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TILL KONUNGEN. 

Den underdåniga berättelse, hvilken härmed inför 

Eders Kungl. Maj:t framlägges såsom tredje och sista 

afdelningen af Statistiska Centralbyråns redogÖrelse 

för de genom 1880 års folkräkning vunna resultaten, 

innehåller upplysning om följande ämnen, nemligen: 

folkmängdens fördelning efter kön, ålder och 

civilstånd (tab. N:o 1 och N:o 2); 

folkmängdens fördelning efter födelseorter inom 

riket och utom riket samt nationalitet (tab. N:o 3 

och N:o 4); 

i folkmängden inräknade Lappar, Finnar och 

Ziguenare (tab. N:o 5); 

folkmängdens fördelning efter yrken och kön 

(tab. N:o 6 och N:o 7); 

uppgifna antalet sinnessjuke, döfstumme och 

blinde (tab. N:o 8—N:o 12); samt 

dödlighets- och lifslängdstabeller beräknade för 

decenniet 1871—1880 (tab. N:o 18). 

För dessa tabellariska uppgifter hafva likasom 

för folkräkningen i öfrigt källorna utgjorts af utdrag 

ur husförhörslängderna från rikets samtliga försam-

lingar utom från städerna Stoekholm och Göteborg, 
Befollcningititcitilc för år 1880. III. 

för hvilka s. k. hushållslistor aflemnats. Om inne-

hållet och beskaffenheten af dessa materialier äro 

redan uti andra afdelningen af denna redogörelse 

(A. XXII. 2) upplysningar meddelade. 

Tab. N:o 1 och N:o 2. Folkmängden efter kön, 
ålder och civilstånd den 31 dec. 1880. 

a) Folkmängdens fördelning efter k5n och ålder. 

Uti det af Kungl. Maj:t d. 3 febr. 1748 fast-

stälda formulåret för presterskapets folkraangds-

tabeller bestämdes, att folkmängden skulle bland 

annat redovisas i följande 21 åldersgrupper, särskildt 

för mankön och särskildt för qvinkön nemligen: 

Yngre än 1 år. 

Emellan 1 och 3 år. 

» 3 och 5 » 

» 5 och 10 » 

» 10 och 15 » 

(o. s. v. i 5-åragrupper Ända 

till 85 och 90 år.) 

Öfver 90 år. 
A 



II Tab. N:o 1 och N:o 2. Folkmängdens fördelning efter kön och ålder. 

Denna gruppindelning bibehölls vid alla följande 

folkrakningar ända intill år 1860, med endast några 

mindre väsentliga förändringar, bestående dessa dels 

deruti a t t vid 1805 års och följande räkningar in-

fördes i stället för den generela gruppen »öfver 90 

år» grupperna 90—95 år och 95—100 år samt spe-

cifika uppgifter för ännu högre åldrar, dels att 

vid de räkningar, som börja med år 1825, ålders-

gruppen 15—20 år uppdelades i tvenne, nemligen 

15—18 år och 18—20 år, dels att för folkräknin-

garna 1840, 1845 och 1850 åldersgruppen 60—65 

var uppdelad i de båda grupperna 60—63 år och 

63—65 år, samt dels att grupperna 3—5 år och 5— 

10 år utbyttes år 1855 mot grupperna 3—7 år och 

7—10 år (eller såsom de i formuläret benämnas: 

uti 4:de med 7:de lefnadsåren och 8:de med 10:de 

lefnadsåren). 

Intill 1860 hade alltså uppgifter förelegat till 

största delen blott för femårsklasser, men med den 

år 1860 införa nya folkräkningsmetoden medelst 

afskrifter ur husförhörslängderna, för staden Stoek

holm och sedermera för staden Göteborg ersatta med 

hushållslistor, erbjöds för förstå gången det värde-

fulla materialet af uppgift om födelseåret för hvarje 

särskild person. 

I redogörelsen för 1860 års folkräkning med-

delas såsom följd häraf för hvarje särskildt kön upp

gift om antalet invånare inom hvarje lefnadsår. Med 

denna uppgift var dock icke förenad någon kombina

tion med civilståndsfördelningen, utan utsträcktes un-

dersökningen till at t omfatta äfven denna först vid 

utarbetandet af 1870 års folkräkningsmaterial. 

Likartad redogörelse om folkmängdens fördel

ning efter kön, ålder och civilstånd meddelas nu för 

år 1880 uti bilagda tabeller N:o 1 och N:o 2, af 

hvilka den förra redovisar för de särskilda länen 

och den senare för riket i dess helhet, öfverallt med 

skilnad mellan landsbygd och städer. För under

lättande af jemförande öfversigter och för minskande 

af tryckningskostnaderna hafva vid länsredogörel-

sernas offentliggörande (i tab. N:o 1) åldrarne sam-, 

manförts i 5-årsgrupper, hvarjemte dock för de 

fem förstå åren äfven de särskilda årstalen mecl-

delats1). Tab. N:o 2 innehåller för hela riket utom 

1-årsklasser äfven 10-årsöfversigter, hvaremot 5-års-

grupperna för hela riket meddelas i slutet af tab. 

N:o 1. 

Beträffande först folkmängdens storlek och ålders-

fördelning under äldre tider torde böra erinras, att 

tabellariska uppgifter, för såväl hvarje kön särskildt 

som förenade, äro härom i 5-årsklasser sammanstälda 

för samtliga folkräkningsåren alltifrån 1750 intill och 

med 1860 samt sedan årsvis ända till och med året 

1875 uti det till 1876 ars befolkningsstatistik (A. 

XVIII) fogade bihang: »Några grunddrag af Sveriges 

befolkningsstatistik för åren 1748—1875». 

I sammanhang härmed erinras äfven att, utom 

likartade uppgifter, men för hvarje särskildt åldersår, 

som finnas för folkräkningsåren 1860 och 1870 in-

tagna uti derför lemnade redogörelser samt. nu för 

år 1880 uti föreliggande berättelse, äro enahanda 

beräkningar gjorda för hvart och ett af mellanlig

gande år samt offentliggjorda i samma ars befolk

ningsstatistik, utom för åren 1861—1864, som äro 

intagna i 1865 ars berättelse. 

Angående nu särskildt åldersfördelningen, sådan 

den befunnits vid senare folkrakningar, och om upp-

märksamheten endast egnas åt 10-årsgrupperna för 

hela riket, lemnar efterföljande tabell Litt . A till

fälle till jemförande öfversigter. 

Då nu folkmängden i hela riket var: 
m. q. S:a 

År 1880 1,874,399 1,985,329 3,859,728 
» 1870 2,016,653 2,151,872 4,168,525 
» 1880.- 2,215,243 2,350,425 4,565,668 

och alltså tillökningen i folkmängden utgjorde under 

tioårsperioderna: 
m. q. S:a 

1861—1870 142,254 166,543 308,797 

1871-1880 198,590 198,553 397,143, 

så kunde man vänta, att dessa tillväxter uppkommit 

genom en någorlunda jemnt fördelad anpart på de olika 

åldersklasserna, d. v. s. med vid pass 30 a 40,000 i 

medeltal för hvarje tioårsklass, dock naturligen mera 

för de yngre och mindre för de äldre åldersgrup-
1) För erhållande af folkmängdens fördelning i hvarje särskild 1-ärsklass, 

hvarom tab. Nio 2 upplyser, har det varit nödigt att orsprnngligen utarbeta 
äfven materialierna för tab. N:o 1 lika detaljerad!, och först derefter har 
samraanförandet i 5-åraklaeaer verkställa. De ursprungliga 1-årstabelleraa 
äfven för länen finnas tillgänglign i Stntisfiska Centralbyråns arkiv. 



Jemförelse mellan 10-åriga åldersklasser. III 

perna. Att förhållandet långt ifrån icke så varit, 

framgår vid jemförelse mellan de liknämnda ålders

klasserna i tab. Litt. A, hvaraf visar sig, att till

växterna för hvar och en af dessa i sjelfva verket 

omfattat följande antal personer (tab. Litt. B): 

Tab. Litt. B. Folkmängdens tillväxt i olika åldersklasser 

under åren 1861—1880. 

märksamhet, att åldersklassen 30—40 år under pe-

rioden 1861—1870 långt ifrån att hafva ökats tvärtom 

minskats med icke mindre än 22,251 personer, hvilket 

förhållande fortsatte för åldersgruppen 40—50 år 

under perioden 1871—1880, ehuru minskningen här 

stannade vid 8,023 personer. Lägger man nu vidare 

märke till den svaghet i tilltagande styrka, som 

åldersklassen 20—30 år under förra perioden och de 

30—40-åriga under den senare visade, så kan man 

såsom ett betecknande drag för utvecklingen af folk

mängdsstyrkan under de senaste 20 åren framhålla, 

att under förra hälften af denna tid den grupp, som 

omfattar de 20—40-åriga, icke ökades, utan min

skades (med 10,500), och att under senare hälften 

de 30—50-åriga i sitt samfälda antal visserligen icke 

minskades, men likväl ökades med endast ett fåtal 

(7,314). Anmärkningsvärd år ock den relativt ringa 

tillväxten af 60—70-åriga under den förra och af 

70—80-åriga under deri senare tioårsperioden. Dessa 

betecknande olikheter visa sig äfven för hvartdera 

könet särskildt. 

