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För den allmänna folkräkning i riket, som vid 1880 
års utgång blifvit nu verkståld, sedan 10 år förflutit 
efter den närmast föregående räkningen, utbeder sig 
Statistiska Centralbyrån att härmed få afgifva början 
till underdånig redogörelse, hvilken i följd af ämnets 
stora omfattning icke kan i sin helhet nu framläggas, 
utan kommer här att omfatta beträffande sjelfva 
folkräkningen endast folkmängdssummorna för län 
och städer samt riket i dess helhet. Planen är nem-
ligen att, i likhet med förut afgifna berättelser om 
folkräkningar, anordna redogörelsen för äfven nu 
ifrågavarande räkning i tre särskilda afdelningar, så 
att första afdelningen, eller den som här i under-
dånighet aflemnas, kommer att väsentligen utgöra en 

Befolknings-statistik får år 1880. 

omedelbar fortsättning och sammanfattning af de års-
berättelser rörande befolkningens årliga förändringar, 
hvilka under sistförflutna decennium afgifvits, och 
att de båda följande afdelningarna skola framlägga 
resultaten af de detalj upplysningar, hvilka genom 
1880 års folkräkning inhemtats. 

Då alltså nu föreliggande afdelning i endast 
mindre mån kommer att beröra sjelfva folkräknin-
gen, har det ej ansetts lämpligt att här närmare 
redogöra för operationen, utan skall redogörelse här-
om meddelas i den närmast följande afdelningen. 
Här torde dock böra förutskickas den anmärkningen, 
att räkningen försiggått på enahanda sätt som vid 
föregående tillfällen, och har alltså räknematerialet 

A 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 



varit nominativa utdrag ur husförhörslängderna för 
rikets samtliga församlingar utom för städerna Stock-
holm och Göteborg, för hvilka s. k. hushållslistor 
aflemnats. För uppgifterna om ingångna och upp-

-lösta äktenskap, födde och aflidne samt in- och ut-
flyttade under år 1880, hvarför nu hufvudsakligen 
skall redogöras, hafva materialierna utgjort de sed-
vanliga utdragen ur ministerialböckerna. 

Med framläggande af sistnämnda uppgifter har 
Statistiska Centralbyrån äfven afslutat redogörelsen 
om folkmängdens årliga förändringar under hela den 
10-årsperiod, som slutade med 1880, och har det 
derför ansetts nu lämpligt att här uti berättelsens 
text sammanföra i tabellariska öfversigter de hufvud-
sakligaste sifferdata, som i tabellbilagorna till de 
särskilda årsredogörelserna under perioden meddelats. 
Att sträcka dessa öfversigter äfven längre tillbaka 
torde deremot icke vidare vara behöfligt, då, från-
sedt redogörelserna för föregående folkräkningar, sär-
skildt Befolkningsstatistiken för år 1875 (A. XVII) 
innehåller en stor mängd sådana öfversigter, fram-
för allt i relativa eller medeltal, hvartill kommer att 
såsom bihang till 1876 års Befolkningsstatistik (A. 
XVIII) äro offentliggjorda i såväl absoluta som rela-
tiva tal de vigtigaste data, som hela vårt tabellverk 
lemnat intill och med året 1875. 

Tab. N:o 1 A.) Folkmängd. — Tab. N:o 1 B.¹) 

Frånvarande och qvarstående obefintlige. 

Rikets folkmängd har enligt de åren 1870 och 
1880 verkstälda folkräkningarna befunnits utgöra: 

¹) I årsredogörelserna för 1874 och 1877 är under N:o 1 B intagen en 
tabell öfver folkmängden i hvarje församling eller församlingsdel inom härad, 
tingslag, domsagor, städer och län, varande dessa tabeller egentligen aftryck af 
särskildt ,upprättade redogörelser till ledning vid då förestående riksdagsmanna-
val. En för samma ändamål upprättad och till vederbörande myndigheter utde-
lad likartad publikation för folkmängden 1880 (denna dock fördelad efter kom-
muner och ej efter församlingar, hvilket likväl i de flesta fall blir detsamma) 
intages ej här, dels derför att en mycket fullständigare redogörelse i ämnet kom-
mer att nästan ensam utgöra föremål för en följande, särskild afdelning (afd. II), 
dels emedan icke alla de meddelade siffrorna voro definitivt faststälda, enär för 
valens skull publikationen måste offentliggöras, innan det vidlyftiga folkräknings-
materialet kunde fullständigt granskas och innan samtliga svaren å gjorda an-
märkningar hunnit till Centralbyrån ingå. 

Nämnda publikation, utgörande tillika en preliminär redogörelse för folk-
räkningen, afgafs den 27 Juni 1881. 

Den sålunda funna skilnaden innebär, att åtmin
stone 18,063 personer blifvit under 10-årsperioden 
ur längderna afförda på annat sätt än som aflidne 
eller emigranter, och att de i följd deraf vid perio-
dens slut icke kunde i rikets folkmängd inräknas. 

Huru härmed rätteligen sig förhåller, framgår af 
tab. N:o 1 B (kol. 49), der icke mindre än 54,332 
personer uppgifvas såsom vid 1880 års slut varande 
i husförhörslängderna s. k. qvarstående obefintlige, d. 
v. s. sådane som jemlikt Kungl. Maj:ts cirkulär till 
Konsistorierna den 20 Jan. 1865 skola, efter veder-
börlig pröfning vid mantalsskrifningen, ur den egent-
liga husförhörslängden öfverföras till en i slutet af 
längden år från år fortgående förteckning å de inom 
församlingen icke längre befintliga personer, som 
utan att vara aflidne eller i vederbörlig ordning ut-
flyttade, icke kunna till församlingens folkmängd vi-
dare räknas. 

¹) Då uppgifter saknas för periodens 4 första år, hafva dessa här beräk
nats enligt det kända förhållandet under de C följande åren. 

Tillväxten under 10-årsperioden, omfattande al l t -
så 397,143 personer, hälften män och hälften qvin-
nor, utgör 9'53 %, hvilka tal, jemförda med motsva-
rande tillökningssiffror för åren 1861—1870, 308,797 
personer eller 8,00 %, utvisa att den 10-årsperiod, 
som ändades med året 1880, såväl absolut som re-
lativt öfverträffat den nästföregående perioden i folk-
mängdstillväxt. 

I afseende å denna tillväxt under åren 1871— 
.1880 äro följande faktorer att taga i betraktande: 

Tab. N:o 1 Å. Folkmängd. — Tab. N:o 1 B. Frånvarande och qvarstående obefintlige. 



Den omständigheten att dessa obefintlige nu an-

gifvas till antalet högre än ofvan beräknade skilnad, 

eller, med andra ord, att den i riket vid 1880 års 

slut räknade folkmängden är större än hvad ofvan 

stående beräkning borde hafva gifvit, är i det hela 

taget något oväntadt, men kan förklaras af flere in-

verkande orsaker, såsom bland annat 

att nativitetsöfverskottet under 10-årsperioden 

skulle hafva varit större än kändt är, hvilket dock 

icke är sannolikt, åtminstone icke i nämnvärd mån; 

att immigranternas antal varit långt större än 

hvartill detta dels angifves, dels kan beräknas, hvil-

ket förhållande också är ganska troligt; i samman-

hang hvarmed anmärkes, att om också emigrant-an-

talet uppgifves lägre än i verkligheten, detta här icke 

utöfvar någon inverkan, enär de såsom emigranter 

icke uppgifne i sådant fall böra ingå i antalet af i 

böckerna qvarstående, vare sig de inräknas eller icke 

i rikets folkmängd; och 

att de vid 1880 års slut uppgifne qvarstående 

obefintliges antal skulle till större eller mindre del 

omfatta äfven sådane, som det voro redan vid förra 

folkräkningen. 

I sistnämnda hänseende är att anmärka, det 

mycken olikhet i uppfattningen af hvad som i detta 

fall bort göras synes hafva gjort sig gällande, lika-

som tillämpningen, ja till och med kännedomen om 

tillvaron af ifrågavarande lagbestämmelser icke torde 

vara sådan den borde vara, — ett omdöme hvartill 

Statistiska Centralbyrån kommit i följd af en ganska 

vidlyftig skriftvexling i ämnet med afsigt att såvidt 

möjligt vinna fullständighet i hithörande siffror. 

En jemförelse med dessa siffertal sådana de er-

hållits vid de båda folkräkningarna utfaller sålunda: 

Dessa siffror visa med den tillförlitlighet, som 

man kan dem egna, att åtminstone 1,189 personer 

finnas här i landet, som en gång stått intagna i våra 

kyrkoböcker, men nu icke äro någonstädes kyrko-

skrifna, och utan tvifvel finnes det långt flere sådane 

af samma slag, men hvilka här dölja sig under ru-

briken »med okänd vistelseort». Återstoden af dessa 

senare utgöres väl af sådane, som lemnat fädernejor-

den utan uttagande af flyttningsattest, likasom till 

samma klass höra de 5,215, om hvilka i längderna 

är antecknadt att de antagligen eller veterligen be-

gifvit sig af, mest till Amerika, Danmark och Tysk-

land. Mången bland dessa i längderna qvarstående 

torde ock vara redan afliden. 

Tab. N:o l B redogör (i koll. 2—25) för en an-

nan folkgrupp, som visserligen varit antecknad såsom 

vid folkräkningstillfället frånvarande från sin hem-

ort, men dock inräknats i dess folkmängd. Utom i 

Stockholm och Göteborg, der å räknelistorna äfven 

den tillfälligtvis frånvarande kunde såsom sådan an-

gifvas, äro antagligen de för riket i öfrigt såsom 

i sina hemorter icke närvarande antecknade till 

öfvervägande flertalet sådane, som egt ett mera sta-

digvarande hemvist på annan ort, hvaribland dock 

många med skäl antagligen hade sin rätta plats på 

förteckningen öfver qvarstående obefintlige, hvilka 

derför ock icke bort inräknas i rikets folkmängd. 

Af de år 1880 frånvarande, men i folkmängds-

beloppet inräknade, voro: 

Frånvarande och qvarstående obefintlige. III 

Såvidt kunskap föreligger om dessa personer, 

voro: 

En jemförelse mellan de båda folkräkningsårens 

siffror ådagalägger, att de frånvarandes vistelseort, 

såvidt den känd varit, är för år 1880 mera angifven 

Den betydliga tillökning under de 10 åren, som 

dessa tal utvisa, torde äfven med fäst afseende på 

ofvan angifna förhållanden, få anses konstatera, att 

ifrågavarande afskrifning ur längderna är i starkt 

fortgående. 



än den blef för år 1870. At t de frånvarandes antal 

befunnits mindre 1880 än vid förra tillfället torde i 

någon mån få tillskrifvas rotemansinstitutionen i 

Stockholm, hvilken bör hafva kunnat förhindra, att 

numera ej så många som förr kunnat ega sitt hem-

vist i hufvudstaden men hafva sin kyrkoskrifningsort 

i rikets öfriga församlingar. Till minskningen i an-

talet torde ock hafva bidragit, att mången förut så-

som »frånvarande» upptagen blifvit i senare tider 

öfverförd, såsom sig bort, till de »qvarstående obe-

fintlige». 

Återgående till Tab. N:o 1 A finner man, att 

rikets folkmängd vid 1880 års slut har enligt räk-

ningen vid jemförelse med 1879 års minskats med 

13,233 personer eller 0.29 %, ett förhållande hvartill 

i vårt land någonting motsvarande sedan år 1810 

icke antecknats mera än tvenne gånger, nemligen 

åren 1868 och 1869, då en folkmängdsminskning af 

resp. 0.51 % och 0.34 % inträffade. 

