern- och nervfeber, hvilka i de 

flesta fall torde kunna behandlas som olika benäm

ningar af samma sjukdom, förete under hela nu lö

pande decenniet inga särdeles anmärkningsvärda för

ändringar af rikssummorna. 

För året äro hiträknade 50 utomlands inträffade 

och anmälda dödsfall af gula febern. Dylika döds

fall utgjorde 1877 blott 21 män och 1876 icke min

dre än 51. 

Det epidemiska uppträdandet af rödsot, hvilket 

under året egt rum, har lyckligtvis varit begränsadt 

inom vissa län, bland hvilka Jemtlands landsbygd 

företer högsta antalet. 

Gastrointestinalkatarrherna bland barn, upptagna 

under rubriken diarrhé, spela i städerna den för

nämsta rolen bland de epidemiska dödsorsaker, som 

tabellen upptager. 

Dödsfallen i barnsängsfeber förete ett anmärk-

ningsvärdt sjunkande på senaste åren från 648 år 

1874 till 284 år 1878. Om detta förhållande kunde 

skrifvas på framgång af sanitära åtgärder vore det 

glädjande. 

Rörande öfriga fåtaliga farsotsdödsfall torde få 

hänvisas till tab. N:o 16. 

Oberäknade sjelfmorden äro öfriga våldsamma 

dödsorsaker redovisade i tab. N:o 17. 

Sammanlagda antalet af dem visar alltifrån år 

1874 ett sjunkande, hvilket under tillväxt af folk

mängden är ett lyckligt förhållande. 
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Dödsfall hänförda till ihjälhungring äro vanligen 

framkallade af barns vilsegående i skog. 

Den talrikaste dödsorsaken af olyckshändelse är 

drunkning, som derjemte år från år företer så föga 

föränderlighet, att man i det närmaste skulle kunna 

förutsäga antalet, hvilket under 1878 utgjorts af 973 

mankön, 150 qvinkön, deraf 238 barn under 10 år, samt 

885 personer öfver fyllda 10 år. Dessa stora skil-

nader mellan kön och ålder äro år efter år föga af

vikande från hvarandra såsom beroende dels på lef-

nadsyrke och sysselsättning, dels på fortfarande brist 

i tillsynen öfver barnen. 

Af de ihjälosade hafva 18 tillhört manligt och 

3 qvinligt kön, bland hvilket sistnämnda 2 barn. 

Såsom ihjälfrusne hafva uppgifvits 31 män och 

4 qvinnor, bland hvilka senare 1 barn. 

Antalet genom förbränning och skållning om

komne fortfar högt, och deribland räknas ej mindre 

än 96 barn mot 45 personer öfver 10 års ålder — 

ett fortfarande bevis på bristande uppmärksamhet 

att skydda barn mot eldfara. Fördelningen mellan 

könen, hvilken utfaller med 61 mankön mot 80 qvin

kön, bekräftar fortfarande det för olyckshändelser 

af detta slag egendomliga förhållandet af betydlig 

öfvertalighet bland qvinkön 

De af åskslag dödade 13 hafva alla tillhört lands

bygden och varit 6 af manligt och 7 af qvinligt kön. 

Dödsfallen af explosion, oftast af gasolja, hafva 

timat endast å landsbygden bland 3 barn och 3 äl

dre, af hvilka 2 män och 4 qvinnor. 

För vådlig förgiftning hafva offren varit 20, af 

hvilka 13 barn och 7 äldre, 12 af manligt och 8 af 

qvinligt kön, hit räknade 1 gosse och 2 flickor ge

nom ormbett. 

Såsom af tab. N:o 17, kol. 18 och 19 synes, 

fortgår sedan några år oafbrutet minskning af an

talet dödsfall af vådlig qväfning, och har det utgjort 

under nu ifrågavarande år 66, deraf 62 barn, nästan 

utan undantag i första lefnadsåret och 4 äldre per

soner, 28 af manligt och 38 af qvinligt kön. Bety

delsen af sä väl uppgifterna om denna dödsorsak, 

som dess fortgående minskning, har framhållits i före

gående årsberättelser och särdeles den för året 1877, 

A, XIX sid. XIX, och torde få dit hänvisas. 