Orsaken till dessa förhållanden ligger det när

mast till hands att söka uti emigrationen, som onek-

De stora oskillationerna falla här lätt i ögonen, 

och tilldrager sig i synnerhet den omständigheten upp-

Tab. Litt. A. Jemförelse mellan 10-åriga åldersklasser vid folkräkningarna åren 1860, 1870 och 1880. 
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ligen djupt ingripit i våra befolkningsförhållanden, 

ehuru den icke är tillräcklig att förklara saken i hela 

dess vidd. Under tioårsperioden 1871—1880 har 

emigrationen beröfvat landet, såvidt kändt är : 

0—10-äriga 20,142 emigranter. 
10-20- » 28,924 
20-30- » ..64,854 
30—40- » 22,187 

40-50- » 8,170 
50 — » 5,992 

Om nu dessa emigranter stannat qvar i landet, och om 

man frånser den minskning, som döden skulle bland 

dem här hemma hafva vållat, äfvensom från den för

skjutning mellan åldersklasserna, som uppstår mellan 

deras skedda utflyttningstid och folkräkningsdagen, 

så hade hvarje nu vid sistnämnda tidpunkt här räk

nade åldersklass blifvit ökad med motsvarande antal 

bland de emigrerade, och hade sålunda tillväxten från 

1870 till 1880 för de 20—30-åriga, som nu uppgår 

till 85,268, stegrats med 64,854 till den höga siffran 

af 150,122; de 30—40-årigas tillväxt hade blifvit 

37,524, och de 40—50-årige hade icke till antalet 

minskats, men också icke ökats med mera än 147 

personer, hvarefter de 50—60-åriges tillväxt i styrka 

springer upp till omkring 80,000. 

Om det således icke kan förnekas, att emigra

tionen ingripit mera djupt i den ena åldersklassen 

än i en annan, hvarvid i synnerhet de kraftigaste 

blifvit de mest lidande, så kan denna dock icke för

klara de stora skiljaktigheterna i tillväxterna hos de 

olika åldersklasserna. Orsaken ligger nemligen dju

pare och har man att härför gå allt till utgångs

punkten för hvarje åldersklass, d. v. s. till det antal 

födda barn, hvarifrån klassen härstammar. 

Går man således för hvardera af de båda sista 

folkräkningsårens kullar af 20—30-åringar till dessas 

födelseår (tab. Litt. Å, kol. 1), så finner man den 

kull, som år 1870 befann sig i nämnda ålder, här

stamma från ett antal lefvande födda under åren 

1841—1850, uppgående till 1,028,326 (enl. kol. 4), 

hvaremot kullen 20—30-åringar år 1880 härstammade 

från de under åren 1851—1860 lefvande födde 

1,194,193, och ligger just i stegringen i detta de 

föddes antal tillräckligt förklarande orsak till det nu 

konstaterade förhållandet, att sistnämnda kull, trots 

den stora emigrationen, kunnat öka sig med 85,268 

personer. Detsamma, ehuru i mindre mån, gäller 

äfven beträffande de 30—40-årige. Utsträckes under

sökningen ännu längre, eller till de 40—50-årige, så 

visar sig, att de, som voro i den åldern år 1870, äro 

qvarlefvande efter 953,263 födde åren 1821 — 1830, 

under det att de år 1880 likåldrige härstammade från 

ett lägre antal, eller de åren 1831—1840 födde 948,360, 

och är det då tydligt att, under öfrigt lika förhål

landen, de år 1870 i åldern 40—50 år varande måste 

10 år senare efterföljas af ett minskadt antal. Detta 

ämne skall än ytterligare belysas uti den redogörelse, 

som längre fram lemnas i denna berättelse om de 

för tioårsperioden 1871—1880 uträknade dödlighets-

och lifslängdstabellerna. 

Skulle man slutligen kasta en blick äfven i när

maste framtiden, så företer sig såsom mycket sanno

likt, att det nu påbörjade årtiondet 1881—1890 skall 

utmärka sig genom ett ökadt antal personer i de flesta 

åldersklasserna utom bland de 40—60-årige samt 

80—90-årige, och särskildt torde man få se ett rela

tivt stort antal personer uppnå de högsta åldrarne, 

öfver 90 år, allt under förutsättning att vårt land 

ej kommer att hemsökas af stora farsoter eller andra 

sådana olyckor, eller att den sedvanliga emigrations

strömmen ej antager så oerhörda dimensioner, att 

alla beräkningar kullkastas. 

Folkmängdens procentiska sammansättning efter 

10-åriga åldersklasser och med s'kilnad för hvarje kön 

har vid de två senaste folkräkningarna visat sig vara 

följande (tab, Litt. C): 

Tab. t i t t . C, Folkmängdens procentiska sammansätt

ning efter 10-åriga åldersklasser, åren 1870 och 1880. 
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Håller man sig nu endast till året 18.80, finner 

man, hurusom icke mindre än 22'97 % af hela rikets 

folkmångd utgjordes af barn under 10 år, oeh att, 

med tillagg af barn och ungdom mellan 10 och 20 

år, dessa samfäldt upptogo 42'49 % af det hela, med 

den anmärkningsvärda skilnaden dock mellan könen, 

att af mankönet vore 44'22 % och af qvinkönet endast 

40"8? % yngre än 20 år. Läggas vidare härtill de 

som uppnått åldrarne 20—30 år, har man betydligt 

öfverskridit gränsen för halfva antalet, enär de under 

30 års ålder varande upptaga af mankön 60'01 % och 

af qvinkön 56'48 %, eller af båda könen 58'19 %. Rätta 

gränsen mellan de båda halfvor, hvari man kan tänka 

sig folkmängden uppdelad, inföll (enl. tab. N:o 2) 

för mankön kort efter det fylda 23:e året, så att ena 

hälften af rikets manliga befolkning var yngre och 

den andra äldre än denna skiljegräns. För qvinkönet 

inträdde samma förhållande först efter det fylda 25:e 

året. 

Vid redogörelsen för 1870 års folkräkning fram-

hölls, hurusom den relativa talrikheten af Sveriges 

befolkning i den kraftigaste lefnadsåldern mellan 30 

och 50 år aldrig varit större vid någon folkräkning 

än åren 1860 och 1870. Denna öfverlägsenhet visar 

sig icke längre, när man kommer till året 1880, då 

såväl åldersgruppen 30—40 år som 40—50 år om-

fattade relativt färre personer än de båda föregående 

folkräkningsåren. Deremot kunde året 1880 uppvisa 

en öfvervigt för de 20—30-åriga i förhållande till 

året 1870, men var det äfven här underlägset året 

1860. I öfrigt framstod den sist hållna folkräkningen 

i jemförelse med den 10 år förut anstälda med lägre 

relativa tal för de tvenne yngsta 10-årsgrupperna, 

men med högre tal för dem som inträdt i 50—60-års-

gruppen samt alla följande, alltsammans såsom en 

allmän följd af de nativitetsförhållanden, hvarom vid 

tab. Litt. A redan är nämndt. Dessa anförda rela-

tioner mellan året 1880 och föregående år gälla ej 

blott för båda könen samfäldt, utan äfven för hvart-

dera särskildt. 

Med ledning af den utförliga framställning, som, 

i likhet med hvad som skett uti föregående redo-

görelser, är uti efterföljande tab. Litt. D lemnad för 

hvarje län, med skilnad mellan landsbygd och städer, 

år det möjligt att påvisa de betydande skiljaktig-

heter i folkmängdens fördelning efter 10-åriga ål-

dersklasser och olika kön, som råda inom skilda 

delar af riket. 

Beträffande deremot proportionen mellan de bada 

könen, är detta förhållande, men utan hänsyn till ål-

dern, redan såväl länsvis som för riket i dess helhet 

utredt i andra afdelningen af denna redogörelse (A. 

XXII. 2, sid. XIII). Dar ådagalades att denna pro-

portion för hela riket sålunda förändrats, att den 

öfvertalighet, som i allmänhet tillkommer qvinnorna 

och hvilken år 1860 uttrycktes med siffran 1,059 i 

förhållande till 1,000 mankön, ökades under följande 

10-årsperiod till 1,067, men har sedermera börjat 

att trots emigrationen, som beröfvar landet en dry

gare part af mankön än af qvinkön, något utjemnas 

och utvisade derför året 1880 relationstalet 1,061. 

Sistnämnda siffra motsvarades af 1,038 för lands

bygden, men af den synnerligen höga siffran 1,203 

för städerna. 

Den kombinerade redogörelsen för kön och ålder 

utvisar deremot vid alla tre folkräkningsåren (enligt 

tab. Litt. A), i hela riket, en betydlig öfvertalighet 

hos mankönet uti den yngsta 10-årsklassen. Då 

detta förhållande väl ytterst beror af den naturlag, 

enligt hvilken de födde af mankön alltid öfverstiga 

dem af qvinkön, hade man att vänta detsamma åter

kommande vid alla folkräkningar, men erfarenheten 

har ådagalagt, att så icke alltid inträffat, utan hafva 

förhållandena äfven gått i motsatt riktning. Det 

manliga könets absoluta öfverskott öfver det qvinliga 

inom åldern 0—10 år utgjorde nemligen: 

Utsträckes denna jemförelse äfven till öfriga 

åldersklasser, erhållas följande talserier för öfverskott 

af mankön (+) eller af qvinkön (- ), nemligen: 
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Vore dödligheten lika för de båda könen, skulle 

mankönets en gång vunna öfvervigt bibehålla sig 

under alla följande åldrar, men detta är långt ifrån 

händelsen, utan visar sig, i följd af den större af-

gången hos mankönet genom döden (och till en del 

äfven emigrationen), qvinkönet snart nog till antalet 

öfverlägset det manliga könet. Detta förhållande in

trädde, såsom i ofvanstående öfversigt visades, i bör

jan af innevarande århundrade redan inom ålders

klassen 0 - 1 0 år, men förflyttades sedermera, såsom 

det konstaterades vid folkräkningen 1830— 1860, till 

åldern 10—20 år, samt visade sig åren 1870 och 

1880 än vidare framflyttadt, eller till åldersklassen 

20—30 år. Onekligen spårar man i denna progres

siva fortgång en utjemning af den olikhet, som råder 

Förhållandet mellan 10-äriga åldersklasser inon 

1. Landsbygden. 

Tab. Litt. D. 



i dödlighet mellan de olika könen och särskildt inom 

barnaåldern. 