Då årets nativitetsöfverskott uppgår till 51,509 

och emigranterna med afdrag af immigranterna angif-

Tab. Litt. A. Sveriges folkmängd åren 1871—80. 

vas till 39,100, så borde året 1880 hafva kunnat uppvisa 

långt ifrån en minskning tvärtom ett öfverskott af 

12,409 personer. Att så icke nu inträffat, beror väl 

derpå att, oafsedt den störande inverkan, som osäker-

heten om emigrantöfverskottets rätta belopp å beräk-

ningarna utöfvar, just i och för folkräkningen sannolikt 

ett större antal än eljest afförts ur längderna såsom qvar-

stående obefintlige, hvarvid särskildt bör framhållas, 

att nu på en gång afskrifvits i städerna Stockholm och 

Göteborg icke mindre än 13,236 personer, hvilka, om 

det varit möjligt, bort hafva så småningom med en 

andel för hvarje år under 10-årsperioden på detta 

sätt behandlas. Häraf följer, att de för nämnda år 

uppgifna folkmängdsbeloppen måste hafva varit något 

för höga, och att i följd häraf 1880 års nu räknade 

folktal vid jemförelse med året 1879 visar ett ogyn-

sammare förhållande än hvad eljest skulle vara hän-

delsen, samt att derför den funna minskningen för 

året 1880 är mera skenbar än verklig. 

Sådana uppgifterna nu föreligga, har såväl folk-

mängden vid slutet af hvartdera af åren under 10-

IV Folkmängdstillväxt. — Tab. Litt. Å. Folkmängd. 



Folkmängdstillväxt. Proportion mellan könen. V 

årsperioden 1871—1880, som tillväxten under samma 

tid för landsbygd, städer och hela riket omfattat de 

absoluta tal, som äro sammanförda uti förestående 

tab. Litt. A (enligt tab. N:o 1 i hvarje årsberättelse). 

De i nämnda tabell intagna årstillväxterna motsvara 

följande procenttal, särskildt för hela riket, landsbygd 

och städer, samt beräknade efter hvarderas folkmängd: 

Rikets län intaga med fäst afseende å relativa 

folkmängdstillväxten under hela perioden 1871—1880 

den ordning, som följande procenttal angifva, hvilken 

ordning betydligt förändras, om man skulle fästa sig 

endast vid de tal, som tillkomma året 1880, nemligen: 

Reduktionen under år 1880 har sålunda mest 

träffat mankönet och framför allt i städerna, hvar

emot qvinkönet derstädes förmått till antalet hålla 

sig uppe, dock på långt när ej så mycket som under 

vanliga förhållanden. 

Proportionen mellan könen har varit mot 1,000 

mankön följande antal qvinkön: 

Stockholms stad, som under en följd af år täflat 

med Vesternorrlands län om första rummet i fråga 

om folkökningen, har slutligen fått lemna detta rum 

åt sin medtäflare, hvartill orsaken är att söka uti 

den vid folkräkningen i staden gjorda afskrifning, 

hvarom redan nämndt är. Samma torde ock orsaken 

vara, om ej helt och hållet dock till öfvervägande 

del, att dessutom så många län för 1880 visa den 

folkmängdsminskning, hvarom förestående tabella-

riska Öfversigt närmare upplyser. Denna nedsättning 

för året 1880 har ock vållat, att af decenniets båda 

hälfter den senare för riket i sin helhet blifvit un-

derlägsen sin föregångare.. 

Hvartdera könet för sig företer följande tillök-

ning (eller minskning —) i relativa tal : 

År 1871 funnos mot 1,000 män i hela riket 

1,067 qvinkön. Sedan dess har denna öfvertalighet 

hos qvinkönet varit under 10-årsperioden i stadigt 

sjunkande ända till 1879, då den var 1,054, men 

höjde sig åter år 1880 till 1,061. Likartade förhål-

landen visa dessutom såväl landsbygd som städer. 

Jemtlands län har nu på det 18:de året fortfarit 

att förete det undantagsförhållandet, att mankönet 

derstädes är talrikare än qvinkönet i följd af lands-

bygdens inverkan, som upphäfver inflytelsen i detta 



VI Nativitetsöfverskott. Lands och stadsbefolkning. — Tab. N:o 2. Ingångna äktenskap. 

hänseende af länets stad. Samma inverkan har Norr-

bottens läns landsbygd nu vållat, så att äfven detta 

län uppvisade år 1880 några flere män än qvinnor. 

Om nativitetsöfverskottet under hela 10-årsperio-

den är ofvan redan nämndt. Huru detta öfverskott 

och de i öfrigt till folkmängdsförändringen bidra-

gande faktorerna särskildt för året 1880 med fördel-

ning på land och stad sig förete, framgår af följande 

tabellariska Öfversigt: 

Den skilnad mellan folkmängden å landsbygden, 

sådan den enligt beräkning borde hafva utgjort och 

sådan den nu enligt folkräkningen erhållits, finner 

sin förklaring uti ofvan (å sidan VI) angifna förhål-

landen och den inflyttning till städerna, som från 

landsbygden ständigt plägar försiggå. Att skilnaden 

beträffande städerna visar sig så obetydlig, kan man 

deremot finna vara endast ett skenbart förhållande, då 

man erinrar sig den år 1880 gjorda afskrifningen i de-

ras folkmängdssifiror och nyss omförmälda inflyttning. 

Om städernas dragningskraft i sistnämnda hän-

seende vittnar den stadigt under senare tider år från 

år fortgående förändringen i proportionen mellan 

lands- och stadsbefolkningen. Under hela förra hälf-

ten af innevarande sekel höll sig denna proportion 

ganska konstant, så att stadsbefolkningen varierade 

endast mellan 9.37% och 9.83% af rikets folkstock, 

men sedan dess har förhållandet gestaltat sig sålunda: 

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

äktenskap. 

Efterföljande tab. Litt. B lemnar en samman-

dragen uppgift om antalet ingångna och genom död 

upplösta äktenskap under hvartdera af åren 1871—1880. 

Om ock vexlingar i ingåendet af äktenskap böra 

i stort sedt betingas af förändringar i hela folk-

mängdens storlek och särskildt af höjningar eller 

sänkningar i de giftvuxna åldersklassernas olika 

styrka, på hvilka under vissa år kunna betydligt in-

verka de förluster af folk, som emigrationen vållar, 

torde dock de vexlingar i äktenskapens antal, som 

tabellen utvisar, i väsentlig mån få tillskrifvas de 

under olika år i följd af den ekonomiska ställningen 

mer eller mindre gynsamma utsigterna för sättandet 

af eget bo. 

År 1868 ingingos endast 22,833 äktenskap, hvil-

ket motsvarade 54.6 äktenskap på 10,000 af rikets 

dåvarande medelfolkmängd, den lägsta proportion, 

som någonsin i vårt land iakttagits. Huru detta 

förhållande under den nu senast gångna tioårsperio-

den såväl i hela riket som å landsbygden och i stä-

derna varit, framgår af följande öfversigt: 
År. Ingångna På 10,000 invånare af medelfolkmängden 

äktenskap. af båda könen. af mankön. af qvinkön. 

i hela r ike t : 
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än till 73.13, hvilket den var år 1873, men sedan 
dess har en sjunkning nästan utan afbrott försiggått 
till år 1879, då den utgjorde 62.86 mot 10,000 af 
rikets inbyggare. Här stannade för denna gång sänk-
ningen och året 1880 företer en höjning, dock icke 
i städerna, hvarest en ytterligare sänkning inträdt. 
Emellertid bibehålla städerna fortfarande sin stora 
öfvervigt i jemförelse med landsbygden, hvartill or-
saken är väl att väsentligen söka i den starka in-
strömningen tiH städerna af ungt, giftvuxet folk. 

Länsvis åskådliggöres äktenskapsfreqvensen af 
. nedanstående tab. Litt. C. 

I hela antalet ingångna äktenskap äro inräk-
nade äfven de äktenskap, som inför borgerlig myn-
dighet ingåtts, och har deras antal under tioårspe-
rioden uppgått till det belopp, hvarom förestående 

tab. Litt. B (kol. 16) upplyser. Anmärkningsvärdt -
är, att af periodens hela antal, 107, komma icke 
mindre än 67 på de två sista åren. Städernas öfver-
vigt betingas hufvudsakligen af Stockholms stad. 
Beträffande de olika bekännelserna af dem, som år 
1880 ingått ifrågavarande äktenskap, upplyser tab. 
N:o 2. 

Med hänsyn tagen till civilståndet hafva de un-
der 10-årsperioden i äktenskap inträdda personerna 
omfattat det antal, hvarför i ofvanstående tab. Litt. 
B (koll. 3 — 6) redovisas. Dessa tal motsvara följande 
relativa förhållanden: 

VIII Borgerliga äktenskap. — Tab. Litt C. Äktenskapens absoluta och relativa talrikhet. Civilstånd vid giftermålet. 
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Dessa proportioner hafva, så långt man kan följa 

dem från äldre tider (från år 1802), undergått vä-

sentliga förändringar, gående dessa i samma riktning, 

som perioden 1871—1880 års siffror utvisa, nemligen 

att äktenskapen ingås allt mer och mer mellan ogifta 

personer, ett förhållande som i synnerhet utmärker 

städerna. Omgiften blifva derför allt färre till an-

talet, med den skilnad mellan land och stad, att å 

landsbygden ett relativt större antal äktenskap ingås 

af enklingar, hvaremot i städerna enkorna hafva 

öfvervigten i detta hänseende, när giftet sker med 

ogift man. 

Beträffande antalet af dem, som inträdt i första 

giftet och i hvarje af följande omgiften, upplyser 

ofvan intagna tab. Litt. B (koll. 7—15), och torde i 

detta fall kunna framhållas att under de gångna 10 

åren hafva 104 män trädt i gifte för 4:e gången och 

2 för 5:e gången, under det att endast 10 qvinnor 

gift sig för 4:e gången, men ingen derutöfver. Re-

ducerade till 1,000 ingångna äktenskap utfalla pro-

portionerna sålunda: 

Befolknings-statistik för år 1880. 

Civilstånd vid giftermålet. Omgiften. IX 



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

ingående. 

I efterföljande tab. Litt. D äro sammanförda 

alla de uppgifter, som årstabellerna N:o 8 innehålla 

Att äktenskapet oftare upplöses genom mannens 

död än genom hustruns framgår redan af de i tab. 

Litt. B förekommande absoluta tal, och ådagalägges 

än vidare af följande proportioner, utvisande huru 

många hustrur aflidit i förhållande till 100 aflidne 

män: 

Under åren 1871—1880 hafva mot 298,661 in

gångna äktenskap 209,157 blifvit genom död upp

lösta (tab. Litt. B, kol. 17—19). Mot 1,000 ingångna 

har döden brutit följande antal äktenskapliga band: 

I förhållande till samtliga ingångna äktenskap 

utgjorde omgiften: 

om antalet vigda par efter åldersklasser åren 1871— 

1880. Då denna sammandragstabell omfattar en hel 

tioårsperiod, böra mera tillfälliga inflytelser af de 

skilda årens vexlingar vara deri i det närmaste ut-

jemnade och böra alltså ett års normala förhållan-

den få anses uttryckta i hvarje särskildt fall genom 

tabellens siffror delade med talet 10. 