Af olycksfall med dödlig utgång, vållade af kross-

ning, benbrott och sårnader, uppgår årets uppgifna 

antal till 543, bland hvilka 40 barn och 503 äldre, 

479 af manligt och 64 af qvinligt kön. För föga 

mer än hälften af dessa fall äro specifika uppgifter 

om skadornas orsaker tillgängliga. Uppgifna äro: 

stjelpning, öfverkörning och hästars skenande 87, 

skador i qvarnar, sågar, tröskverk och andra 

maskiner 56, 

skador å jernvägar och bantåg 33, 

krossning af fallande trän, stockar o. dyl 34, 

ras af jord, grus, stenar o. dyl. 36, 

i grufvor. 19, 

slag af och fall från hästar 22, 

stängning af nötkreatur.. . 8. 

De 33 fallen skottskador, bland hvilka 2 barn och 

31 äldre, 29 mankön och 4 qvinkön, omfatta 6 vid 

bergsprängning timade olyckor. 

Dödsfall af främmande kropp i svalg och strupar 

uppgifvas hafva förekommit bland 6 barn och 7 äl

dre, tillhörande 9 manligt och 4 qvinligt kön. 

Ett så lågt antal mord och dräp som året 1878 

företer, eller 77 i hela riket, återfinnes först un

der året 1870 i talet 76. Hit äro räknade 47 män 

och 30 qvinnor, 35 öfver 10 års ålder och 42 under 

denna ålder. Bland dessa senare äro 36 barna

mord i vår lagstiftnings mening, och hafva bland 

dessa späda 16 varit af manligt och 20 af qvin

ligt kön. 

Antalet af dem, som funnits döda ute å mark, 

utan anledning till öfvergånget våld, är uppgifvet 

till 22, deraf 20 tillhörande landsbygden och 2 stä

derna. 

Till dödsfall, som härrört af alkoholsförgiftning, 

(rus, delirium tremens, kronisk alkoholsförgiftning, 

och genom rusdryckers missbruk vållade dödande 

komplikationer till andra sjukdomar) hafva enligt 

uppgifterna kunnat räknas 153 personer, af hvilka 

46 tillhört landsbygden och 107 städerna, 144 man

ligt och 9 qvinligt kön. Det torde dock knappast 

behöfva tilläggas, att svårigheten, för att icke säga 

omöjligheten, att om alkoholsförgiftningens omfång 

erhålla fullständiga och tillförlitliga uppgifter, be-

röfvar dessa tal allt annat värde, än att såsom mi-
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nima erinra om tillvaron af en fiende till fysisk 

helsa och lif icke mindre fruktansvärd än inom det 

sedliga, husliga och medborgerliga området. 

Sjelfmorden, tab. N:o 18, utgjorde för hela riket 

i årligt medeltal under decenniet 1861—1870: 327'8, 

under qvinqvenniet 1871- 1875: 347'4, år 1876: 409, 

år 1877: 430, och hafva från detta sistnämnda tal, 

sitt hittills uppnådda årliga maximum, under år 1878 

sjunkit till 411, fördelande sig med 285 på lands

bygden och med 126 på städerna. 

Jemförda med medelfolkmängden och fördelade 

mellan landsbygden och städerna årsvis förete sjelf

morden följande ta l : 

För hela riket och landsbygden förråda dessa 

absoluta och relativa tal intet stigande utöfver de 2 

sistförflutna åren, då deremot hvad städerna beträffar 

förhållandet är omvändt. 

Sjelfmordens absoluta och relativa antal inom 

hvarje särskildt län upplyses af nedanstående tab. 

Litt. F. 

Medelproportionen för hela riket 9·15 sjelfmör-

dare på 100,000 invånare visar sig här för året 

Tab. Litt. F. Sjelfmordens antal länsvis 1861—1878. 



XXVI Tab. N:o 18. Sjelfmorden efter kön, civilstånd och ålder. 

1878 mer eller mindre öfverstigas af 9 län, inberäk

nad Stockholms stad med sitt sorgligt höga antal. 