Sjelfva vändpunkten, från hvilken qvinkönets 

öfvertalighet blir för alla följande lefnadsåldrar oaf

brutet gällande, inföll år 1880 i det 20:de lefnadsåret, 

men har vid föregående folkräkningar ej kunnat 

fixeras till något visst lefnadsår, emedan vid öfver-

gångstiden större och mindre vexlingar förekommit 

mellan närliggande år. Den låg sålunda för året 

1870 mellan 14:de och 20:de lefnadsåren, för året 

1860 mellan 13:de och 19:de samt för äldre folk-

Proportionen mellan könen inom olika åldersklasser. VII 

räkningar, såsom redan antydt är, vid ännu yngre 

åldersgränser. 

Sedan öfvertaligheten af qvinkön stadgat sig, 

fortgår denna progressivt genom alla följande ålders

perioder, ända till dess qvinnorna vid omkring det 

85:te lefnadsåret utgöra till antalet dubbelt så många, 

som de lika gamla männen, hvarefter samma öfver

talighet enligt regel än mera växer. Inom hela riket 

svarade vid senaste tre folkräkningar mot 100 man

kön följande antal qvinkön: 

Sveriges befolkning den 31 dec. 1880. 

2. Städerna. 
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görelser i föregående berättelser utförda i nedan-
stående tab. Litt. E. 

Utan att här inlåta sig på någon närmare analys 
af denna tabell, torde man dock böra framhålla de 
betydande skiljaktigheter, som råda mellan land oeh 
stad. Qvinnornas relativa öfvervigt växer i städerna 
med hvarje åldersklass och hinner sålunda ända der-
hän, att de qvinnor, som uppnått 70 och derutöfver, 
äro i städerna fullt 3 gånger så många som de lika 
gamla männen, under det att qvinnorna i samma 
åldersgrupp å landet utgöra endast 1/3 flere än lik-

Likartade beräkningar för proportionen mellan 
könen i olika åldersklasser inom de särskilda lönen 
och med skilnad mellan landsbygd och städer äro för 
året 1880 oeh såsom fortsättning af motsvarande redo-

Tab. Litt. E. Förhållandet mellan man- och qvinkön inom 10-åriga åldersklasser af Sveriges befolkning den 
31 dec. 1880, länsvis. 
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åldriga män. Särskildt utmärker sig hufvudstaden 

för sitt relativt stora antal gamla qvinnor. 

I sammanhang med den lemnade redogörelsen 

för svenska befolkningens åldersförhållanden har sär

skild uppmärksamhet plägat egnas åt antalet af dem, 

som i högre grad öfverlefvat den vanliga gränsen 

för menskliga lifvet, och har i sådant syfte uti före

gående redogörelser för folkräkningarna särskild sam

manställning gjorts öfver antalet personer, som upp

nått högre ålder än 90 år. Likartad uppgift med

delas äfven här nedan för år 1880 (tab. Litt. F). 

Tab. Litt. F. Antal personer som fyllt 90 år och der-

utöfver, år 1880. 

Det antal mankön om fylda 90 år och derut-

öfver, som tabellen utvisar för hela riket, eller 406, 
Btfolkningsslatislik för år 1890. III. 

öfverstiges blott af de För våra äldsta iakttagelseår 

eller åren 1751 och 1754 angifna talen 542 och 427, 

hvaremot några flere qvinnor om 90 år och deröfver 

än 1,090, som funnos år 1880, aldrig förr i vårt land 

räknats. Med en stigande folkmängd har man natur

ligtvis att vänta äfven ett stigande antal gamla per

soner och betyda derför de angifna absoluta talen 

föga, hvaremot de relativa talen hafva större bety

delse. Då sålunda af 10,000 mankön 1'83 hade år 

1880 uppnått en ålder om 90 år eller mera, så får 

man gå tillbaka allt till året 1805, innan man finner 

en högre siffra (2'39), hvilken dock bevisligen är för 

högt uppgifven, och först år 1790 mötes man af ett 

högre tal, som måhända eger mera tillit (3'i). Mot

svarande relativa tal för qvinnorna år 1880 (4'63) öf-

verträffas icke af något sedan året 1790, hvilket 

företer en högre siffra (5'3). Med fäst afseende på 

det i det hela taget ringa antal personer, som det 

här gäller, och då man tillika erinrar sig, att här

ibiand kunna vara inräknade åtskilliga gamla per

soner, som rätteligen borde hafva ur böckerna afförts 

såsom döda, men såsom okända fått qvarstå, så torde 

man ej få gifva alldeles obegränsad tillit till talen, 

sådana de föreligga, och kanhända gäller detta icke 

minst för äldre tider. Så mycket vill det dock synas, 

a t t åren 1751—1790, som i allmänhet utmärkte sig 

för relativt många gamla personer öfver 90 år, efter

träddes af en lång tiderymd med mycket lägre antal 

dylika gamlingar, och att först i våra dagar en åter

gång till forna tiders förhållanden synes vilja åter

komma. 

Emellan land och stad råder en tydlig skilnad 

i fråga om antalet personer, som hunnit till den höga 

åldern af 90 år och derutöfver, och ligger öfver

vigten i detta fall mycket å landsbygdens sida. Stä

derna visa sig isynnerhet beträffande gamla män 

särdeles underlägsna landet, hvartill väl Stockholms 

stad främst bidrager, som oaktadt sin stora folk

mängd icke hade år 1880 flere än 2 män öfver 90 

år gamla. Relativa siffran mot 10,000 män i denna 

stad var derför ock 0"27, under det att Jemtlands 

läns motsvarande tal var 4'48, det högsta i något 

län för mankönet. Samma län uppvisar äfven den 

högsta siffran för qvinkönet, eller 10'91, hvaremot 
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Malmöhus lan visar det lägsta relativa talet, 1'74. 

Jemtlands län har i alla tider utmärkt sig för ett 

ovanligt stort antal åldringar, i sammanhang hvar-

med kan erinras om huru detta län äfven i andra 

befolkningsförhållanden företer undantagsfall, såsom 

en mycket ringa barnadödlighet och ett folkmängds-

öfverskott af mankön öfver qvinkön. 

Den äldsta personen i hela riket vid 1880 års 

slut var en ogift qvinna i Linköpings stad, 'som hade 

fyllt 103 och derför gick på sitt 104:e år. Den 

dernäst gamle var en enkeman i Fagerhults socken 

af Kalmar län, som öfverskridit 101 år, hvarefter 

följde trenne om fylda 100 år, nemligen en gift 

qvinna i Fogelås socken af Skaraborgs län och en 

gift qvinna i Gunnarskogs socken af Vermlands län 

samt en enka i Söderbärke socken af Koppar

bergs län 1). 

b) Fortmängdens fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 

Under rubriken giftermål innehöllo de ofvan 

(sid. I) nämnda, år 1748 faststälda folkmängdstabel

lerna följande uppgifter: 
Mankön. Qvinkön. 

Gift folk..... 

Enklingar oeh enkor 

Ogifte öfver 15 är 

Barn under 15 år 

Summa efter könen 

Dessa uppgifter meddelades efter samma formu

lär vid alla följande folkräkningar ända till oeh med 

året 1855, och voro sålunda de kombinerade iakt

tagelserna mellan ålder och civilstånd inskränkta under 

denna tid till den summariska uppgiften om antalet 

ogifte öfver och under 15 års ålder. Med 1860 års 

nya folkräkningsmetod inträdde deremot möjlighet att 

erhålla uppgifter i detalj om ej allenast ålder och 

kön utan äfven i kombination med civilståndet, hvilka 

uppgifter dock i afseende å civilståndets särskiljande 

på olika åldrar ej tillgodogjordes för det året, utan 

blef folkmängdens fördelning efter såväl ålder och 

kön som civilstånd fullständigt och länsvis utredd 

först i redogörelsen för 1870 års folkräkning och nu 

här för år 1880 (tab. N:o 1 och N:o 2). 

1) Alla dessa afledo under åren 1881 och 1882, den äldst» nära 105 Sr, eake-
mannen inemot 103 år, den ena hustrun 102 år och, den andra hnstrnn 
samt enkan 101 år gammal. 

I sammanhang härmed torde böra erinras, at t 

vårt tabellverk förvarar från och med 1805 uppgifter 

om folkmängden, fördelad efter kön och civilstånd, 

äfven för hvarje särskild församling i riket, och äro 

dessa, beträffande särskildt de tre senaste folkräk

ningarna, offentliggjorda i andra afdelningen af de 

derför afgifna redogörelserna (för år 1880 uti A. 