Det normala eller medeltalet under det afslutade 

decenniet har sålunda bland annat varit, att 8 qvin-

nor hvarje år inträdt i gifte redan före sitt 16:de år 

och att nära 3 blifvit gifta ännu öfver 70 år gamla, 

vanligast som enka eller frånskild, men någon gång 

äfven som ungmö. Mindre sällsynt är, att män gifta 

sig vid så hög ålder: 41—42 män om året, hvaraf 

39 enklingar eller frånskilde och 2 ungkarlar. Före 

fylda 20 år inträdde årligen i gifte 18—19 unge 

män. Dylika ytterligheter i afseende å åldern vid 

äktenskapets ingående inträffa relativt mycket oftare 

å landsbygden än i städerna. 

1 afseende på de vid ovanligt tidig eller sen ålder 

särskildt under året 1880 ingångna äktenskapen ut-

visar tab. N:o 3: 

att 25 män under fylda 20 år, alla på 1 när 

tillhörande landsbygden, ingått äktenskap, deraf 2 

med qvinnor öfver 30 år gamla; 

att 38 män öfver fylda 70 år gift sig, deraf 2 

för första gången och 8 med qvinnor under 35 år; 

att 19 qvinnor blifvit gifta före fylda 16 år; 

att 1,963 qvinnor gift sig före fylda 20 år och 

alla för första gången; samt 

att 374 qvinnor inträdt i gifte vid en ålder af 

mer än 50 år, hvaribland 5 öfver fylda 70 år, och 

bland de sistnämnda 1 för första gången. 

Det beträffande åldersgrupperna i senare tider 

(jfr tab. Litt. D) iakttagna vanliga förhållandet, att 

högsta antalet män inträda i gifte i 26:e—30:e lef-

nadsåren och qvinnor i 21:a—25:e åren, utom i stä-

derna, der denna åldersgrupp framflyttas till 26—30, 

har äfven särskildt för år 1880 bekräftat sig (jfr 

tab. N:o 3). 

Äktenskap, ingångna af män före fylda 30 år, 

hafva för året utgjort 18,076 eller 62.60% af hela 

antalet, utvisande detta vid jemförelse med nästföre-

X Omgiften. Genom död upplösta äktenskap. — Tabb. N:ris 3 och 4. Ålder vid äktenskapens ingående. 
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gående års procenttal 60.10 en fortsatt riktning af 

allt tidigare ålder för männens inträde i gifte. Qvin-

nor åter, som före sina 30 år blifvit gifta, hafva till 

antalet varit 21,248 eller 73.47% af det hela, utvi-

sande äfven detta vid jemförelse med 1879 års 71.03 

% ett tidigare inträde i gifte. 

Omgiften af såväl män som qvinnor hafva lika-

som under föregående år till högsta antalet inträffat 

inom åldersgruppen 36:e—40:e åren. Detta har varit 

det normala äfven för hela 10-årsperioden utom be-

träffande omgifte män å landsbygden och uti hela 

riket, der åldersgruppen framflyttats till 41:a—45:e 

lefnadsåren. 

Medelåldern vid giftermålens ingående har under 

hela tiden 1871—1880 visat benägenhet till ett lång-

samt sjunkande till yngre år och utfaller enligt be-

räkning sålunda: 
Nedanstående tab. Litt. E fortsätter för året 

1880 den i föregående årsredogörelser lemnade detalj-

framställningen af relativa antalet vigda inom sär-

skilda åldersklasser. 

Denna tabell jemförd med sina föregångare kon-

staterar hvad redan här ofvan nämndt är om den under 

året framträdande tidigheten af ingångna äktenskap. 

Tab. Litt. E. Relativa antalet vigde inom särskilda åldersklasser år 1880. 

XII Tab. Litt. E. Ålder vid äktenskapens ingående. 
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Den hittills vunna erfarenheten, att högsta an-

talet äktenskap ingås under årets tre sista månader, 

bekräftas af ofvanstående sammanställning för de 10 

åren 1871—1880, och denna regel vinner än ytterli-

gare bekräftelse, om hänsyn tages till endast perio-

dens sista år, då 4:e qvartalet uppvisade 43.80 % för 

riket i dess helhet. Med ofvanstående för hela perio-

den gällande siffror kunna i öfrigt jemföras 1880 års 

procenttal 15.5i % för l:a qvartalet, 25.10 % för 2:a, 

15.5C % för 3:e och, såsom nyss nämndes, 43.80 % för 

4:e qvartalet. 

Lägsta antalet äktenskap, som å landsbygden 

förr ingåtts i Augusti månad, har deremot nu för 

hvart och ett af tioårsperiodens år förflyttats till Ja-

nuari månad och sålunda närmats till förhållandet i 

städerna, der äktenskapen plägat förr minst ingås i 

Februari månad, men under decenniet vacklat med 

sitt minimum mellan denna och Januari månad, dock 

så att Januari månad äfven i städerna likasom å 

landsbygden slutligen utmärker sig för de få vigs-

lar, som då afslutas. Härigenom har en lag, som för 

vårt land gällt i mera än 100 år, blifvit rubbad, 

häntydande detta på förändrade sociala förhål-

landen. 

Sammanföras dessa tal på årets fyra qvartal, så 

framträda följande absoluta och relativa förhållanden 

för de gångna 10 åren: 

Detta bekräftas ock af tab. Litt. F, redogörande 

för det inbördes åldersförhållandet mellan de i äkten-

skap inträdde. 

Till jemförelse med de för äldre tider samlade 

iakttagelserna fortsättes här redogörelsen för året 

1880 om åldersfördelningen af de ingångna äkten-

skapen i promilleförhållanden: 

För bedömande af ofvanstående siffror, i hvad 

de gälla riket i dess helhet, bör ihågkommas, att rela-

tiva antalet af dem, som inträdt i gifte under 25 år, 

vexlat för män emellan 364 (under åren 1836—1840) 

och 209 (1871—1875) samt för qvinnor emellan 478 

(1836—1840) och 366 (1861—1865). För perioden 

1871—1875 var sistnämnda siffra obetydligt högre 

eller 370. Förra hälften af 1O-årsperioden 1871— 

1880 har altså i allmänhet stått särdeles ogynsamt 

uti ifrågavarande hänseende, men framträder under 

senare hälften en återgång till bättre förhållanden. 

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

I efterföljande tabell Litt. G äro samlade de 

taluppgifter' om äktenskapens ingående under årets 

olika tider, som 10-årsperioden utvisat. 

Tab. Litt. F. Inbördes åldersförhållandet mellan de år 1880 i äktenskap inträdde. 



Tab. Litt. G. Antalet ingångna äktenskap i hvarje kalendermånad åren 1871—1880. 

Deremot qvarstår oförkränkt så väl för hela ri-

ket som landsbygd den sedan nästan början af inne-

varande århundrade gällande regel, som bestämmer 

att vigslar till högsta antalet ske i December månad. 

I städerna utmärkes maximipunkten af November må-

nad, för hvilken dock Oktober månad ofta nog gör 

platsen stridig, en sak så mycket mera anmärknings-

värd som i förra århundradet denna månad af rikets 

inbyggare helst valdes för vigselns förrättande. 

Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta trolofningar 

och äktenskap. 

Denna tabell, grundande sig till öfvervägande 

del på uppgifter från domkapitlen, har i Statistiska 

Centralbyråns underdåniga redogörelser intill och 

med år 1875 meddelats efter stiftsindelningen, men 

derefter utarbetats till länsredogörelser samt dess-

likes kunnat framlägga åtskilliga upplysningar, som 

XIV Tab. Litt. 6. Årstiden för äktenskaps ingående. _ Tab. N:o 6. Skiljobref. 



Tab. Litt. 1. Orsakerna till äktenskapsskilnad åren 1871—1880. 

Tab. Litt. II. Antal' genom skiljobref upplösta trolof-

ningar och äktenskap åren 1871—1880. 

förr saknats. Nedanstående tab. Litt. H innehåller der-

för endast en del af hvad tabellerna för den gångna 

tioårsperioden meddela och redogör blott för anta-

let af de genom skiljobref upplösta trolofningar och 

äktenskap under nämnda tid. 

Af de under de 10 åren genom skiljobref upp-

lösta 1,571 trolofningarna komma 797 på förra och 

774 på senare qvinqvenniet. För denna minskning har 

man helt och hållet att tacka året 1880, som visar 

ett ovanligt lågt antal upplösningar af ifrågavarande 

slag. Af qvinqvenniet 1871—1875 års antal tillhöra 

78 % landsbygden och 22 % städerna, hvilket med 

fäst afseende å folkmängden ställer sig litet fördel-

aktigare för landsbygden. 

De 774 trolofvade paren egde vid skilsmessan 

223 barn, motsvarande detta i det närmaste 2 barn 

på 7 par. 

Äktenskap upplösta genom skiljobref, som under 

åren 1871—1875 utgjorde ett antal af 876, stegrades 

under åren 1876—1880 till 1,051. I motsats till 

hvad förhållandet var beträffande upplösta trolofnin-

gar uppvisar särskildt året 1880 det högsta antalet 

skilsmessor af äktenskap, som under 10-årsperioden 

och äfven förut i laga ordning försiggått. Då man 

tager hänsyn till folkmängden och finner att å lands-

bygden upplösts 545 äktenskap eller 52 % och i stä-

derna 506 eller 48 % af hela antalet, blir mängden 

af äktenskapsskilnader i städerna särdeles anmärk-

ningsvärd, ett förhållande som ännu bjertare fram-

står, om man endast håller sig till året 1880 med 

dess 44 % för landsbygden och 56 % i städerna. 

Tabb. Litt H och I. Skiljobref och orsaker till äktenskapsskilnad. XV 



Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 

Från 1879 års antal barnaföderskor, 141,168, 

hvilket är det högsta som vårt tabellverk hittills 

upptecknat, har året 1880 sjunkit ned till 136,427. 

Till sänkningen är landsbygden ensam vållande, enär 

i städerna siffran har till och med något stegrats 

och sålunda kommit till hittills ej uppnådd höjd. 

Hurudant förhållandet i detta fall varit under det 

förflutna tiotalet af år upplyser nedanstående tabell 

Litt. K, varande denna en sammanfattning af hvad 

de särskilda årsredogörelsernas tab. N:o 7 upplyser 

om såväl de med äkta som oäkta barn nedkomna 

barnaföderskornas antal, ålder, civilstånd och förloss-

ningsbiträde under åren 1871—1880. Då emellertid 

åt de qvinnor, som födt barn utom äktenskapet, bör. 

egnas särskild uppmärksamhet,; har tab. Litt. L upp-

rättats för att sprida ljus öfver detta ämne. 

Årets (1880) antal barnaföderskor utgjorde i 

förhållande till hela qvinliga medelfolkmängden 5.80 

%, hvilket är lägre än något af 1O-årsperiodens sär-

skilda år, hvars maximum (år 1875) dock icke gått 

I ofvanstående tabellariska Öfversigt är en siffra, 

den sista, af särskild betydelse, enär hon kunde an-

ses som en exponent på qvinnans fruktsamhet. Denna 

siffra, utvisande alltså huru många bland 1,000 qvin-

nor i åldern mellan 20 och 45 år hafva under årets 

lopp födt barn, företer under 10-årsperioden följande 

vexlingar: 

högre än till 6.15 %. Skilnaden mellan hela riket, 

landsbygd och städer upplyses af följande tal: 

För bedömande af huruvida qvinnans fruktsam-

het vexlat det ena året mot andra kan man ej till-

mäta någon öfvervägande betydelse åt jemförelser, 

sådana som de ofvanstående, der antalet barnaföder-

skor jemföras med hela den qvinliga folkmängden. 