Om man med medelproportionen för hela riket jem-

för förhållandet länsvis under hvart och ett af de 

särskilda år, eller längre tidrymder, som tabellen upp

tager, finner man för hela tiden, eller alla 5 perioderna, 

denna proportion öfverstigas af Stockholms stad, 

Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Malmöhus 

län; för blott 4 bland dem af Östergötlands, för blott 

3 af Vestmanlands, Kopparbergs och Jemtlands län, för 

blott 2 af Gotlands och Gefleborgs län, och allenast 

för en period af Jönköpings, Kristianstads, Elfsborgs, 

Skaraborgs, Örebro och Vesternorrlands län. Dessa 

olika förhållanden hänvisa å ena sidan på jemnt fort-

verkande orsaker till sjelfmordsfreqvensen och å den 

andra på en mera tillfällig stegring af öfvergående 

anledningar. 

Om man åter söker de län, i hvilka sjelfmords

freqvensen icke uppgått ens till hälften af medel

proportionen för hela riket, finner man under alla 

fem perioderna Vesterbottens län, under 3 af dem 

Blekinge och Norrbottens, under 2 Kronobergs, Kal

mar och Skaraborgs samt under blott en Vesternorr

lands län. Ju mer man vid dessa jemförelser tillika 

fäster afseende på periodernas olika längd desto till

förlitligare blir omdömet om de stora olikheterna 

mellan länen i afseende på sjelfmordsfreqvensen, desto 

mer hänvisas man ock på lokala och sociala olikhe

ters inflytelse såsom bevekelsegrunder. 

Proportionen mellan könen bland sjelfmördarne 

har mot 100 mankön varit följande af qvinkön: 

Medeltal. I 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 » 

» 1 8 7 3 . . . 36 » 39 » 29 » 

» 1874 33 » 37 » 25 » 

» 1875 29 » 35 » .15 » 

» 1876 31 » 36 » 16 » 

» 1877 29 » 30 » 27 » 

» 1878 24 » 24 » 24 » 

Om man afser från några obetydliga bråkdelar 

har alltså proportionen af qvinliga sjelfmördare för 

sista året varit i landsbygd och städer densamma 

som i hela riket, och i det hela utfallit låg. 

I afseende på civilståndet hafva samtlige sjelf

mördare i hela riket varit fördelade på följande sätt: 
Gif te . O g i f t e . 

Årligt medeltal. Män. Qvinnor. Män. Qvinnor. 

1861—1865 38·92 %. 9·75 %. 39·46 %. 11·87 %. 

1866—1870 41·13 » 7·74 » 38·19 » 12·94 » 

1871—1875 38·36 » 10·40 » 37·89 » 13·35 » 

år 1876 37·90 » 10·76 » 38·63 » 12·71 » 

» 1877 40·00 » 11·16 » 37·68 » 11·16 » 

» 1878 40·64 » 6·81 » 39·90 » 12·65 » 

Proportionen af gifta qvinnor visar sig här för 

sista året särdeles låg. Om landsbygd och städer för 

året 1878 åtskiljas, utgöra proportionerna för den 

förra: gifte män 43·51 %, gifta qvinnor 8·07 %, ogifte 

män 36·84 %, ogifta qvinnor 11·58 %, för de senare 

respektive: 34·13 %, 3·97 %, 46·82 % och 15·08 %. 

Så vidt man kan vara berättigad att draga slutsats 

af ett enda års fördelning, utmärker sig alltså lands

bygden för en öfvervägande proportion gifta och 

städerna för en sådan af ogifta bland sjelfmördarne. 

Under året har intet sjelfmord inträffat före 

fyllda 15 år, och utan afseende på kön eller civil

stånd har antalet utgjort: 

i 16:de—25:te lefnadsåren 38. 

» 26:te—35:te » 74. 

» 3 6 : t e - 45:te » 85. 

» 46:te—55:te » 100. 

» 56:te—65:te » 76. 

» 66:te—75:te » 32. 

deröfver 6. 

Redan dessa tal antyda ökad talrikhet af sjelf

mord vid högre ålder, men först när sjelfmorden 

inom hvarje åldersklass jemföras med den inom 

samma åldersklass lefvande befolkningen, kan sjelf-

mordsfreqvensens förhållande till åldern rätt be

dömas. 