XXII. 2). 

Såsom det framgår af sistnämnda afdelning 

(sid. XIV) och en här efterföljande tabell (Litt. H), 

utgjordes år 1880 den procentiska sammansätt

ningen af rikets befolkning med hänsyn till civil

ståndsfördelningen, för alla åldrar i en summa, på 

följande sät t : 

Att barn och i ej giftasvuxen ålder varande ung

dom af mankön så betydligt öfverväger motsvarande 

antal af qvinkön, beror dels och hufvudsakligast af 

Likartad fördelning länsvis är äfven meddelad i 

anförda redogörelse (A. XXII. 2, sid. XIV). 

Ofvanstående talserier ådagalägga, att vid pass 

en tredjedel af rikets inbyggare utgöres af gifta per

soner och att återstående två tredjedelar omfatta till 

största delen ogifta personer samt till mindre del de 

i enkestånd eller såsom frånskilda lefvande. Om de 

ogifta personerna, som inbegripa ej allenast dem som 

inträdt i den giftasvuxna åldern, utan äfven dem som 

ännu ej hunnit till densamma, särskiljas i dessa två 

afdelningar, med iakttagande att den lagliga åldern 

för inträde i gifte vidtager för mannen vid fylda 21 

år, undantagsvis och endast efter erhållet särskildt 

Nådigt tillstånd vid något lägre ålder, och för qvin

nan vid .fylda 15 år, så befinnes, att rikets hela be

folkning var år 1880 sålunda beskaffad med hänsyn 

till civilståndsfördelningen och den giftasvuxna åldern: 
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den olika lagliga åldern för inträde i gifte och dels 

af mankönets relativa öfvervigt i allmänhet uti yngre 

år. De omvända förhållandena göra sig gällande 

såsom förklaringsgrund för qvinnokönets stora öfver

vigt i fråga om de till giftasvuxen ålder komna, men 

aldrig gifta personerna, öfvertaligheten af gifta 

qvinnor i förhållande till gifta män är redan förut 

(A. XXII. 2, sid. XIV) påvisad såsom varande en 

följd af oskicket att hustrur öfvergifvas af sina män, 

emigrerande eller kringstrykande, tills de slutligen 

såsom obefintlige afföras ur folkmängdsberäkningen. 

Anmärkningsvärd i öfrigt är den stora öfvervigt i 

antalet, som enkor och frånskilda hustrur förete i 

förhållande till enklingar och frånskilde män. 

Då det nu år 1880 fanns endast 358,937 män, 

som visserligen kommit till giftasvuxen ålder men 

icke någonsin inträdt i gifte, hvaremot antalet aldrig 

gifta qvinnor utgjorde 664,396, så är det tydligt, att 

äfven om alla männen sökte hvar sin maka bland 

dessa qvinnor, så skulle ändock 305,459 qvinnor icke 

kunna erhålla någon man. Ännu ogynsammare ställer 

sig förhållandet, då man tager i betraktande, att 

äfven de i enkestånd eller såsom frånskilde varande 

kunna uppträda som giftermålskandidater, hvarvid 

nyssnämnda siffra 305,459 ökas med ytterligare 111,428 

qvinnor. Hela den till giftasvuxen ålder komna be

folkningen (männen efter fylda 21 år och qvinnorna 

efter fylda 15 år) visade alltså i fråga om lefvandet 

i gifte och möjligheten dertill år 1880 följande för

hållanden : 

Ogifte öfver 15 år. XI 

förhållande, äfven om alla de män, som det kunde, 

skulle söka och finna en maka, hvilket såsom synes 

långt ifrån är händelsen. 

För äldre tider äro, såsom här ofvan nämndes, 

de kombinerade iakttagelserna om ålder, kön och 

civilstånd inskränkta till summariska uppgifter om 

antalet ogifte öfver 15 års ålder, eller sådana som 

aldrig inträdt i äktenskap. Till jemförelse med nu

tida förhållanden äro dessa äldre uppgifter i procent 

af hvarje köns invånareantal från och med året 1815 

beräknade i nedanstående tabell (Litt. 6 ) . 

Tab. Litt. G. Relativa antalet ogifte öfver 15 år af 

hvartdera könets hela folkmängd åren 1815—1880. 

Ur dessa tal framträder i allmänhet en progres

siv förökning af antalet ogifte öfver 15 år, såväl för 

hela riket, som landsbygden och städerna särskildt, 

från 1815 till och med 1850, hvarefter en förbätt

ring visserligen började, men fortsatte denna ej längre 

än intill året 1880, hvilket nu företer högre tal än 

närmaste föregångaren. Utan att här fästa sig der

vid att nedre åldersgränsen för mannens inträde i 

gifte icke såsom för qvinnan börjar vid 15 utan vid 

21 år, kan man dock icke undgå att i tabellens stora 

tal för de ogifta personerna finna antydningar om 

sociala förhållanden, som äro ej blott anmärknings

värda utan äfven otvifvelaktigt i sedligt och sanitärt 

hänseende betänkliga, och gäller detta i synnerhet 

om befolkningen i städerna, hvaribland hufvudstaden 

framträder uti en särskildt ogynsam dager. 

Af hela den qvinliga befolkningen (1,614,527), 

som inträdt i giftasåldérn, var alltså i sjelfva verket 

icke ens hälften (759,872) gift och af den återstående 

större delen (854,655) kunde halfparten (416,887), 

d. v. s. en fjerdedel af hela antalet, i brist af mån 

aldrig inträda i gifte. Det är visserligen sannt, att 

dessa ogifta qvinnor ibland sig omfatta ett betydande 

antal, som antingen för sin ungdom eller sin ålder

dom icke böra komma i fråga vid giftermålsförbin

delser, men i alla fall visar sig här et t verkligt miss-
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För en mera detaljerad granskning huru civil-

ständsför delning en vid olika åldrar ställer sig i våra 

dagar erbjuda de bifogade tabellerna N:o 1 och N:o 

2 ett r ikt material, och ar för lättad öfversigt i 

nämnda hänseende nedanstående tabell (Litt. H) in

tagen, utvisande de relativa förhållandena inom dels 

5-, dels 10-åriga åldersgrupper. 

Då antalet ogifte minskas i den mån någon bland 

dem inträder i gifte, så blir ock följden den, att det 

relativa antalet af de förre sjunker med allt högre 

åldrar, så att när år 1880 bland männen de i åldern 

25—30 år varande ogifte utgjorde mera än hälften 

(59'5Ö %) af samtlige i den åldern lefvande män, var 

samma relation för 30—40-åringarne blott en fjerde

del (26 "32 %), för följande 10-årsgrupp endast en åt

tondedel (12'56 %) o. s. v. För qvinnorna ställa sig 

motsvarande relationer med resp. 51'51 %, 28'15 %, 

18'16 % o. s. v., hvarvid således den skilnad fram

träder mellan de båda könen, at t i högre åldrar ut

göra de ogifta qvinnorna ett relativt större antal 

inom sin åldersgrupp än motsvarande antal ogifte 

män af samma ålder. 

De giften relativa antal deremot höjer sig med 

åren, men endast till en viss ålder, hvarefter det 

Civilståndsfördelning vid olika åldrar. 

Tab. Litt. H. Relativa antalet ogifte, gifte, enklingar, enkor och frånskilde inom vissa åldersklasser 

den 31 dec. 1880. 
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småningom sjunker, i följd af makans bortgång, och 

förekommer största antalet gifta personer inom ål

dersgruppen 40—50 år, i hvilken de gifte männen 

utgjorde år 1880 83'83%och de gifta qvinnorna 73'08% 

hvar oeh en af sin åldersklass. Mellan män och qvin

nor förekommer här den skilnaden, att relativa an

talet af de gifte är större i yngre år för qvinnor än 

för män, hvaremot förhållandet i högre åldrar, bör

jande med åldersgruppen 30—40 år, är omvändt, och 

således äfven omvändt mot hvad förhållandet visades 

vara hos äldre ogifta personer. 

Relativa antalet enklingar och enkor växer för 

hvarje åldersklass, och detta mycket mera hos de 

senare, så att bland 60—70-åringar de i enkestånd 

lefvande qvinnor äro relativt dubbelt så många som 

de i samma belägenhet varande män. Af mycket 

gamla personer, de öfver 90 år, utgjorde år 1880 

enkemännen mera än tre fjerdedelar (75'62 %) af alla 

då lefvande så gamla män, men enkorna icke mindre 

än sju åttondelar (88'72 %) af lika gamla qvinnor. 

Äfven de frånskilde, ehuru till antalet relativt 

få, visa en tydlig lag i sin tillökning och aftagande, 

företeende en viss likhet med förhållandet hos de 

gifte, och ega de sålunda en maximipunkt, som dock 

tyckes infalla först vid 60 år eller deromkring. 

Allt detta gäller för riket i dess helhet. För de 

skiljaktigheter härifrån, som landsbygden och städerna 

förete, hänvisas till tabellen (Litt. H). 

Tab. n:o 3. Eikets folkmängd den 31 dec. 1880 

eftei uppgifna födelseorter. 

Af bilagda tabell N:o 3 framgår, såsom ock i 

nedanstående tab. Litt. I med såväl absoluta som re

lativa tal ådagalägges, att rikets vid folkräkningen 

till 4,565,668 personer uppgående folkmängd var 

sammansatt af: 

Dessa tal angifva sålunda, att hvarje 1,000-tal 

af hela folkmängden innehöll 884 infödde länsin

vånare, 110 från annat län i riket och 6 födde å 

utländsk eller okänd ort. Då endast de två närmast 

föregående folkräkningarna kunnat lemna uppgifter 

i detta hänseende, måste jemförelsen med föregående 

tider inskränkas till åren 1870 och 1860. Af tab. 