Ty då barnsbörder kunna ifrågakomma endast inom 

vissa åldersklasser bland qvinnorna, har man endast 

att hålla sig till dessa. Beträffande i detta fall sär-

skildt året 1880 har antalet af såväl i äktenskap in-

trädda qvinnor som barnaföderskor varit i promille-

förhållanden följande: 

Beträffande orsaken till äktenskapsskilnaderna 

lemnar tab. Litt. I en sammanställning för 10-års-

perioden. I 1,037 fall (54%) har mannen ensam, i 

584 fall (30%) hustrun ensam och i 306 fall (16%) 

båda samfäldt vållat skilsmessan. »Egenvilligt öfver-

gifvande» har oftast (61%) varit orsaken till skiljo-

brefvens utfärdande och träffas särskildt i detta fall 

mannen af största skulden. 

Samtlige de under åren 1876—1880 skilda 1,051 

äkta paren hade vid skilsmessan 1,358 lefvande barn, 

eller nära 4 barn på 3 par. 

Flertalet bland de år 1880 frånskilda såväl hus-

trur som män finnes i åldern 35—40 år, hvilket under 

sista qvinqvenniet varit det normala utom beträffande 

männen, som några år mest tillhört åldersklassen 

40—45 år. 

Före skilsmessan år 1880 hade äktenskapet varat: 

XVI Tab. N:o 7. Barnaföderskor. 



Tab. Litt. K. Barnaföderskornas antal, ålder, civilstånd och förlossningsbiträde åren 1871—1880. 

Tab. Litt. K. Barnaföderskor. XVII 

Motsvarande medeltal för åren 1861—1870 var 
169.85 ‰ till hvilken låga siffra isynnerhet åren 1868 
—1870 bidrogo med ett minimum af 150.56 ‰ (är 



Tab. Litt. L. Barnaföderskor, som nedkommit med oäkta barn åren 1871—1880. 

1868), ett tal som blott en enda gång sedan århun-
dradets början understigits, nemligen år 1809, då 
siffran sjönk så djupt ned som till 138.42 ‰, hvilken 
är den lägsta som någonsin i vårt land iakttagits. 
Höjdpunkten betecknas af talet 193.62 ‰, tillhörande 
året 1825. 

Beträffande åldersfördelningen af barnaföderskorna 
ådagalägger tab. Litt. K såsom allmän regel för de 

10 åren, att af qvinnor, som i ungdomen föda barn, 
nedkomma de flesta med oäkta barn, så att de för-
lora sin öfvervigt i städerna först efter fylda 20 
år, men å landet efter uppnådda 18 år, hvilket ock 
gäller för riket i sin helhet. Högsta antalet barna-
föderskor förekommer i åldersgruppen 30—35 år, 
hvarifrån dock de som föda oäkta barn göra undan-
tag, enär högsta antalet af dem tillhör i städerna 

XVIII Tab. Litt. L. Barnaföderskor med oäkta barn. 



Dessa tal bekräfta hvad ofvan är framhållet om 

oäkta barns mödrars ungdom i förhållande till öfriga 

barnaföderskor. I öfrigt är i ögonen fallande den 

nästan oafbrutna långsamma sänkningen i medel-

åldern hos barnaföderskorna af såväl ena söm andra 

slaget, och såväl i städerna som å landsbygden. 

Med hänsyn till civilståndet hafva af samtliga 

barnaföderskor varit: 
År. Gifta. ' Enkor o. frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 

i h e l a r i k e t : 

Medelåldern, beräknad efter de åldersgrupper, 

som tab. Litt. K upptager, har varit för: 

detaljer, som tab. Litt. L innehåller för den gångna 

10-årsperioden. 

Åldersförhållandena för barnaföderskor under år 

1880, och, likasom i ofvanstående tabellariska Öfver-

sigt, med särskiljande af dem som födt barn inom 

och utom äktenskapen, voro följande: 

åldersklassen 25—30 år och å landsbygden 20— 

25 år. 

Dessa åldersförhållanden, uttryckta i relativa tal 

för 1,000 samtliga barnaföderskor under åren 1871— 

1880, utfalla (enligt tab. Litt. K) sålunda: 

De för de tio åren samfäldt sålunda funna 

maximipunkterna hafva för de särskilda åren hållit 

sig stadigt inom samma åldersgrupp endast å lands-

bygden, hvaremot de för städerna och i hela riket 

visat sig något vacklande (jfr. tab. Litt. K). 

Med 10-årsperiodens proportionstal kunna jem-

föras följande relativa tal, gällande särskildt för året 

1880: 

Utföras beräkningarna särskildt för mödrar till 

äkta och oäkta barn, utfalla dessa (enligt tab. Litt. 

K) för samtliga åren 1871—1880 sålunda: 

Beträffande särskildt barnaföderskor, som ned

kommit med oäkta barn, torde få hänvisas till de 

Barnaföderskornas ålder och civilstånd. XIX 



Materialierna till 1880 års folkräkning innehålla 
bland annat uppgifter om antalet gifta personer, 
men då dessa materialier ännu icke hunnit genomgås 
för bestämmandet häraf, måste de bestående äkten-
skapen beräknas på samma sätt som under nästföre-
gående åren, och skulle enligt dessa beräkningar 
hafva funnits vid 1880 års slut i hela riket 758,099 
äkta par, deraf å landsbygden 664,849 och i städerna 
93,250. Medeltalet af de beräknade summorna vid 
årets början och slut blifva för riket 756,574, för 
landsbygden 663,901 och för städerna 92,673. 

Mot hvarje 100-tal af de i medeltal befintliga 
gifta qvinnorna hafva svarat följande gifta barna-
föderskor: 

Bland dessa siffror torde särskildt böra fram-
hållas de som röra ogifta barnaföderskor. I städerna 
har deras relativa antal under tvenne decennier lyck-
ligtvis aftagit nästan oafbrutet år för år och stod 
nu nära 5 % lägre än hvad förhållandet var för 20 
år tillbaka, den äldsta tid hvarför uppgifter föreligga. 

Å landsbygden deremot har under samma tid rikt-
ningen varit motsatt, så att relationen, frånsedt min-
dre oskillationer, stegras allt intill år 1871, hvarefter 
den sjunker till år 1878, för att åter stiga och före-
ter alltså nu för året 1880 en siffra, som är mera 
än 1 % ogynsammare än för 20 år tillbaka. Det 
härigenom för hela riket uppstående skilnadstalet 
mellan 1861 års tal (8.16 %) och 1880 års (8.99 %) 
eller 0.83 % ådagalägger en försämring i sedlighets-
tillståndet, hvilket dock, om man anställer Jemförelsen 
endast mellan senast förflutna 10-årsperiods båda 
hälfter, visar sig något bättre under dess senare del. 

Då emellertid antalet af de »ej gifta» barnafö-
derskorna icke ensamt för sig kan begagnas som 
mätare på sedlighetstillståndet, utan bland mödrar 
till oäkta barn äro att hänföra äfvenledes ej allenast 
samtlige trolofvade barnaföderskor utan äfven många 
gifta, enkor och frånskilda qvinnor, så bör i detta 
hänseende i betraktande tagas samtliga dessa mö-
drar, hvilka i förhållande till hela antalet barna-
föderskor varit: 

Dessa mödrar till de oäkta barnen hafva varit 
fördelade mellan följande civilståndskategorier: 

År. Gifta. Enkor o. frånskilda. Trolofvade. Ej gifta. 

i hela r iket : 

xx Barnaföderskornas civilstånd. 



Härtill kan läggas, att mot 1,000 af manliga 
medelfolkmängden hafva de lefvande födde år 1880 
varit: i hela riket 60.42, å landsbygden 58.95 och i 
städerna 69.36. 

För fortsatt jemförelse med förr meddelade tal 
torde jemväl böra tilläggas, att år 1880 mot 1,000 
af manliga medelfolkmängden i 21:a—50:e lefnads-
åren (855,134) hafva svarat 157 lefvande födda och 
mot 1,000 af qvinliga medelfolkmängden i 16:e—45:e 
lefnadsåren (1,016,447) 132. 

Beträffande antalet lefvande födde och dödfödde 
länsvis lemnar efterföljande tab. Litt. N i absoluta 
tal en sammanställning för de gångna åren 1871— 
1880. 

Om samtlige födde fördelas på en- eller flerfost-
rigt hafvandeskap, erhållas följande procenttal: 

Förlossningsbiträde. — Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. XXI 

Uppgifterna om examineradt förlossningsbiträde 
gifva följande procenttal af samtliga barnaföderskor: 

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat. 

Hela antalet under de 10 åren 1871—1880 födda 
barn utgör 1,379,770, hvaraf 1,337,301 framfödts 
med lif och 42,469 kommit till verlden som död-
födda. Beträffande särskildt de lefvande födde under 
de olika åren, har talet 139,043 hittills varit det 
högsta som någonsin för riket upptecknats och in-
träffade detta år 1879. Följande år (1880) sjönk 
deremot talet ned till 134,262, hvilket är lägre än 
hvad hvartdera af föregående fem år uppvisade. 
Högsta antalet dödfödde framföddes år 1874, men 
är årssiffran 4,589 den högsta endast för 10-års-
perioden, enär under flere bland föregående år högre 
tal upptecknats, med 4,747 såsom maximum (år 
1863). I öfrigt hänvisas till efterföljande tab. Litt. 
M, som lemnar för åren 1871—1880 ett sammandrag 
af hvad hvarje års tab. N:o 8 innehåller om barns-
bördernas förhållande i afseende å fostrens antal och 
civilstånd. 

På hvart 1,000-tal af medelfolkmängden utgöra 
de lefvande födde: 



XXII Tab. Litt. M. Barnsbördernas förhållande i afseende på fostrens antal och civilstånd. 

Proportionen mellan de lefvande födde och de 
dödfödde, utan hänsyn till en- eller flerfostrigt haf-
vandeskap, har varit: 

Tab. Litt. M. Barnsbördernas förhållande i afseende på fostrens antal och civilstånd 



Lefvande födde och dödfödde. XXIII 

Med hänsyn till en- eller flerfostrigt hafvande-
skap har proportionen varit: 

efter tvillingsbörder: 

Mot hvarje 100-tal lefvande födde hafva svarat 
dödfödde: 

efter enfostrigt hafvandesfeap: 



XXIV Proportion mellan de föddes kön. — Tab. Litt. N. Lefvande födde och dödfödde. 

efter trillingsbörd och fyrlingsbörd: 

Proportionen mellan könen har bland de födde 
varit mot 1,000 qvinkön: 

Tab. Litt. N. Antalet lefvande födde och dödfödde, länsvis, åren 1871—1880. 



Proportionen emellan de föddes kön. XXV 

Betraktas proportionen mellan de födda barnens 
kön från synpunkten af en- eller flerfostrigt hafvande-
skap, framträder för hela riket följande antal man-
kön mot 1,000 qvinkön: 

Samtliga förestående tabellariska öfversigter öfver 
barnsbördernas resultat under det förflutna decenniet 
förete i sina talserier enligt regel, åtminstone nar de 
kunnat beräknas efter tillräckligt höga tal, ringa 
skiljaktigheter, vitnande om snart sagdt oföränder-

D 

c) Ensamt bland de oäkta barnen: 

b) Ensamt bland de äkta barnen: 

efter tvillingsbörd: 

efter trillings- och fyrlingsbörder: 



XXVI Äkta, oäkta födde. Flerbörder. 

ligheten i de naturlagar, som dervid inverkat. Man 

kunde dock härvid lägga särskildt märke till den 

lilla minskning i de dödföddes relativa antal, som 

periodens senare hälft företer i jemförelse med dess 

förra del. 