Denna jemförelse utvisar på medelfolktmängd af 

100,000 inom hvar och en åldersklass följande antal 

sjelfmördare: 
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Lefnadsålder. Af båda könen. Mankön. Qvinkön. 

16:de—25:te 4·56. 5·74. 3·37. 

26:te—-35:te 12·26. 20·20. 4·81. 

36:te—45:te 16·28. 29·17. 4·72. 

46:te—55:te 21·70. 36·79. 8·22. 

56:te—65:te 22·06. 39·07. 7·54. 

66:te—75:te 17·81. 35·91. 3·93. 

deröfver 8·12. 20·98. — 

Med den stora skilnaden mellan könen i det 

relativa antalet sjelfmord visar sig dock i det hela 

en öfverensstämmelse i tillväxt med högre ålder. 

Som vanligt företer Maj månad högsta antalet 

sjelfmord. Det lägsta faller i år på Februari. Det 

vanliga förhållandet af större antal under sommar-

halfåret än under vinterhalfåret framträder äfven 

detta år med 232 under det förra och 179 under 

det senare. 

Dödssättet hängning och strypning har valts af 

hälften bland sjelfmördarne, och denna proportion, 

likasom den af de öfriga sätten för sjelfmords be

gående, öfverensstämmer i det närmaste med förhål

landet under det nästförutgångna året, dock med 

ökadt antal fall af nedkastning framför lokomotiv. 

De erhållna uppgifterna om anledningarna till 

sjelfmord äro allt för fåtaliga för att lemna upplys

ning. Bland dem förekomma ekonomiskt obestånd, 

rusdryckers missbruk, sinnessjukdomar och feberyrsel. 

Tab. N:o 19 är afsedd att i helsovårdsstadgans 

ändamål belysa den relativa dödligheten i städerna. 

Beräknad efter den rättsliga folkmängden, den enda, 

hvilken vi känna, lemnar den dock i anmärkningarna 

tillfälle att få upplysning om antalet i staden timade 

dödsfall bland personer, som icke tillhört samma 

stads rättsliga folkmängd, äfvensom om dödsfall af 

stadens invånare timade å andra orter. 

Högsta relativa dödligheten under året företer 

Vadstena med 4·43 % och Hedemora med 4·32 %, 

lägsta Trosa med 1·11 %. 

Glädjande är att anmärka, att dödlighetsprocen

ten för rikets samtliga städer: 2·20 %, är lägre än 

för något förutgånget år från och med 1861, och 

önskligt vore att detta kunde skrifvas på räkningen 

af en ökad helsovårdsomtanka. 

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

Enligt denna tabell, utarbetad efter benäget 

meddelade specifika uppgifter från Justitiedeparte

mentet af Eders Kungl. Maj:ts Kansli, har under året 

1878: 

Svensk medborgarerätt beviljats 84 personer, 

tillstånd att i riket vistas erhållits af 56; och 

tillstånd att här i riket besitta fast egendom 

medgifvits 44 personer. 

Det första och sista af dessa 3 tal äro något 

lägre än nästförutgångna årets. Det öfvervägande 

flertalet af ofvannämnde personer har liksom förut 

kommit från Danmark, Tyska och Ryska rikena. 

Kronobergs och Malmöhus län äro ock fortfarande 

de delar af riket, inom hvilka besittningsrätt af fast 

egendom företrädesvis beviljats. 

Från sina förbindelser som Svenske undersåtar 

hafva under året blifvit lösta 22 män och 1 qvinna. 

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

Då emigrationen ånyo synes vilja ökas, torde 

för jemförelses skull ett återupptagande af de derom 

samlade uppgifterna vara lämpligt. Det uppgifna 

antalet emigranter har utgjort: 

år 1851 1,102 år 1865 6,691 

» 1852 3,314 » 1866 7,206 

» 1853 2,998 » 1867 9,334 

» 1854 4,243 » 1868 27,024 

» 1855 1,087 » 1869 39,064 

» 1856 1,130 » 1870 20,003 

» 1857 1,831 » 1871 17,450 

» 1858 571 » 1872 15,915 

» 1859 276 » 1873 13,580 

» 1860 348 » 1874 7,791 

» 1861 2,286 » 1875 9,727 

» 1862 2,535 » 1876 9,418 

» 1863 3,132 » 1877 7,610 

» 1864 5,172 » 1878 9,032 
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Det sista årets emigrantantal utgör 02 % af me-

delfolkmängden. 