Litt. I finner man följande promilletal: 

Ehuru denna jemförelse omfattar blott en kortare 

tid, år dock den riktning, talen angifva, alldeles 

tydlig. Befolkningen har blifvit mer och mer rörlig, 

och länen upptaga inom sig en allt större andel af 

andra orters infödingar. 

Ser man särskildt till landsbygdens och städernas 

folkmängd, finner man samma förhållande. Af lands

bygdens befolkning räknades år 1860 på hvarje 1,000-

tal invånare qvarlefvande å det läns landsbygd, hvar

est de födts, 951 personer, hvilket tal år 1870 ned

gick till 938 och nu 1880 till 920. De deremot, 

som kommit från annan ort, hafva varit i stigande 

från 1860 års siffror: 48 för inrikes födde och 1 för 

utrikes eller å okänd ort födde, till 60 och 2 år 1870 

samt 76 och 4 år 1880. Ännu större är omsätt

ningen ibland städemas befolkning. Hvarje 1,000-tal 

af denna innehöll qvarlefvande af dem, som födts 

i samma läns städer, år 1860: 747, hvilket sjönk år 

1870 till 708 och år 1880 till 678. Det öfriga har 

år 1860 utgjort 242 inrikes främlingar och 11 ut

rikes födde och till födelseorten okände; år 1870 

ökades dessa tal till 278 för de förre och 14 för de 

senare samt år 1880 till 304 och 18. 

I hvilken grad de olika könen bidragit till ofvan 

anförda omsättning i rikets befolkning, blef icke sär

skildt utredt vid de föregående folkräkningarna, utan 

har detta skett först nu vid 1880 års räkning. Af 

tab. Litt. I finner man, att alldeles samma promille

tal, som båda könen samfäldt uppvisa, eller 884 + 110 

+ 6, återfinnas för hvartdera könet för sig, ett för

hållande, som förefaller nog öfverraskande, då man 

väl eljest kunde förmoda, att mannens håg och för

måga mera än qvinnans skulle locka till och bereda 

tillfälle att lemna födelsebygden. 

I hvad mån de olika länen skilja sig från hvar

andra i fråga om den större eller mindre andel, de 
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der infödde bilda af länsbefolkningen, sådan den 

företedde sig vid 1880 års räkning, upplyser tab. 

Litt. I. Det län, hvars fleste invånare äro i länet 

födde, är Vesterbottens, som visar 979 infödde af 

1,000 invånare. Dernäst kommer Norrbottens län 

med 969, Vermlands med 950 och 13 andra län med 

öfver 900, 6 län derunder med mer än 800, hvarefter 

följa Uppsala län med 792 oeh Stockholms län med 

759, hvarifrån är ett stort steg ned till Stockholms 

stad, som uppvisar blott 413. De å utrikes eller 

okänd ort födde äro relativt talrikast i Stockholms 

stad, i Vesternorrlands och Jemtlands län samt i 

Malmöhus och Göteborgs och Bohus län. Till den 

relativa sänkningen från år 1860 till år 1870 i de 

infödde länsinvånarnes antal hafva samtliga länen 

med ytterst få undantag bidragit. Och det är blott 

det minsta länet, Gotland, som afviker från det för 

de öfriga länen enstämmiga förhållandet, att år 1880 

uppvisar ett relativt lägre tal af infödde länsinvånare 

än år 1860, hvaremot desse i intet län äro talrikare 

år 1880 än 1870. 

De nu för 1880 ådagalagda förhållandena 

framgå ur de å raderna 1—28 af tab. N:o 3 införda 

talen, såsom visande, hvarest hvarje läns invånare 

Tab. Litt. I . Antalet invånare födde inom och utom länet, åren 1860, 1870 och 1880. 
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hafva sina födelseorter. I nära sammanhang härmed 

står den frågan, hvarest samtlige de, som nu i riket 

qvarlefva, efter de under tidernas lopp i hvarje län 

födde, ega sina lagliga vistelseorter, och innehåller 

tabellen äfven svar härå, utvisande denna exempelvis, 

att af de i Stockholms län födde och år 1880 qvar

lefvande bodde 12,768 i Stockholms stad, 111,542 i 

sitt födelse-län, 5,742 i Uppsala län o. s. v., allt

eftersom de spridt sig till olika delar af riket. Der

emot kan den i Sverige gjorda folkräkningen natur 

ligtvis icke lemna svar på den frågan, hvarest de 

svenskfödda personer, som för alltid lemnat foster

jorden, nu vistas eller om de ens finnas i lifvet, utan 

har man att för upplysning i detta hänseende vända 

sig till redogörelserna för de i vederbörande länder 

hållna folkräkningarna (jfr vidare hvad som här nedan 

nämnes om tab. N:o 4). 

Beträffande i öfrigt vistelseorten bör anmärkas, 

att här afses endast den ort, der hvar och en är kyrko-

skrifven, utan afseende derå huruvida någon vid 

folkräkningstillfället vistats å annan trakt än kyrko

skrifningsorten och sålunda tillhört den grupp af 

frånvarande personer, för hvilka redan redogjorts i 

tab. N:o 1 B uti l:a afd. af denna berättelse (A. 

XXII: 1). På samma ställe är upplysning äfven lem 

nad om de s. k. qvarstående obefintlige, hvilka utan 

anmälan öfvergifvit sin kyrkoskrifningsort och derför 

icke inberäknats i folkmängden och således äfven 

här icke kunnat tagas med i räkningen. 

Beträffande nu resultaten af flyttningarna inom 

riket erhållas upplysningar af raderna 29—33 i tab. 

N:o 3 och den öfversigt, som i nedanstående tab. 

Litt. K är meddelad. 

Det framgår af dessa tabeller, att af samtlige 

inom hela riket födde och härstädes år 1880 qvar-

lefvande hade 4,035,352 sitt lagliga hemvist inom 

det län, hvarest de voro födde, men 503,694 tagit 

sig bostad inom annat län, och vistades sålunda af 

hvarje 1,000-tal i riket qvarlefvande 889 inom födelse-

länet, hvaremot de öfriga 111 utflyttat till annan ort 

inom riket. Denna omflyttning af befolkningen mellan 

länen visar sig i jemförelse med åren 1870 och 1860 

vara i stigande, då under det sistnämnda året på 

hvarje 1,000-tal kommo blott 70 utflyttade, hvilket 

tal vid derpå följande folkräkning hade stigit till 89 

och nu vid den sista, såsom nyss nämndes, till 111. 

Mellan könen finnes i detta hänseende för år 1880 

ingen skilnad, ty af hvarje 1,000-tal vare sig mankön 

eller qvinkön är de utflyttades antal äfven 111. 

Deremot är skilnaden mellan landsbygd oeh städer 

anmärkningsvärd. Af hvarje 1,000-tal nemligen af 

de å landsbygden födde, funnos vid folkräkningen 

blott 99 till annat län utflyttade, men från städerna 

hade af 1,000 der födde 217 begifvit sig till annat 

lån. Om dessa flyttningar lemnar tab. N:o 3 föl-

jande närmare upplysningar. 

Tab. Litt. K. Antal flyttade mellan lånen, 1860, 1870 

och 1880. 
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Af de 4,098,754 vid folkräkningen befintlige 

personer, som födts å landsbygden, hade 315,196 

flyttat till det läns städer, i hvilket de födts, 254,079 

till annat läns landsbygd och 153,825 till annat läns 

städer, hvadan således 3,375,654 personer lefde qvar 

inom länet å landsbygden. I städerna voro födda 

440,292, af hvilka 77,642 hade flyttat ut till samma 

läns landsbygd, 39,685 till annat läns landsbygd och 

56,105 till annat läns städer. Af dessa i städerna 

födde voro således 266,860 äfven vid folkräkningen 

Stadsboar inom det län, hvarest de födts. 

Uttryckta i relativa tal, visa dessa flyttningar 

sig hafva varit följande i förhållande till 1,000 af 

de å landsbygden eller i städerna födde: 

Af 1,000 å landsbygden födde 
hade flyttat till samma läns städer 77 

» » » annat » landsbygd. 62 

Qvarvarande 824. 

Af 1,000 i städerna födde 
hade flyttat till samma läns landsbygd 177 

» annat » » 90 

» » » » städer 137 

Snmma flyttade 394 

Qvarvorande 606. 

Omsättningen mellan samma läns landsbygd och 

städer visar sig vara störst bland både de å lands

bygden och de i städerna födde, hvaremot desse 

senare med mera förkärlek än de å landet födde sökt 

sig till andra läns städer. 

Likasom hela riket, enligt hvad här ofvan är 

anfördt, uppvisar en tilltagande omflyttning af be

folkningen, så företer äfven hvarje enskildt län, så

som det framgår af de relativa talen för åren 1860, 

1870 och 1880 i tab. Litt. K, en växande lust för 

ombyte af verkningskrets. Man kunde vänta, att, 

då rörligheten är i allmänhet störst hos stadsbarn, 

de län, som hysa den största stadsbefolkning, äfven 

borde uppvisa den största omflyttningen. Så är 

visserligen förhållandet med Stockholms stad, men 

å andra sidan äro bland andra Göteborgs och Bohus 

län samt Malmöhus län, båda med betydande stads

befolkning, bland de i detta hänseende mest statio

nära län. 

Genom dessa omflyttningar af befolkningen är 

den andel, som hvarje läns folkmängd bildar af hela 

rikets, icke densamma, som dess infödingar utgöra 

af rikssumman. Detta förhållande visas af tab. Litt. 