Af samtliga de år 1880 födda barn (lefvande 

och dödfödda) hafva i hela riket mot 1,000 äkta sva-

rat 115 oäkta och i procenttal fördelar sig detta för-

hållande, jemfördt med föregående årens, sålunda: 

Barn af trolofvade mödrar, här inräknade bland 

de oäkta födda barnen, hafva af samtliga dessa ut-

gjort: 

Denna proportion mellan de äkta och oäkta bar

nen utfaller på följande sätt, om den beräknas en

dast efter de lefvande födde: 

Likasom det redan i fråga om barnaföderskor fram-

hölls, har relativa antalet af de utom äktenskapet 

födda barnen under hela decenniet minskats i stä-

derna, hvaremot den äfvenledes å landsbygden lika-

som i hela riket fortgående minskningen stannat 1878 

och företer sedermera en återgång till det sämre. 

Af hela antalet födde hafva de dödfödde utgjort, 

särskildt af äkta och oäkta: 

Hvad beträffar de flerfostriga barnsbörderna, har 

Statistiska Centralbyrån i sin underdåniga berättelse 

för året 1878 (A. XX, sid. XIII) meddelat en samman-

ställning af de hufvudsakligaste upplysningarna, som 

i detta hänseende kunna hemtas ur det svenska 

tabellverket, och äro sammastädes framlagda de tal, 

som för tioårsperioden 1869—1878 samfäldt genom 

särskilda undersökningar af födelseboksutdragen då 

blefvo gjorda. Till fortsatt belysning i detta ämne 

lemnades i 1879 års berättelse (A. XXI, sid. XI) en 

tabellarisk öfversigt för år 1879, och här nedan i 

tab. Litt. O meddelas en dylik redogörelse för år 

1880, hvartill dessutom, genom en omarbetning af 

ofvannämnda tabell för åren 1869—1878 och genom 

tillägg af de för åren 1879 och 1880 vunna siffrorna, 

är fogad en sammanställning för samfälda åren 1871 

—1880, eller den tioårsperiod, hvarför i denna be-

rättelse i öfrigt redogöres. 

De tal, som flerbörder för ett år utvisa, äro i 

allmänhet för små, att man af dem skulle vara be-

rättigad till dragandet af några allmängiltiga slut-

satser. Icke desto mindre lär man icke undgå, vid 

en jemförelse mellan 1880 års siffror och dem som 

gälla för hela tioårsperioden 1871—1880, att finna 

De lefvande födda oäkta barnen hafva mot hvarje 

1,000-tal af medelfolkmängden utgjort: 



Tab. Litt. 0. Flerbörder. XXVII 

det en i det hela taget märkbar öfverensstämmelse garne låta sig spåras äfven för enskilda år. Att der-
eger rum, och att således de gällande allmänna la- emot här inlåta sig på någon analys af dessa all-

Tab. Litt. O. Flerbördernas fördelning i afseende på fostrens antal, lif och kön åren 1871—1880. 



männa lagar torde ej erfordras, då detta ämne så 
nyligen varit föremål för särskild undersökning, till 
hvilken Statistiska Centralbyrån alltså tillåter sig att 
hänvisa (A. XX, sid. XIII). 

Under år 1880 hafva 1,826 tvillings- och 25 
trillingsbörder inträffat, hvaremot icke någon börd af 
ännu högre ordning finnes uppgifven. Under hela tio-
årsperioden hafva endast 7 fyrlingsbörder förekommit. 

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

Till fortsättning af den decennala öfversigt öfver 
nativitetens fördelning på kalendermånader, som för 

perioden 1861—1870 är förut meddelad (A. XII. 1, 
tab. Litt. I), följer härnedan i tab. Litt. P en sam-
manfattning för decenniet 1871—1880. 

Då de tal, som denna tabell innehåller, i all-
mänhet taget icke förete nog stora skiljaktigheter 
mellan de olika kalendermånaderna, att man kunde 
vara berättigad att icke fästa något afseende vid 
deras olika längd, blir för jemförelsers skull en re-
duktion i sådant hänseende nödvändig. Beräkningar 
alltså gjorda öfver huru många de samtlige födde i 
hvarje månad skulle hafva varit, derest månaderna 
egde lika längd, gifva följande resultat: 

XXVIII Tabb. Nås 9, 10 och 11 samt Litt. P. Nativiteten månadsvis. 

Tab. Litt. P. Hela antalet födda barn i hvarje kalendermånad åren 1871—1880. 



Nativiteten månadsvis. — Tab. N:o 12. Aflidne. XXIX 

Nativiteten sålunda beräknad företer för riket i 
dess helhet under årets lopp en vågig linia med tvenne 
ryggar, i Mars och September, och tvenne dalar, i 
Augusti och November månader, och det så att 
Mars och Augusti bilda de yttersta vändpunkterna. 
Februari månad, då den såsom här skett reduceras 
till lika längd med öfriga månader, ställer sig med 
sin nativitet mycket nära Mars månad och står i stä-
derna till och med högst, med Mars månad dernäst, 
hvaremot September månad icke här intager något 
synnerligen framstående rum. I dess ställe företer å 
landsbygden September månad den högsta nativite-
ten. Augusti månad utmärker sig inom alla områ-
den för sitt låga födelsetal. Utgående alltså från 
den egentliga minimipunkten i Augusti finner man, 
huru i hela riket nativiteten hastigt stiger i Septem-
ber, sjunker i Oktober och November, för att åter 
stiga till Mars, hvarifrån den sänker sig ned till i 
Augusti. 

Då bland samtlige födde de äkta födde utgöra 
öfvervägande anparten, och då man kunde vara be-
rättigad till det antagande, att vexlingar i de senares 
antal under olika årstider böra stå, åtminstone hvad 
de förstfödde beträffar, i ett visst samband med ti-
derna för de ingångna äktenskapen, kan en jemförelse 
i detta hänseende hafva ett intresse. En samman-
ställning af de i hela riket under åren 1871—1880 
äkta födde, men ordnade efter konceptionsmånaderna, 
och de samtidigt ingångna äktenskapen, båda redu-
cerade till månader med lika längd, utfaller sålunda: 

Då den månad (November), som har det lägsta 
antalet aflade barn, ligger inom tiden för de flesta 
ingångna äktenskapen, så torde detta få anses till-
räckligt jäfva den parallelism, som man eljest åtmin-
stone delvis och i stort betraktadt kunde vilja se i 
ofvanstående båda serier. Äfven om man vidhåller det 
antagande, att tiden för de förstföddes framträdande 
i verlden står i direkt förhållande till årstiden för 
föräldrarnes giftermål, synes dock detta icke vara 
tillräckligt mäktigt att förmå märkbart inverka på 
följderna af hela antalet födda barns aflingstider, för 
hvilkas olikheter helt andra orsaker synas göra sitt 
inflytande gällande. 

Tab. N:o 12. Antalet aflidne. 

För antalet aflidne under 10-årsperioden redo-
visas i absoluta och relativa ' tal uti efterföljande 
tabell Litt. Q. 

Särdeles gynsamma hafva dödstalen varit under 
de gångna 10 åren, som bland sig kunna uppvisa 
icke mindre än 4 år (1871, 1872, 1873 och 1879) 
med lägre dödlighetsprocent än något år derförut. 
Det hittills uppnådda minimum för riket i dess hel-
het inträffade året 1872 med procenttalet 1.63, hvars 
betydelse torde bäst framgå, om det jemföres med 
den förfärande siffran 5.26%, hvilket är det högsta 
mortalitetstal, som vårt tabellverk upptecknat, nem-
ligen för året 1773. Hittills kända maximi-och mi-
nimipunkter ligga således på ett sekels afstånd från 
hvarandra. 

Jemföras 10-årsperioderna med hvarandra, blir 
förhållandet enahanda med det nyss sagda. Dödlig-
hetsprocenten för åren 1871—1880 var 1.83 och för 
åren 1771—1780 var den 2.89, hvilka båda procent-



tal tillika äro i vårt land ytterligheterna för tioårs-
perioder. Hvilken oerhörd vinst af menniskolif en 
sänkning från 2.89 % till 1.83 % innebär, låter lätt 
beräkna sig; den betyder, att om under den sista 
10-årsperioden dödligheten hade varit så stor som 
den var under motsvarande tid 100 år tillbaka, så 

Tab. Litt. Q. Antalet aflidne åren 1871—1880, jemte deras civilstånd. 

hade vi haft att till de 801,404, som nu under åren 
1871—1880 jordats, begrafva ytterligare 465,000 lik. 

Hvad beträffar särskildt året 1880, var detta 
något ogynsammare än det nästföregående, men steg 
med sin dödlighetsprocent ändock ej till det i det 
hela taget låga medeltalet för hela tioårsperioden. 

xxx Tab. Litt. Q. Aflidne. 
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För en undersökning öfver dödlighetsförhållan-

dena under åren 1871—1880 länsvis erbjuder nedan-

stående tab. Litt. R nödiga sifferdata. 

Den tiderymd af 10 år, som dessa tal omfatta, 

gifver åt dem ett berättigande att få gälla som mä-

tare af allmänna helsotillståndet i våra dagar inom 

de olika länen, och torde som öfversigt i detta hän-

seende kunna tjena följande sammanställning af de 

län, som under ifrågavarande tidsperiod haft lika 

stor dödlighet (enligt kol. 15), nemligen: 

Tab. Litt. R. Antalet aflidne och dödlighetsprocenten, länsvis, åren 1871—1880. 

Under riksmedeltalet (1.83 %) ställa sig 14 län, 

börjande med Jönköpings och slutande med Öster-

götlands län, och öfver detsamma 11 län, med Sö-

dermanlands län och Stockholms stad som ändpunk-

ter. Såsom orsak till dessa skiljaktigheter länen 

emellan kunde man vara böjd att i främsta rummet 



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

sätta det geografiska läget med deraf beroende kli-

matiska inflytelser, men då man i ofvanstående sam-

manställning finner inom samma grupp län såväl i 

sydligaste som nordligaste delar af riket, så kunna 

åt dessa orsaker icke tillmätas någon öfvervägande 

vigt. I sjelfva verket torde härvid samverka en 

mängd omständigheter, såsom, utom de redan nämnda, 

nativitetsbelopp, proportion mellan lands- och stads-

befolkning, ekonomiska förhållanden, lefnadssätt, iso-

lering från eller närhet till farsotsinflytelser m. m., 

hvilka orsaker än i ena, än i andra fall göra sitt in-

flytande mer eller mindre gällande. 

Mot hvarje 1,000-tal lefvande födde under året 

1880 har antalet aflidne inom nedanstående ålders-

grupper varit: 

Alla dessa tal äro högre än föregående årets, 

hvartill samverka 1880 års såväl mindre nativitet 

som större mortalitet. 

Mot 100 aflidna mankön svarade under år 1880 

aflidna qvinkön: i hela riket 98.26 %, å landsbygden 

97.93 %, i städerna 99.66 % och i Stockholms stad 

ensamt 98.44 %. 

Dödligheten efter civilstånd har inom hvartdera 

könet varit följande: 

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

I efterföljande tabell Litt. S äro sammanförda 

samtliga tabellariska uppgifter för åren 1871—1880 om 

de aflidne fördelade efter kön, ålder och civilstånd, 

hvilken sammanställning kommer att bland annat 

erhålla sin praktiska tillämpning, när Statistiska Cen-

tralbyrån skall (i tredje afdeln. af denna berättelse) 

beräkna nya lifslängds- och mortalitetstabeller för riket. 