Presterskapets uppgifter om immigranter upptaga 

för 1875: 2,805, för 1876: 3,212, för 1877: 3,288 

och för 1878: 2,841. Enligt dessa tal utgör alltså 

emigrationens öfverskott för 1878: 6,191. 

I föregående årsberättelser har Byrån haft till

fälle att fästa uppmärksamhet på den egendomliga 

inflytelse, som gjorde sig gällande till minskning ej 

blott af folkmängdstillväxten, utan ock af ingångna 

äktenskap, födda barn m. m., så väl som till höjning 

af alla arbetslöner, när den starka emigrationen un

der decenniet 1864—1873 kom att samverka med 

den sänkning af folkmängden i de produktiva ålders

klasserna, hvilken kunde förutses såsom följd af 

sjelfva naturlagen för folkmängdstillväxten. 

Fråga kan nu uppstå, huruvida och i hvad om

fång man af den åter växande emigrationen kan 

hafva att vänta verkningar likartade med de anförda. 

Från befolkningsstatistikens ståndpunkt kan denna 

fråga besvaras med hänvisning till hvad redan från 

början af 1870-talet kunde förutses, att nemligen en 

absolut och relativ tillväxt af de produktiva ålders

klasserna förestode, mägtig nog att motverka äfven 

en ej oansenlig emigration. Detta har ock under 

sistförflutna åren bekräftats genom folkmängdstill

växt, ökadt antal äktenskap och barnsbörder m. m. 

samt en tillgång på arbetskrafter, hvilken tyvärr 

sammanträffat med sådana ekonomiska förhållanden, 

att dessa arbetskrafter till stor del måst gå i mist-

ning af billig ersättning. 

Mot emigrationens verkan, äfven om den skulle 

blifva mera ingripande, kan nu ställas den tillväxt 

af de produktiva åldersklasserna, hvilken befolknings

statistiken visar ännu under en följd af år böra fort

gå i en högre proportion. Härpå bör ock, med re

servation för oberäkneliga inflytelser, kunna grundas 

det sannolika antagande, att emigrationen ej torde 

komma att framkalla några rubbningar vare sig i af

seende på befolkningsförhållanden eller arbetslöner, 

jemförliga med dem, som egde rum under decenniet 

1864—1873. 

Emigranterna fördela sig mellan landsbygd och 

städer med 6,964 från den förra och 2,068 från de 

senare; immigranterna med 1,733 till landsbygden 

och 1,108 till städerna. I afseende på fördelningen 

mellan de särskilda länen torde få hänvisas till ta

bellerna. 

Från riket hafva utflyttat gifta par till ett antal 

af 688, ensamme personer öfver 15 år 6,149, deri-

bland 44 gifte män och 95 gifta qvinnor, och barn 

under 15 år: 1,507. 

Till riket hafva inflyttat gifta par 242, ensamme 

personer öfver 15 år 1,861, bland hvilka 33 gifte 

män och 63 gifta qvinnor, samt 496 barn under 15 år. 

Då under de nästförutgångna 2 åren samman

lagda emigrantantalet till Norge och Danmark öfver

steg det till Amerika, är nu förhållandet omvändt, 

och häruti ligger väl en antydning att dylikt för

hållande kommer att ånyo göra sig gällande. Till 

Australien synes ock emigrationen hafva benägenhet 

att tillväxa. I afseende på öfriga upplysningar som 

meddelats rörande emigrationen och immigrationen 

torde få hänvisas till de utförliga tabellerna. 

Jemte summarisk redogörelse för Stockholms 

stads folkmängd vid utgången af året 1878, har för 

första gången ock meddelats rotemännens uppgifter 

om emigranter och immigranter. Som förut är an

märkt rörande folkmängdsbeloppet, saknas äfven i af

seende på antalet af dessa till och från andra länder 

afgångne och tillkomne den önskvärda öfverensstäm-

melsen med presterskapets uppgifter, som tjenat till 

grundläggning för tabb. N:ris 21—23, enligt hvilka 

immigranterna till Stockholm utgjort 331 och emi

granterna 546, hvaremot rotemännen uppgifvit re

spektive 500 och 562. 