L vid jemförelse af kol. 2 och 3, 4 och 5 samt 6 och 

7. För år 1880 angifver kol. 2 huru många procent 

de i hvart län födde bilda af rikets folkmängd och 

kol. 3 huru stor andel länets folkmängd utgör af 

rikets. Skilnaden mellan dessa procenttal uttrycker 

hvad hvarje län vunnit eller förlorat genom flytt

ningarna. De län, som visa ett högre procenttal för 

invånare än för födde i länet, äro 12 till antalet, 

Tab. Lit. L. De i länen födde och länens folkmängd 

i procent af rikets folkmängd 1860, 1870 och 1880. 
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bland hvilka Stockholms stad intager främsta rum

met, i det att i rikets befolkning ingingo de i Stock-

holm födde med 2"04 %, men Stockholms invånare med 

3'70%, utvisande sålunda en skilnad af 1'66. Derefter 

kommer Göteborgs och Bohus län med skilnaden 

0'57, Gefleborgs län 0'44, Vesternorrlands län 0'32 

Stockholms lån 0'23, Malmöhus län 0'2i, hvarefter 

följa sex län, Vestmanlands, Jemtlands, Uppsala, 

Gotlands, Norrbottens och Hallands län med skilnad 

från 0'08 till 0"01. De län åter, som bidragit till denna 

förökning, äro 13, ibland hvilka Vermlands har en 

skilnad af 0'45, Vestgöta-länen 0"41 och 0'40, Småländska 

länen från 0'31 till 0'25, Örebro 0'27, Södermanlands 

0'17, Östergötlands och Kristianstads 0't6, Koppar

bergs 0'13, Vesterbottens 0"<)9 samt Blekinge blott 

0'01. Summan af skilnaderna för de ofvan nämnda 

12 länen, 3"69, fylles af de utrikes och å okänd ort 

födde, som ingingo i rikssumman med 0'59 %. Samma 

tab. Litt. L upplyser vidare, huru förhållandet varit 

vid folkräkningarna 1870 och 1860. Vid alla tre folk

räkningarna, som här ställas vid hvarandra, fans 

bidrag till folkmängden från andra län hafva lemnats 

till Stockholms stad och län, Gotlands, Hallands, 

Vestmanlands, Gefleborgs, Vesternorrlands och Jemt

lands län, hvaremot brist förefans i Söderman

lands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Elfsborgs, 

Skaraborgs, Vermlands, Örebro, Kopparbergs och 

Vesterbottens län. Af de öfriga 7 länen har folk-

mängdsbidrag från annat län erhållits 1880 och 1870 

af Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, blott 

1880 af Uppsala och Norrbottens län samt endast 

1860 af Östergötlands, Blekinge och Kristianstads län. 

Tab. N:o 4. Födelseorterna för de vid 1880 års 

folkräkning uppgifne utrikes födde. 

Såsom i redogörelsen för närmast föregående 

tabell nämndes, funnos äfven bland den 1880 räknade 

befolkningen de, hvilka voro födde utom riket. För 

desse redovisar tab. N:o 4, hvilken erhållit en något 

större omfattning än den, som kom motsvarande 

tabell i 1870 års folkräkningaredogörelse till del (A. 

XII. 3 , tab. N:o 3), i det att densamma lemnar besked 

ej allenast om de i utlandet föddes födelseorter och 
Befolkningutatistik för år 1880. JU. 

de län, inom hvilka de vistas, utan jemväl angifver 

deras kön och i större detalj deras undersåtlighets

förhållande, äfvensom meddelar uppgift om utländska 

undersåtars familjemedlemmar födde i Sverige. 

Antalet utrikes födde, som år 1860 utgjorde 

7,980 personer, hade tio år derefter eller år 1870 

stigit till 12,015 och uppgick så slutligen år 1880 

till ej mindre an 18,582, hvadan alltså detsamma på 

de två sista decennierna mer än fördubblats och 

under det sista ökats med öfver 50%. 

Oaktadt denna ganska väsentliga ökning är dock 

proportionen emellan de utrikes födde och landets 

folkmängd ytterst ringa. A r 1860 utgjorde de förra 

endast 0"21 % af den senare. Vid 1870 års folkräkning 

hade siffran uppgått till 0'29%, men var ännu så låg, 

att af europeiska länder endast Spanien kunde upp

visa en lägre, då likväl Ryssland, Portugal och 

Turkiet måste lemnas utom räkningen, enär för dem 

inga uppgifter synas föreligga. Visserligen steg 

procentförhållandet nu i fråga för Sverige år 1880 

till 0'41 %, men följden häraf var endast den. att 

jemväl Italien kom att intaga en lägre ståndpunkt 

ån Sverige, och kan sålunda vårt land allt fortfarande 

glädja sig åt en sällsynt homogen befolkning. 

Nyssnämnda 18,582 utrikes födda personer fördela 

sig ungefär lika på landsbygd och städer, nemligen 

med 9,538 på den förra och 9,044 i de senare, ut

görande sålunda utaf lands- och stads-befolkningen 

resp. 0"25 och l'31%. 

Af landets administrativa områden stod Stock

holms stad främst med 3,323 utrikes födde; dernäst 

komma Malmöhus län med 2,878 och Göteborgs och 

Bohus län med 1,954. Lägsta beloppen förete Gotland 

och Vestmanlands län med resp. 127 och 117 personer. 

Fästes deremot afseende vid de utländska ele

mentens relativa styrka gent emot befolkningen, blir 

ordningsföljden en annan. Stockholms stad kommer 

likväl fortfarande främst med 1'97 %, en siffra som 

dock är ej obetydligt, lägre än motsvarande år 1870, 

då den uppgick till 2"47 %. Att ett dylikt fallande 

kunnat försiggå, oaktadt immigrationen utrikes ifrån 

till Stockholm för ingen del aftagit, har sin naturliga 

förklaring deri, at t inflyttningen från landsbygden 

varit än större. I motsats till hvad i hufvudstaden 
c 
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varit händelsen, har proportionen i Göteborg stigit, 

dock ej anmärkningsvärdt, utan endast från 1'83 % till 

1*91 %. Efter Stockholms stad intager Jemtlands län, 

märkligt nog, närmaste platsen i ordningen med den 

jemförelsevis höga siffran1'46%; härefter komma Norr

bottens med 0'87 %, Vesternorrlands med 0'84 % samt 

först derefter Malmöhus med 0'78 % samt Göteborgs och 

Bohus län med 0"68 %, hvilka båda sistnämnda, när det 

gälde de numeriska beloppen, intogo främsta rummen 

näst Stockholms stad. Lägsta procentförhållandena 

förete Skaraborgs, Örebro och Vestmanlands län, alla 

med mindre än 0'1 %. 

Bland alla länder har med afseende på de utrikes 

födde Danmark lemnat den största kontingenten eller 

4,571, hvarefter i ordningen följa Norge med 4,433, 

Finland med 3,401 och Tyskland med 3,289, hvilket 

sistnämnda land sålunda flyttat ner till det fjerde på skalan 

efter att år 1870 hafva stått främst. Hvad hufvud

staden specielt vidkommer, utgöres dock, liksom år 1870, 

flertalet utländingar derstädes fortfarande af Tyskar 

och Finnar. I öfrigt synas Tyskarne med förkärlek 

hafva slagit sig ner i Malmöhus och Göteborgs och 

Bohus län samt Finnarne i Vesternorrlands och Norr

bottens län. De i Danmark födde påträffas hufvud

sakligen i Malmöhus, Kristianstads och Kronobergs län, 

Norrmännen i Göteborgs och Bohus, Vermlands, Vester

norrlands och Jemtlands län samt öfriga utländska 

infödingar företrädesvis i Stockholms stad, så när som 

på Engelsmännen, hvilka talrikast förekomma i Göte

borgs och Bohus län, hvarutinnan, liksom i allmänhet 

hvad de utrikes föddes vistelseort angår, spåras in

flytelsen af det geografiska läget. 

Af de utrikes födde tillhöra 9,793 det manliga och 

8,789 det qvinliga könet, och är sålunda det förra öfver

vägande, ett förhållande som merendels eger sin giltighet 

äfven hvad de olika länen beträffar, med undantag af 

några få, och i dem äro de båda könen ungefär jemn-

starka. Likaledes är af härstädes bosatte Norrmän, 

Danskar och Tyskar flertalet män, hvaremot i afseende 

på Finnarne motsatsen eger rum, hvilket särskildt röjer 

sig i hufvudstaden, hvarest bland der bosatta finska 

infödingar det qvinliga elementet är mer än dubbelt 

så starkt representeradt som det manliga. 

Med hänsyn till undersåtligheten fördela sig de 

utrikes födde i svenska och utländska undersåtar. An-
o 

talet af de förra är ojemförligt större. A r 1870 ut

gjorde detsamma 9,784, men ökades under det derpå 

följande decenniets lopp till den grad, att det vid dess 

slut belöpte sig till 16,007 personer, hvadan tillväxten 

uppgick till öfver 6,000. Då i vårt land den principen 

är gällande, att hustruns och omyndiga barnens natio

nalitet bestämmes af mannens och faderns, och följ

aktligen barn, födda utrikes, men af svenska föräldrar, 

utan vidare räknas som svenska undersåtar, så inses 

utan svårighet, att ej alla dessa 16,007 personer kunna 

vara utländingar i egentlig mening, d. v. s. ej blott 

med afseende på födelseorten utan jemväl på grund af 

härkomsten i öfrigt, och det skulle vara af intresse att 

veta, huru många dessa i verkligheten äro. Att upp- ' 

gifva detta är likväl tyvärr omöjligt, men man kan 

härutinnan få en ledning för omdömet, om man tager 

under granskning de öfversigter, hvilka enligt uppgifter 

från Justitiedepartementet meddelas i Statistiska Central

byråns årsberättelser om de utländingar, som under 

årets lopp erhållit svensk medborgarrätt (jfr A. XXII. 