I motstående tab. Litt. T fortsättes från före-

gående berättelser redogörelse för de i barndomen 

aflidne i procent af hela dödsantalet. Om året 1879 

har det kunnat berättas, att det var gynnadt af en 

så relativt ringa barnadödlighet i den spädaste åldern, 

att af föregående år endast 1869 och 1870 utmärkt 

sig för ännu bättre förhållande. Samma vitsord kan 

med ännu större skäl nu gifvas åt året 1880, åtmin-

Dessa proportioner bestämmas dels af civilstånds-

klassernas olika styrka, dels af uppträdda farsoters 

beskaffenhet, för så vidt dessa företrädesvis angripit 

barnåldern eller högre åldrar. Tioårsperioden ut-

märker sig beträffande de ogiftes (yngres) klass för 

en ständigt stegrad dödlighet intill och med året 

1878, hvarefter dödligheten aftager, hvilket har till 

följd en relativ sjunkning och derefter höjning under 

samma tid hos de giftes och i enkestånd varandes 

(de äldres) åldersklass. 
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stone hvad hela riket och landsbygden beträffar, om 

det ock ej kunde uppvisa i städerna lika gynsam 

dödlighetssiffra. 

I förhållande till medelfolkmängden inom nedan-

stående åldersgrupper har dödligheten på 1,000 af 

hvar åldersklass varit år 1880 följande: 

Den beräknade medelåldern af de aflidne har 

omfattat följande antal uppnådda lefnadsår: 

Antalet af dem, som aflidit i en ålder öfver-

stigande 80 år, har absolute och relative till samtliga 

dödsfall varit: 

Tab. Litt. T. Antalet aflidne i barndomen i % af hela 

dödsantalet af alla åldrar. 

Tab. N:o 14. Dödligheten efter årstid. 

Uti här nedan intagna tabell Litt. U meddelas 

en sammanfattning för decenniet 1871—1880 af an-

talet aflidne män och qvinnor i hvar och en af årets 

kalendermånader. Då man, såsom i nämnda tabell 

skett, sammanslår dödstalen i alla åren månadsvis, 

befinnes det, att öfver hufvud taget högsta absoluta 

antalet dödsfall under decenniet har inträffat i Janu-

ari månad å landsbygden likasom äfven i hela riket, 

hvaremot i städerna Maj månad företett de flesta 

dödsfallen. Lägsta antalet, såväl i hela riket som å 

landsbygden och i städerna, har förekommit under 

September, allt efter kalendermånader räknadt. 

Reduceras månaderna till lika längd, fördela sig 

dödsfallen, räknade efter 10,000, på följande sätt för 

hela riket: 

På grund af de gynsamma nativitetsförhållandena 

på 1790-talet är förutsagdt, att antalet dödsfall i den 

höga åldern af mer än 80 år skulle under decenniet 

1871—1880 förete ett ovanligt högt belopp. Denna 

förutsägelse, redan förut konstaterad, har för året 

1880 vunnit ytterligare bekräftelse. 

Af de under decenniet aflidne uppgifvas 43 per-

soner, deraf 8 man och 35 qvinnor, hafva uppnått 

den sällsynt höga åldern af 100 år och deröfver, 

nemligen 20 i åldern 100—101 år, 11 i åldern 101— 

102, 6 i åldern 102—103, 4 i åldern 103—104, ingen 

i åldern 104—105, men deremot 2 (qvinnor) i åldern 

105—106. Alla dessa utom 5 qvinnor tillhörde lands-

bygden. 
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Tab. Litt. S. Aflidne efter kön, ålder och civilstånd, åren 1871—1880. 
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Tab. Litt. S. (Forts.) 



XXXVI Tab. Litt. U. Aflidne efter årstid. 

I föregående års redogörelser och särskildt uti 

en i Statistisk Tidskrift (årgång 1879, h. N:o 2) intagen 

afhandling om »Årstidernas inflytelse på dödligheten» 

år ådagalagdt, hurusom regeln i vårt land plägar 

vara, att den största dödligheten inträffar på våren 

och den minsta på sommaren, och det så att den-

långa. perioden 1749—1872 gaf som vändpunkter 

April och Juli månader, hvilka för endast åren 

1861—1872 motsvarades af Mars och Augusti. I 

hvad mån decenniet 1871—1880 skiljer sig från dessa 

regler, framgår af ofvanstående tabellariska öfversigt. 

Det är vidare genom ofvannämnda undersök-

ningar utredt, att den kallare årstiden, räknad från 

Oktober intill och med April, synes i allmänhet vara 

farligare för qvinnans lif än för mannens. Under 

decenniet 1871 —1880 har detta bekräftats så tillvida, 

att, enligt hvad tab. Litt. U utvisar, öfverhufvud 

taget dödsfallen i Januari och Februari hafva å lands-

bygden och i hela riket varit öfvervägande af qvin-

könet. I städerna åter hafva samtlige månader ut-

visat flere dödsfall af mankön än af qvinkön. 

Tab. Litt, €, Aflidne i hvarje kalendermånad åren 1871—1880. 
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Tab. N:o 15. Folkmängdsförändringarna inom hvar 

och en af rikets städer. 

Såsom redan angifvet är, har i Stockholms stad 

och Göteborgs stad folkmängden blifvit år 1880 be-

stämd genom en räkning medelst s. k. hushållslistor, 

hvaremot folktalet uti rikets öfriga städer är räknadt 

såsom å landsbygden, medelst utdrag ur husförhörs-

längderna. I afseende å dessa operationer och deraf 

vunna resultat skall Statistiska Centralbyrån lemna 

närmare upplysningar i 2:a afdelningen af denna 

underdåniga berättelse. 

Enligt dessa räkningar har invånaretalet för icke 

mindre än 39 städer blifvit för år 1880 bestämdt till 

lägre belopp, än hvartill det uppgafs för år 1879, 

och sträckes jemförelsen tillbaka ända till året 1870, 

befinnes det, att tre städer under decenniet sjunkit 

med sitt folktal, nemligen Skanör med 93, Strengnäs 

med 45 och Vadstena med 1 person. Betraktade 

deremot tillsammans hafva städerna under decenniet 

ökats icke obetydligt, utgörande tillökningen, såsom 

redan angifvet är, 150,782 personer eller nära 28 %. 

Hvad köpingarne beträffar, räknades år 1870 19 

sådane (oberäknadt Almvik) med en sammanlagd 

folkmängd af 10,918 personer. Under decenniet 

1871—1880 ökades detta folktal till 14,024, hvilket 

motsvarar en tillväxt af 28'4 %, således nästan den-

samma som i städerna. Under tiden tillkom en ny 

köping, Eslöf, som med sin folkmängd år 1880 om 

1,357 personer ökade folktalet i samtlige köpingar 

till 15,381. Af dessa 20 köpingar äro de tvenne 

största, Motala och Ronneby, jemlikt Eders Kungl. 

Maj:ts beslut, beträffande den förra af den 15 Okt. 

1880 och beträffande den senare af den 12 Dec. 

1879 och den 27 Jan. 1882, att hädanefter räkna 

bland rikets städer. 

En klassifikation af rikets städer och köpingar 

efter folkmängden vid slutet af åren 1870 och 1880 

utfaller sålunda: 

Det är städerna Örebro, Helsingborg och Kalmar, 

som under decenniet inträdt i de större städernas 

klass, då såsom sådane räknas de, som hafva en 

folkmängd, öfverstigande 10,000. 

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

Såsom i dessa berättelser många gånger förut 

är anmärkt, äro uppgifterna om dödsorsakerna be-

häftade med många brister, men då dessa antagligen 

åro det ena och det andra året enahanda, hafva dock 

uppgifterna sitt stora värde vid jemförelse mellan 

de särskilda åren, om man utan detaljgranskning vill 

följa farsoternas gång. 

Under det gångna decenniet hafva dödsfall af 

farsoter, tab. N:o 16, varit: 

Under årtiondets senare hälft hafva, såsom häraf 

synes, farsoterna mera än under den förra hälften 

bidragit till dödligheten, och har särskildt året 1880 

i det hänseendet, hvad såväl hela riket som lands-

bygden beträffar, lägre tal än något annat år af sista 

qvinqvenniet. De stora vexlingarna mellan länen 

framgå närmare af tabellens kol. 19. Summan af 

de särskilda farsotsdödsfallen såväl under år 1880 

som under hela decenniet 1871—1880 meddelas i 

följande Öfversigt: 
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Såsom fortsättning af hvad å sida XL i 1875 

års underdåniga berättelse (A. XVII) är anfördt, med-

delas här nedan tab. Litt. V öfver farsotsdödsfallen, 

timade under de sju åren 1874—1880, fördelade i de 

tvenne grupperna under och öfver fyllda 10 år. 

Vidare meddelas här såsom fortsättning till sist 

nämnda berättelse en Öfversigt öfver dödsfallen i de 

svåraste farsoter under decenniet: 

Tab. Litt. V. Åldersgrupper af de i farsoter aflidne åren 1874—1880. 
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Till nervfeber äro räknade i utlandet timade 

fall af gula febern, hvilka varit under hela decenniet 

350, hvaraf komma på dess förra hälft 144 och på 

dess senare 206 och särskildt på år 1880: 49. 

Om diarré och tarmkatarr kunna i synnerhet-

städerna lemna uppgifter, hvaremot från landsbygden 

blott ett fåtal uppgifves. Under decenniet hafva 

dödsfallen varit: 

Hvad dödsfall i barnsängsfeber och barnsbörd 

beträffar, kunna dessa af uppgifterna från landsbyg-

den icke alltid med säkerhet skiljas från hvarandra. 

Tillsammans visa de för decenniet följande tal: 

Om förhållandet såväl under år"1880 som under 

decenniet 1871—1880, med skilnad mellan kön och 

åldersgrupperna under och öfver 10 år, torde efter-

följande tabellariska öfversigter lemna öfverskådlig 

upplysning. Antalet af de genom våldsamma döds-

orsaker omkomne har nemligen varit: 

Under år 1880 har likasom år 1879 i riket in-

träffat ett dödsfall af trikinsjukdom, i det att en tysk 

undersåte, 43 år gammal man, i nämnda sjukdom 

aflidit å ett sjukhus i Stockholm. 

Tab. n:o 17 redovisar för de våldsamma döds-

orsakerna utom sjelfmord. 

Det sammanlagda antalet af våldsamma döds-

orsaker har under decenniet utgjort: 



XL Våldsamma dödsorsaker. — Tab. N:o 18. Sjelfmord. 

Den öfverensstämmelse, som råder mellan 1880 

års och hela decenniets relativa tal, återfinnes äfven 

i de motsvarande tal, som äro meddelade för perio-

den 1861—1875 i 1875 års Befolkningsstatistik (A. 

XVII, sida XLIII). 

Om dödsfall af explosion och förbränning torde 

böra bemärkas, att när antänd fotogen eller gasolja 

vållat döden, har dödsfallet än räknats till explosion, 

än till förbränning. Omkring halfva antalet döds-

fall genom explosion under decenniet är att till— 

skrifva dynamit, hvarjemte i 12 fall döden vållats 

af exploderande ångpannor. 

I efterföljande tabell är sammanförd en specifi-

kation enligt de närmare upplysningar, som med-

delats angående krossning, benbrott och särnader. 

I samma tabell äro också, i likhet med hvad 

föregående års underdåniga berättelser angifvit, sär-

skildt upptagna dödsfall af sprängskott, som här ofvan 

inräknats bland fallen af skottskador, och barnamord 

i lagens mening, här ofvan inräknade bland mord. 