Tab. N:o 24. Approximativ beräkning af folkmäng
den inom hvarje åldersår vid slutet af år 1878. 

Denna tabell, som tjenat till grundläggning för 

flere af de relativa tal och proportioner, hvilka i 

det föregående äro meddelade, tillåter ock en sanno

likhetsberäkning af åldersklassernas blifvande styrka 
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genom hela den generation, som har samma födelse

år, allt naturligtvis under förutsättning att sådana 

förhållanden ej inträda, hvilka rubba den naturliga 

ordningen för folkmängdstillväxten. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

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

E d e r s Kungl . Maj: ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

Karl Sidenbladh. 

Stockholm den 20 December 1879. 





Tab. N:o 1. FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÅR 1878. 

T
ab. 

N
:o 1. 

F
olkm

ängden, länsvis, år 1878. 
1 



2 

Tab. N:o 2. 
ANTALET INGÅNGNA OCH GENOM DÖD UPPLÖSTA ÄKTENSKAP ÅR 1878, LÄNSVIS. 



3 

Tab. N:o 3. 
ANTALET VIGDA PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1878. 



4 

Tab. 

QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS 



5 

N:o 4. 

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1878, LÄNSVIS. 



6 

Tab. N:o 5. 

ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD ÅR 1878, LÄNSVIS. 



7 
Tab. N:o 6. 

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP ÅR 1878, LÄNSVIS. 



8 

Tab. N:o 7. 
BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE ÅR 1878. 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1878. 

T
ab. 

N
:o 8. 

B
arnsbördernas förhållande i afseende på fostrens antal och civilstånd, år 1878. 

9 
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Tab. N:o 9. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDA ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1878, LÄNSVIS. 



11 

Tab. N:o 10. 

ANTALET LEFVANDE FÖDDA OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1878, LÄNSVIS. 



12 

Tab. N:o 11. 

ANTALET DÖDFÖDDA, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1878, LÄNSVIS. 



13 

Tab. N:o 12. 

ANTALET AFLIDNE ÅR 1878, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. 
(Dödfödde ej inräknade.) 



14 

Tab. 

AFLIDNE EFTER KÖN, ALDER 



15 

N:o 13. 

OCH CIVILSTÅND, ÅR 1878. 
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Tab. N:o 14. 

ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1878, LÄNSVIS. 



17 

Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER1), ÅR 1878. 



18 

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



19 

N:o 16. 

OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD ÅR 1878, LÄNSVIS. 



20 

Tab. N:o 16. 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJKKDOMAR (FARSOTER) 



21 

(Forts.) 

OCH DÖDSFALL 1 BARNSBÖRD AR 1878, LÄNSVIS. 



22 

Tab. N:o 17. 

UPPGIFNA VALDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN), ÅR 1878, LÄNSVIS. 



23 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN), ÅR 1878, LÄNSVIS. 



24 

Tab. N:o 17. (Forts.) 
UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN), ÅR 1878, LÄNSVIS. 



25 

Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅR 1878, 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 1878 ERHÅLLIT SVENSK MED-

BORGARERÄTT, TILLSTÅND ATT I RIKET VISTAS ELLER ATT BESITTA FAST EGENDOM. 



29 

Tab. N:o 21. 

ÅLDER AF DE TILL OCH FRÅN RIKET ÅR 1878 IN- OCH UTFLYTTADE. 



30 

Tab. 
DE AR 1878 TILL RIKET INFLYTTADES ANTAL, 
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N:o 22 A. 
CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 
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Tab. 
DE ÅR 1878 FRÅN RIKET UTFLYTTADES ANTAL, 
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N:o 22 B. 
CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 
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Tab. 
ORTER, HVARIFRÅN INFLYTTNING 
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N:o 23 A. 
TILL RIKET ÅR 1878 EGT RUM. 
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Tab. 
DE ÅR 1878 UTFLYTTADES UPPGIFNA 
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N:o 23 B. 
UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 
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Tab. N:o 24. 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1874—1878. 
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Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1874—1878. 



40 

Tab. N:o 24. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1874—1878. 
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