1, sid. XLIII). Ur dessa öfversigter framgår, att antalet 

under åren 1871—1880 såsom svenska undersåtar natu-

raliserade utländingar utgjorde 945, hvartill visserligen 

komma medföljande hustrur och barn, för hvilka dock 

inga uppgifter föreligga. Så synnerligen talrika kunna 

likväl dessa ej gerna vara, då, såsom immigrationslistorna 

upplysa, de inflyttade merendels utgöras af ogift folk, 

och i hvarje fall ej så många, att de i förening med 

nyssnämnde 945 kunna ens tillnärmelsevis uppnå siffran 

6,000, hvilken utgjorde decenniets ungefärliga tillskott i 

antalet utrikes födde. Och än mer, alltsedan 1850 års 

slut hafva under de derpå följande trettio åren endast 

8,119 utländingar erhållit svensk medborgarrätt. Äfven 

om jemväl hår beaktas, ätt många af dessa medfört 

familj, och derjemte lemnas utom räkningen den 

minskning i antal de under tiden lidit, dels genom 

dödsfall, dels ock genom återvändande till de land, 

hvarifrån de kommit, så räcka dessa 2,119 naturaliserade 

utländingar ändå icke på långt när till att förklara, 

att vid 1880 års folkräkning lemnades uppgift på 

16,007 personer, hvilka, ehuru födde utrikes, likväl 

tillhörde den svenska nationen. Man torde derför 
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komma sanningen närmast, derest man antager ,a t t en 

hel del och till äfventyrs flertalet af nu berörde be

ståndsdel af befolkningen utgjordes af dem, hvilka på 

grund af faderns eller mannens börd egde svensk med

borgarrätt, och att den del, hvars ursprung i egentlig 

mening var utländskt, ej på långt när var så talrik, 

som det vid första påseendet kunde synas. I den 

stegring, som decenniet 1871—1880 med hänsyn till 

de i utlandet födde egde att uppvisa, föreligger följ

aktligen i ej ringa mån en återverkan af emigrationen, 

som sålunda återbördar en del af hvad den kostat 

landet. En annan förklaring kunde vara, att upp

gifterna om nationalitet i husförhörslängderna, ur hvilka, 

såsom i näst föregående afdelning nämnts, de hemtas, 

vore mindre tillförlitliga, och att rätt mången af de i 

utlandet födde blifvit upptagen som svensk undersåte, 

ehuruväl så ej varit förhållandet. Att så äfven en och 

annan gång kunnat ske, är väl troligt, men det låter 

icke tänka sig, att detta så ofta inträffat, att derigenom 

felaktigheter till så höga belopp kunnat uppstå, att de 

slutsatser, som här ofvan blifvit gjorda, skulle förfalla. 

Hvad för öfrigt i utlandet födde svenska undersåtar 

angår, har allt, hvad här ofvan blifvit sagdt om den 

utrikes födda befolkningen i dess helhet, i dess all

männa drag äfven sin tillämplighet på den del deraf, 

hvilken i rättsligt hänseende tillhör vår nation. 

I olikhet med de utrikes födde svenska undersåtarne 

hafva de utländske endast måttligt ökats, från 2,229 

till 2,575, af hvilka sistnämnda 1,575- voro män och 

jemnt 1,000 qvinnor, i följd hvaraf qvinkönet äfven 

bland dem var till antalet mindre. Större delen eller 

1,525 uppehöll sig i städerna och deraf mer än hälften 

i Stockholm. På landsbygden åter uppgick antalet till 

1 050. Förutom hufvudstaden voro Malmöhus, Göteborgs 

och Bohus samt Vesternorrlands lån de områden, i 

hvilka de flesta egde sina hemvist, hvaremot endast 2 

uppgåfvos såsom befintliga inom Vestmanlands och 

likaså inom Kopparbergs län, och i afseende på Gefle

borgs län inträffade det egendomliga, att ingen enda 

utländsk undersåte derstädes anträffades. Till börden 

var flertalet Danskar, Tyskar eller Finnar. I Stockholms 

stad samt Göteborgs och Bohus län återfunnos alla 

förekommande nationaliteter, i Malmöhus län före

trädesvis Danskar och i Vesternorrlands hufvudsakligen 

Finnar. 

Till här bosatte utländska familjer hörde jemväl 

medlemmar, födde i Sverige, nästan uteslutande be

stående af hustrur (enkor) och barn, hvilka på grund 

af hufvudpersonens undersåtlighetsförhållande enligt 

svensk lag ej äro att räkna som svenska undersåtar. 

Hustrurnas antal utgjorde 326 och barnens 1,376, 

bland hvilka ungefär hälften tillhörde hvartdera könet. 

Hela antalet belöpte sig till 1,724 personer, hvilka då i 

förening med de 2,575 utländska medborgarne, födde 

utom Sverige, bildade hela deras antal, hvilka, ehuru 

här bosatte och inräknade i folkmängden, likväl icke i 

politiskt hänseende hörde dit. 

I sammanhang med här behandlade fråga står det 

än mer intressanta spörsmålet om det belopp, hvartill 

i utlandet vistande Svenskar tillnärmelsevis kunna uppgå. 

Kunskap härom felas tyvärr hvad många länder vid

kommer, men för dem, som i förevarande fall äro att 

betrakta som de vigtigaste eller, med andra ord, de 

stater, till hvilka den svenska emigrationen rikast flödat, 

hafva lyckligtvis de hufvudsakliga uppgifterna kunnat 

samlas, hvarför Statistiska Centralbyrån denna gång 

ser sig i tillfälle att härom meddela några summariska 

siffror. För grannländerna och Nord-Amerikas förenta 

stater äro alla upplysningarna hemtade ur de officiela 

berättelserna för derstädes senast hållna folkräkningar. 

Hvad Tyskland angår, har derjemte en nominativ för

teckning öfver derstädes befintlige »Schwedische Staats-

angehörige» genom Tyska rikets här varande legation 

kommit Centralbyrån till hända. De sålunda erhållna 

siffrorna brista nog i ett och annat och framför allt 

deri, att de ej äro samtidiga, men torde likväl det 

oaktadt vara fullt tillräckliga för här afsedt ändamål. 

Den ojemförligt största delen af den svenskfödda 

befolkningen i utlandet återfinnes i Nord-Amerikas 

förenta stater. Ar 1870 uppgick dervarande antal till 

97,332. Redan detta tyckes vara mycket, men vid 

folkräkningen år 1880 hade siffran stigit med närmare 

100 % till 194,337. Hvilken förlust för vårt land här 

föreligger, låter snarare tänka sig ån beräknas. Att 

bland alla dessa utvandrare mången dålig individ före

kommer, är nog sant, men att de till större delen 

bestått af ordentligt och företagsamt folk med förmåga 
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att slå sig fram, visar sig bland annat af det jemförelsevis 

ringa antal som återvänder. Också hafva merendels de 

rykten, som nått fosterlandet om Svenskarne i Amerika 

ej haft något annat än godt att förmäla, 

I Norge har ej sedan 1875 års slut någon folk

räkning förekommit. Inom detta lands gränser voro 
o 

då bosatte 28,826 svenskfödde personer. Ar 1865 

uppgick antalet till 15,784. Med ledning af de upp

gifter som föreligga öfver dem, som utvandrat från 

Sverige till broderlandet, kan beräknas, att motsvarande 

siffror åren 1870 och 1880 i jemna tusental torde 

hafva uppgått till resp. 22,000 och 36,000 personer. 

Jemte de år 1875 i Norge bosatte Svenskarne 

funnos äfven de, hvilkas vistelse derstädes var endast 

tillfällig. Tagas dessa med i beräkningen, uppgår 

totalsumman till 29,340, hvaraf 16,937 voro män och 

12,403 qvinnor. Den öfvervägande delen eller 19,565 

vistades på landsbygden, i städerna endast 9,775 och 

deraf närmare tredjedelen i Kristiania. Bland civil

stånden var det ogifta det talrikaste: till detsamma 

hörde något mer än hälften. Endast 2,404 af de 

29,340 voro under 15 år, och öfver fjerdedelen befann 

sig i åldern 25—35 år. En utförligare framställning 

häröfver återfinnes för öfrigt i Statistisk Tidskrift 1880, 

sid. 117. 

Rörande den i Danmark befintliga i Sverige födda 

befolkningen kunna ur det förstnämnda landets officiela 

statistik följande anteckningar göras. Ar 1870 funnos 

derstädes 15,388 personer, hvilka skådat dagens ljus 

första gången på svensk botten. Af dem tillhörde 

8,477 det manliga och 6,911 det qvinliga könet. Ar 

1880 hade totalsumman stigit till 24,150 och voro 

deraf 11,186 män och 12,964 qvinnor. I motsats till 

hvad merendels med den svenskfödda befolkningen 

utomlands torde hafva inträffat, utgjorde i Danmark år 

1880 det qvinliga elementet det öfvervägande eller 

54%, från att år 1870 utgöra endast 45%. Förändringen 

finner sin förklaring i den talrika och sorgliga emigration 

bland tjenstflickor, som från våra bygder eger rum till 

grannlandet i söder. I förhållande till Danmarks folk

mängd belöpte sig den i Sverige födda delen deraf till 

ej mindre än 1'23 %. 