Desslikes äro der sammanförda de dödsfall, som 

uppgifvits härröra af sjelfförvållad alkoholförgiftning, 

såsom rus, delirium tremens, kronisk alkoholförgift-

ning och i allmänhet missbruk af starka drycker, 

vid hvilka uppgifter det bör erinras, att de inga-

lunda göra något anspråk på tillförlitlighet såsom 

uttryckande verkliga förhållandet, utan endast såsom 

minima. 

Der är äfven upptaget antalet af de personer, 

som funnits döde ute å mark utan anledning till 

öfvergånget våld. 

Specifikation å vissa våldsamma dödsorsaker åren 1871—1880. 

Sjelfmorden, tab. n:o 18, hafva under hvart och 

ett af det förflutna decenniets år utgjort följande 

antal: 

Talet för år 1880 visar en betydlig sänkning 

från den under de senare åren ökade siffran och 

sammanfaller nära med decenniets medeltal 380.9, 

hvilket tal under näst föregående decennium, 1861— 

1870, var 327.8. 

De så väl absoluta som relativa talen under de 

10 åren 1871—1880 för riket, landsbygden och stä-
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derna äfvensom för hvarje län äro upptagna i nedan-
stående tabell Litt. X. 

Proportionen mellan könen bland sjelfmördarne 
har varit följande af qvinkön mot 100 mankön: 

T allmänhet synes det sista qvinqvenniet, med 
hvilket äfven år 1880 nära sammanfaller, häntyda 
på en, sänkning i qvinnornas relativa antal, ehuru 

Tab. Litt. X. Sjelfmordens antal länsvis 1871—1880. 

det sista året har något högre tal än de närmast 
föregående. 

I afseende på civilståndet hafva sjelfmördarne 
varit fördelade på följande sätt: 

Om landsbygd och städer skiljas, visar sig för
hållandet för år 1880, jemfördt med de närmast före
gående åren, vara följande: 



Såsom af tab. N:o 18 synes, hafva under år 1880 
3 under fyllda 15 år beröfvat sig lifvet och är dessa 
unga sjelfmördares antal under decenniet 12. Utan 
hänsyn till civilståndet, men grupperade inom vissa 
åldersklasser, framgår sjelfmördarnes såväl absoluta 
tal inom hvarje åldersklass som deras förhållande till 
den inom samma åldersklass lefvande befolkningen, 
sådana dessa klasser beräknats vid 1880 års slut, 
af följande öfversigter: 

Af dessa tal 83'nes, att sjelfmordsfreqvensen ökats 
intill åldern i 46:e—55:e lefnadsåren, då den varit högst, 
men derefter nedgått under de följande högre ålders-
klasserna. Den underdåniga berättelsen för 1875 
(A. XVII, tab. Litt. M) visar en likartad höjning till 
och sänkning från maximum, som dock under pe-
rioden 1861—1875 inföll för åldersklassen i 56:e— 
65:e lefnadsåren. 

Hvad årstiden för sjelfmorden beträffar, har un-
der år 1880 såsom vanligt Maj månad kräft de flesta 
offren. Huru förhållandet härmed under decenniet 
1871—1880 varit, framgår af följande: 

I rubriken »annorlunda» ingår till allra största 
delen antingen sättet att låta döda sig af gående 
bantåg eller nedstörtning från höjd. Under år 1880 
förekommo 5 sådana fall af död under lokomotiv 
och 1 fall af krossning i en torr brunn. 

Anledningarna till sjelfmorden meddelas i allt 
för ringa antal, att deraf kan erhållas någon allmän-
nare upplysning. Sinnessjukdom och någon gång rus 
anföras. Under år 1880 finnes sinnesförvirring eller 
feberyrsel antecknadt i 28 fall och missbruk af starka 
drycker i 2. 

Hvad beträffar det dödssätt, som af sjelfmör-
darne valts, har äfven under år 1880 hängning varit 
det vanligaste, nemligen mycket mer än hälften. 
Efterföljande Öfversigt visar förhållandet under det 
förflutna decenniet 1871—1880: 

Hvad i föregående underdåniga berättelser är 
härom nämndt, att flere sjelfmord begås under det 
varmare än under det kallare halfåret, bekräftas äfven 
af ofvanstående siffror, som visa, att antalet sjelf-
mördare var: 

XLII Sjelfmorden efter ålder, årstid och dödssätt. 



Tab. N:o 19. Dödligheten i städerna. — Tab. N;o 20. Naturalisation m. m. XLIII 

Tab. N:o 19 lemnar genom sin redogörelse för 

den relativa dödligheten i rikets städer en ledning 

vid iakttagande och öfvervakande af helsovårdsstad-

gans föreskrifter. 

Den ringa dödlighet under år 1880, som varit 

gällande för hela riket, har mera kommit landsbyg-

den till godo än städerna, hvilkas dödlighet dock 

under året ej är betydlig, och är det endast tre af 

decenniets år, som uppvisa gynsammare dödlighets-

procent. 

Tab. N:o 20. Utländingar, som erhållit svensk med-

borgarrätt m. m. 

Enligt de från Justitiedepartementet af Eders 

Kung. Maj:ts Kansli årligen erhållna uppgifterna 

har svensk medborgarrätt beviljats 

eller under dessa 10 år åt 945 personer, oberäknadt 

medföljande hustrur och barn, om hvilka uppgifter 

saknas. 

Angående meddelade nådiga tillstånd att i riket 

vistas och tillstånd att i riket besitta fast egendom 

visa uppgifterna från vederbörande Statsdepartement 

följande tal: 

Början af det gångna decenniet uppvisar sålunda 

i båda dessa tabellariska öfversigter högre tal än 

dess senare del. Hvad tillstånd att i riket vistas 

beträffar, har efter utfärdandet af nådiga förord-

ningen af den 20 Juni 1879 om ändring i vissa 

§§ i gällande förordning angående utvidgad närings-

frihet anledning att meddela sådant nådigt tillstånd 

bortfallit, i följd hvaraf 1879 års siffra, 42, gäller 

endast för en del af året. Härvid torde äfven böra 

erinras derom, att åtskilliga af dem, som erhållit 

tillstånd att besitta fast egendom, blifvit här dubbel-

räknade, ity att samma person eller som person räk-

nadt bolag kan vid olika tillfållen hafva förvärfvat 

sig denna rätt till olika egendomar. Å andra sidan 

äro flere egare till samma egendom räknade såsom 

blott en person. 

I afseende på nationaliteten hafva de, som under 

decenniet 1871—1880 upptagits till svenska medbor-

gare eller erhållit tillstånd att i riket besitta fast 

egendom, varit från följande främmande land: 

I hvilka län dessa egendomar, till hvilka utlän-

dingar förvärfvat sig besittningsrätt, äro belägna, 

framgår af följande Öfversigt: 

Det är sålunda isynnerhet i Skåne och Småland, 

hvarest utländingarne, till största delen danskar, för-

värfvat sig rätt att besitta fast egendom. 

Från sina förbindelser som svenske undersåtar 

hafva under år 1880 blifvit löste 16 personer, alla af 

mankön. 



XLIV Tabb. N:ris 21, 22 och 23. Emigranter och immigranter. 

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

till riket inflyttade. 

Antalet af emigranter l), som vid början af de-
cenniet 1871—1880 stod ganska högt, nedgick under 
tioårsperiodens midt till jemförelsevis ringa siffra, 
men steg hastigt mot periodens sista år och uppgick 
år 1880 till det hittills högsta af presterskapet upp-
gifna talet, 42,109, hvilket, om ock högre än 1869 
års siffra, 39,064, likväl ställer sig i förhållande till 
folkmängden icke fullt så ogynsamt som sistnämnda 
år, under hvilket emigranterne utgjorde 0.94 % af 
medelfolkmängden, då förhållandet år 1880 var 0.92 %. 
Huru decenniets hela antal, 150,269 emigranter, för-
delar sig på de olika länen och åren, äfvensom till 
kön och civilstånd, framgår af efterföljande tab. Litt. Y. 

') Enligt uppgift af Göteborgs poliskammare befordrades under år 1880 
från Göteborg 21,335 m., 12,124 q., tillsammans 33,459 personer och då af 
dessa voro omkring 900 finnar, så afgingo 32,559 svenska emigranter från Gö-
teborg. Likartad uppgift från Malmö gifver vid handen, att derifrån till N. Ame-
rika befordrats under året 3,563 emigranter. Från dessa båda hamnar afgingo 
således öfver Atlanten tillsammans 36,122 svenska undersåtar, hvilket särdeles 
väl tyckes bekräftas af det genom presterskapets uppgifter vunna motsvarande 
talet 36,263. Emellertid afresa icke alla våra emigranter till Amerika från Gö-
teborg och Malmö; en del, om ock obetydlig, torde utgå från andra svenska ham-
nar, en del från norska hamnar, en del, och denna antagligen icke så oansenlig, 
öfver Köpenhamn, Hamburg och Bremen. I följd häraf kan icke hela antalet 
svenska emigranter till N. Amerika angifvas af de kända beloppen från Göteborg 
och Malmö, och således icke heller af den härmed mycket nära öfverensstäm-
mande summa, som framgår ur presterskapets uppgifter. 

I senare hänseendet torde dessutom böra erinras derom, att det verkliga 
antalet emigranter, de må nu utgå till Amerika eller andra trakter utom Sve-
rige, icke alltid kommer till presterskapets kännedom och att följaktligen de här 
meddelade talen måste vara för låga. Dertill torde man vara berättigad att sluta 
af åtskilliga omständigheter, såsom att många veterligen resa utan något prestbevis 
eller anmälan till pastor om afresan, och att antalet är högst betydligt af de s. k. 
qvarstående obefintlige, jfr Tab. nr 1 B, ehuru äfven detta icke är fullständigt, 
då gällande föreskrifter i ämnet åsidosättas, samt att från Nordamerikas förenta 
stater, till hvilka största delen af emigranterna begifver sig, föreligga officiela 
uppgifter om immigranter från Sverige, som äro mycket högre än hvad de sven-
ska emigrantuppgifterna utvisa. Så uppgifvas immigranterna från Sverige till 
Förenta staterna hafva varit år 1880: 

Om ock i denna summa torde ingå några hundratal af finnar, då från 
Göteborg utgått ofvan nämnda 900, men till Amerika, enligt uppgifterna derifrån, 
anländt blott omkring 150 finnar, och om äfven ett icke obetydligt antal per-
soner, som uppgifvit sig skola flytta till Norge, Danmark eller Tyskland, men 
ifrån hamnar derstädes öfverrest till Förenta staterna, sålunda icke i Sverige 
utattesterats till Amerika men der antecknats som svenska immigranter, så är 
det dock värdt all uppmärksamhet, att de nämnda uppgifterna från Förenta sta-
terna om dit under år 1880 ankomna 46,724 svenskar, eller om talet för finnar-
nes skull afrundas till 46,000, ej blott öfverstiga hvad i Tab. nr 23 B, koll. 
38—42, redovisas såsom antalet af de till Nordamerika utflyttade 36,263, utan 
äfven hela emigrationen från Sverige, 42,109 personer. 

Härtill torde dock böra fogas den anmärkningen, att denna oemotsvarig-
het mellan uppgifterna från Sverige och Amerika icke är för vårt land ena-
stående, utan har man gjort samma erfarenhet i flere andra europeiska länder. 

1) Till Göteborg kommo, enligt meddelande af poliskammaren derstädes, 
under år 1880 från N. Amerika 795 personer. Då presterskapets motsvarande 
uppgifter bestämma hela antalet till 399, så torde häri få sökas en bekräftelse 
på hvad ofvan i not 1 antyddes om försummelser i prestbetygs uttagande och 
uppvisande. 

Förlusten i folkmängd för hela riket uppgår, 
såsom ofvanstående Öfversigt visar, genom emigra-
tionen till 3.43 % under de tio åren, hvilket är lika 
så mycket som den tillväxt brukar vara, , som 

Om immigranterna 1) finnas intill år 1873 inga 
uppgifter och för åren 1873 och 1874 högst ofull-
ständiga (jfr A. XVI, sid.XXXII), hvadan någon jem-
förande Öfversigt härstädes är möjlig endast för åren 
1875—1880. Under de sex åren hafva några stora 
vexlingar i immigranternas antal ej egt rum, utan. 
har det varit omkring 3,000, år 1880: 3,009, och 
tillsammans under dessa sex år 17,747, om hvilkas 
fördelning å de olika länen och åren samt till kön 
och civilstånd nämnda tab. Litt. Y gifver närmare 
upplysning. 

Förhållandet mellan länens folkmängd och an-
talet af de från och till länen ut- och inflyttade samt 
mellan dessa flyttningar visar sig af följande öfversigt: 



Tab. Litt. Y. Emigranter och immigranter. XLV 

under normala förhållanden kommer riket till del 

under en tiderymd af tre till fyra år. De trakter 

af riket, som mest bidragit till emigrationen äro 

Skåne, Småland, Halland, Bohuslän, Vermland och 

Östergötland samt Stockholms stad, hvaremot det 

Tab. Litt. Y. Från riket utflyttade (emigranter) åren 1871—1880 och till riket inflyttade (immigranter) åren 

1875—1880. 

öfriga riket, såsom hela Norrland, Dalarne, Mälar

dalen, större delen af Sveriges ostkust, Blekinge och 

Vestergötland, varit mera oberördt af den ur riket 

gående folkströmmen. 



XLVI Tab. Litt. Z. Emigranter och immigranter. 

Denna årliga förlust af 343 personer på 100,000, 
som emigrationen åstadkommit, uppväges blott till 
en mindre del af hvad immigrationen återgifvit, eller 
66 personer å 100,000 af medelfolkmängden. För 
hela riket hafva under åren 1875—1880 immigran-
terna utgjort 18.6 % af emigranterna. 

I afseende på skilnaden mellan landsbygd och 
städer samt könen lemna tabb. Litt. Y. och Z närmare 
underrättelse och den förra äfven om vissa civilstånds-
och åldersgrupper. Hvad särskildt beträffar de gifta" 
personer, som rest utan make eller maka, visar denna, 

att blott under decenniets sista två år är de emigre-
rade männens antal större än qvinnornas, hvaremot 
qvinnorna under den senare delen af decenniet äro 
flere bland de inflyttade. Detta förhållande, hvad emi-
granterna beträffar, bestämmes till största delen af flytt-
ningen till Nord-Amerika, hvilken varit som följer: 

Tab. Litt. Z. Lefnadsyrken och de främmande land, hvartill eller hvarifrån flyttning skett, för emigranter 
åren 1871—1880 samt immigranter åren 1875—1880. 



Tabb. Litt. A, Å och Ä. Emigranter och immigranter. XLVII 

Tab. Litt. Å. In- och utflyttades yrken i relativa tal. Tab. Litt. Ä. In- och utflyttning från och till främ
mande land i relativa tal. 

Tab. Litt. Ö. Ålder för emigranter åren 1871—1880 och immigranter åren 1875—1880. 



XLVIII Emigranter och immigranter. 

För hela decenniet synes proportionen mellan 

ensamme gifte män och gifta qvinnor vara temligen 

nära utjemnad, men då det är fullt antagligt, att 

icke flere hustrur vid början af decenniet rest i för-

väg för att vid dess slut efterföljas af männen, torde 

häraf framgå, att qvinnorna rest efter sina i slutet 

af förra decenniet emigrerade eller under decenniet 

förrymde män och att åtskilliga hundratal män un-

der de sista åren emigrerat, lemnande familjerna här 

hemma. 

I tab. Litt. Z äro sammanförda de uppgifter; 

som 'föreligga för ofvan angifna perioder angående 

de in- och utflyttades lefnadsyrken samt de främ-

mande land, till eller från hvilka flyttning skett. 

Samma förhållanden äro genom förestående tabb. Litt. 

Å och Ä angifna i procenttal.. Man ser häraf, att de jord-

brukandes och tjenstehjonens klasser, som äro starkt 

representerade bland emigranterna, icke äro det i 

samma mån bland immigranterna, hvilka deremot i 

de industriela yrkena äro relativt starkare. Se vi 

till de främmande landen, visar sig att inflyttningen 

från Finland, Tyskland och Danmark varit ganska 

betydlig i jemförelse med utflyttningen dit, hvar-

emot från Nord-Amerika, som mottagit af hela 

emigrationsströmmen, knappt 1 mot 17 emigranter hit 

till riket inflyttat och sålunda sannolikt är att räkna 

såsom återkommen emigrant. 

Åldrarne för såväl emigranterne under decenniet 

1871—1880 som immigranterne under de sex åren 

1875—1880 äro sammanförda i förestående tab. Litt. Ö. 

At t de kraftigaste åldrarne skola vara starkast re-

Statistiska Centralbyrån framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

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 Konung! 

Ede r s Kungl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

E L I S S I D E N B L A D H . 

Karl Sidenbladh. 
Stockholm den 17 April 1882. 

Den Tab. N:0 24, som i föregående berättelser 

meddelat en approximativ beräkning af folkmängden 

inom hvarje åldersår vid slutet af året, har här ute-

slutits, enär den tredje afdelningen af denna berät-

telse kommer att innehålla en direkt på folkräknin-

gen grundad redogörelse öfver folkmängden efter 

kön, ålder och civilstånd vid 1880 års slut. 

Barndomen är rikare representerad bland de i 

riket qvarvarande ån bland de utflyttade, ungdomen 

år jemnstark, hvarefter de 20—30-årige äro många 

gånger relativt flerc bland emigranterna än bland 

rikets befolkning, men redan i nästa åldersgrupp 

blifva talen temligen lika samt vittna ju mer det 

lider mot ålderdomen om dess obenägenhet eller 

oförmåga att utbyta gamla lefnadsförhållanden mot 

sådana i främmande land. 

presenterade, ligger i emigrationens egen natur, och 

till frågans närmare belysning meddelas följande 

procenttal, som för vissa åldersklasser angifva, hvad 

rikets befolkning beträffar, dessa åldersgruppers re

lativa styrka inom befolkningen enligt kalkyl vid 

1880 års slut och, beträffande emigranterna, dessas 

ålder enligt sistnämnda tabell: 
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1 

Tab. N:o 1 A. FOLKMÄNGDEN, LÄNSVIS, ÅR 1880. 
[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Litt. A.] 



2 

Tab. 

FRÅNVARANDE OCH QVARSTÅENDE OBEFINTLIGA 



3 

N:o 1 B. 

PERSONER, UPPGIFNA VID FOLKRÄKNINGEN DEN 31 DEC. 1880. 



4 

Tab. N:o 2. 
ANTALET INGÅNGNA OCH GENOM DÖD UPPLÖSTA ÄKTENSKAP ÅR 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tabb. Litt. B och C] 



5 

Tab. N:o 3. 
ANTALET VIGDA PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1880. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Litt. D.] 



6 

Tab. 

QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS 



7 

N:o 4. 

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1880, LÄNSVIS. . 



8 

Tab. N:o 5. 
ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD ÅR 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Litt. G.] 



9 

Tab. N:o 6. 
ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP ÅR 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tabb. Litt. H. och I.] 



10 

Tab. N:o 7. 

BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNlNGSBITRÄDE, ÅR 1880. 
[För tioårsperioden 1871—1880 se tabb. Litt. K och L.] 



Tab. N:o 8. BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND, ÅR 1880. 
[För tioårsperioden 1871—1880 se tabb. Litt. M, N och O.] 

T
ab. 

N
:o 8. 

B
arnsbördernas 

förhållande 
i afseende på fostrens 

an
tal och civilstånd, år 

1880. 
11 



12 

Tab. N:o 9. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871-1880 se tab. Litt. P.] 



13 

Tab. N:o 10. 
ANTALET LEFVANDE FÖDDA OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Lit. P.] 



14 

Tab. N:o 11. 
ANTALET DÖDFÖDDA, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Litt. P.] 



15 

Tab. N:o 12. 
ANTALET AFLIDNE ÅR 1880, JEMTE DERAS CIVILSTÅND, LÄNSVIS. (Dödfödde ej inräknade.) 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tabb. Litt. Q och R.] 



16 

Tab. 
AFLIDNE EFTER KÖN, ÅLDER 

[För tioårsperioden 1871—1880 



17 

N:o 13. 

OCH CIVILSTÅND, ÅR 1880. 
se tab. Litt. S.] 



18 

Tab. N:o 14. 
ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se tab. Litt. U.] 



19 

Tab. N:o 15. 

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER 1), ÅR 1880. 



20 

Tab. 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) 
[För tioårsperioden 1871—1880 



21 

N:o 16. 

OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD ÅR 1880, LÄNSVIS. 
se nedan och berättelsens text.] 



22 

Tab. N:o 16. 

UPPGIFNA DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) 



23 

(Forts.) 

OCH DÖDSFALL I BARNSBÖRD ÅR 1880, LÄNSVIS. 



24 

Tab. N:o 17. 
UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se nedan och berättelsens text.] 



25 

Tab. N:o 17. (Forts.) 

UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1880, LÄNSVIS. 



26 

Tab. N:o 17. (Forts.) 
UPPGIFNA VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1880, LÄNSVIS. 



27 

Tab. N:o 18. 
ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅR 1880, LÄNSVIS. 

[För tioårsperioden 1871-1880 se tab. Litt. X och. berättelsens text.] 



28 

Tab. N:o 19. 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



29 

Tab. N:o 19. (Forts.) 

DÖDLIGHETEN I RIKETS STÄDER I PROCENT AF RÄTTSLIGA MEDELFOLKMÄNGDEN. 



30 

Tab. N:o 20. 

SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNDINGAR, SOM UNDER ÅRET 1880 ERHÅLLIT SVENSK 
MEDBORGARERÄTT ELLER TILLSTÅND ATT I RIKET BESITTA FAST EGENDOM. 

[För tioårsperioden 1871—1880 se berättelsens text.] 



31 
Tab. N:o 21. 

ÅLDER AF DE TILL OCH FRÅN RIKET ÅR 1880 IN- OCH UTFLYTTADE. 
[För tioårsperioden 1871—1880 och sexårsperioden 1875—1880 se tab. Litt. Ö.] 



32 Tab. 

DE ÅR 1880 TILL RIKET INFLYTTADES ANTAL, 
[För sexårsperioden 1875—1880 



N:o 22 A. 33 

CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 
se tabb. Litt. Y och Z.] 



34 Tab. 

DE ÅR 1880 FRÅN RIKET UTFLYTTADES ANTAL, 
[För tioårsperioden 1871—1880 



N:o 22 B. 35 

CIVILSTÅND OCH LEFNADSYRKEN, LÄNSVIS. 
se tabb. Litt. Y och Z.] 



36 
Tab. 

ORTER, HVARIFRÅN INFLYTTNING 
[För sexårsperioden 1875—1880 



37 
N:o 23 A. 
TILL RIKET ÅR 1880 EGT RUM. 
se tab. Litt. Z.] 



38 Tab. 

DE ÅR 1880 UTFLYTTADES UPPGIFNA 
[För tioårsperioden 1871—1880 



N:o 23 B. 39 

UTRIKES BESTÄMMELSEORT, LÄNSVIS. 
se tab. Litt. Z.] 
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