Fästes härefter uppmärksamheten på Tyskland, 

så finnes, att år 1880 utgjorde dervarande svenska 

undersåtar 8,478, under det att de i Sverige födde 

uppgingo till 11,885, af hvilka 6,258 voro af mankön 

och 5,597 af qvinkön. Inom Preussen ensamt räknades 

7,468 svenskfödde, men endast 4,343 svenska undersåtar. 

Såsom man af här ofvan omtalade nominativa förteckning 

kan skönja, torde det dock en och annan gång inträffat, 

att Norrmän räknats som svenska undersåtar, hvadan 

nyssnämnda siffror möjligen äro något för höga. 

Några upplysningar om i Finland befintliga i 

Sverige födda personer förefinnas icke före 1880 års 

slut. Vid den då hållna folkräkningen antecknades i 

landskommunerna 1,771 och i städerna 1,922 eller till

sammans 3,693, af hvilka 1,810 voro män och 1,883 

qvinnor. 

Hvad andra länder beträffar, vittna om dervarande 

ringa antal Svenskar sådana små siffror, som att vid 

1881 års folkräkning i Skotland, hvilket land är den 

enda del af Stor-Britannien för hvilket redogörelsen 

öfver 1881 års census ännu blifvit afslutad, påträffades 

342 svenskfödda personer, oberäknadt 253 utvandrare 

ombord på några emigrantångare, som vid folkräknings

tillfället lågo för ankar vid Leith; att samtidigt uppe-

höllo sig i Österrike 219 svenska och norska under

såtar; att likaledes vid samma tidpunkt uppehöllo sig 

i Schweiz 180 personer af svensk nationalitet; att 

vidare inom Frankrikes gränser år 1881 funnos endast 

2,233 Skandinaver (Svenskar, Norrmän och Danskar); 

samt att slutligen i Italien år 1881 enligt till Central

byrån inkommen nominativ förteckning vistades 219 

svenska undersåtar, hvaraf största delen jemväl var 

född i Sverige. 

Göres ett sammandrag af hvad ofvan sagts, fram

går, att af i Sverige födda personer uppehöllo sig år 

1880 bortåt 275,000 personer i utlandet. 

Vill man slutligen verkställa en uppskattning af 

hela det belopp, hvartill alla de uppgå, som kunna 

räknas vara af svensk nationalitet, änskönt det öfver

vägande antalet hvarken är födt eller någonsin varit 

inom vårt lands gränser, så blir resultatet vida större. 

Enligt gjorda beräkningar synes antagligt, att för det 

närvarande (år 1885) finnes i Amerika inemot en half 

million personer, som äro af svenskt ursprung, samt i 

Norge, Danmark, Tyskland och öfriga länder minst 

100,000. Härvid kunna jemväl tagas med i räkningen 
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och hvilkas antal uppgår till mer an 300,000 personer. 

Sammanräknas dessa siffror, så erhålles som resultat, 

att utom Sverige befintliga personer, som tillhöra den 

svenska stammen, uppgå till öfver 900,000, hvadan 

hela vår stam skulle i närvarande stund räkna öfver 

5 1/2 millioner medlemmar. 

Tab. N:o 5. Lappar, Finnar och Ziguenare. X X I 

eller 2'4 % på tillsammans 48 församlingar inom Vester

norrlands, Gefleborgs och Vestmanlands lan. 

Af dessa siffror synes framgå, att lappbefolkningen 

befinner sig i aftagande i Norrbottens län. Detta 

resultat tyckes också bestyrkas af Eders Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes femårsberättelser, men måhända 

är förhållandet endast det, att lappska språket undan

trängts af svenskan och finskan, medan den lappska 

nationaliteten lefver med oförminskad lifskraft. 

Enligt länsstyrelsernas på mantalsskrifning grun

dade uppgifter utgjorde antalet Lappar: 

Tab. N:o 5. Lappar, Finnar och Ziguenare ibland 

Sveriges befolkning den 31 dec. 1880. 

De två stammar af främmande ursprung, som 

jämte den svenska lefva i de nordligaste delarne af vårt 

land, nemligen Lappar och Finnar, representerade 

enligt 1880 års folkräkning tillsammans en folkmängd 

af endast 23,380 personer och utgjorde sålunda icke 

mera än 0'51 % af Sveriges hela invånareantal. Sveriges 

befolkning är sålunda ännu mera homogen än Norges, 

i hvilken vid 1875 års folkräkning ingick 1 "7 % lappska 

och finska element. Den lappska och finska befolk

ningen är till hufvudsaklig del samlad i nordligaste 

delen af vårt land, Norrbottens län, af hvars invånare-

tal den utgör 22'48 %. 

Lantbefolkningens öfvervägande nomadiska lefnads

sätt gör det svårt eller nästan omöjligt att med full 

nofi-srannhet beräkna dess antal. Nedanstående vid 

folkräkningarna funna tal kunna derför icke vara fullt 

exakta. Lapparnes antal i Sverige var enligt prester

skapets uppgifter: 

Af det 1880 uppgifna antalet Lappar, 6,404, bodde 

'3,899 eller 60'9 % i 23 församlingar af Norrbottens län, 

1,547 eller 24'1 % i 14 församlingar af Vesterbottens 

län, 844 eller 13 '2 % i 14 församlingar af Jemtlands län, 

samt 114 eller 1'8% i 26 församlingar i Vesternorrlands, 

Gefleborgs och Kopparbergs län. Jemnt 85% af rikets 

lappbefolkiiing falla alltså på Norr- och Vesterbottens 

län. Vid 1870 års folkräkning var åter lappbefolkningen 

fördelad med 4,260 eller 63'5% på 19 församlingar af 

Norrbottens län, med 1,492 eller 22'2% på 15 för

samlingar af Vesterbottens län, med 800 eller 11'9% 

på 14 församlingar af Jemtlands län samt med 159 

En betydande skilnad är sålunda rådande mellan 

de vid folkräkningarna erhållna och Eders Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes uppgifter, men denna skilnad 

finner sin förklaring hufvudsakligen derutinnan, dels 

att länsstyrelsernas uppgifter afse endast lappbefolk

ningen i de egentliga lappförsamlingarna, medan vid 

folkräkningarna antecknas alla i Sverige bosatta Lappar; 

dels att länsstyrelsens uppgifter för 1880 för Vester

bottens län afser endast nomadiserande Lappar; samt 

dels att länsstyrelsens uppgifter för 1870 och 1875 för 

Norrbottens län afse alla inom lappmarkerna bosatta 

personer af lappsk stam, men deremot uppgiften för 

1880 i regeln endast dem, som tala lappska språket. 

Åtskilliga smärre skiljaktigheter torde bero på olika 

beräkningssätt af familjemedlemmar och barn vid gifter

mål mellan personer af olika raser. 

Vid en granskning af uppgifterna om Lapparnes 

antal 1870 och 1880 i de olika lappmarkerna inom 

Norrbottens län visar det sig, att detta bibehållit sig 

nästan oförändradt eller något ökats i Jockmock, Qvick-

jock, Enontekis, Juekasjärvi och Arvidsjaur, men deremot 

ganska betydligt minskats i Gellivare och Arjepluog. 

Under åren 1871—1880 sjönk Lapparnes antal i Gelli

vare enligt folkräkningarna från 766 till 463 och enligt 

femårsberättelserna från 1,285 (innefattande alla af 

lappsk stam) till 690 (innefattande hufvudsakligen 

endast sådana, som tala lappska) samt i Arjepluog 

enligt den förra källan från 477 till 378 och enligt 

den senare från 503 till 375. Hvad beträffar Gellivare, 
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torde icke under decenniet någon förändring i den 

lappska nationalitetens utbredning hafva egt rum, utan 

förhållandet är, såsom Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-

hafvande i sin femårsberättelse påpekar, att den bofasta 

lappska befolkningen börjat lägga bort sitt språk och 

i stället betjena sig af det finska tungomålet. Anled

ningen härtill är att söka dels i finska och lappska 

språkens nära frändskap, dels och förnämligast i Lse-

stadiahismen, hvilken religiösa sekt vunnit stor ut

bredning i Gellivaré, och hvars predikanter uteslutande 

använda finskan som tal- och skriftspråk. I Arjepluog 

är det åter svenska språket, som vinner terräng på 

bekostnad af det lappska. 

Om man undantager de 4 uteslutande eller nästan 

uteslutande af Lappar bestående lappförsamlingarna i 

Jemtlands län, Hotagen, Frostviken, Undersåker och 

Hede, så finnes den relativt största lappbefolkningen i 

följande församlingar, der den enligt de i tab. N:o 5 

meddelade uppgifter utgör i procent af samfälda folk

mängden: 

I 15 församlingar utgöra således Lapparne mera 

än 1/10 af befolkningen, och äro af dessa församlingar 

7 belägna i Norrbottens län, 4 i Vesterbottens och 4 

(lappförsamlingar) i Jemtlands. Utom i de 4 jemt-

ländska lappförsamlingarna utgöra Lapparne endast i 

två församlingar, Qvickjock och Enontekis, absolut ma

joritet. I öfrigt finnes blott undantagsvis en och annan 

församling, inom hvilken de spridda invånarne af lappsk 

stam nå upp till 1 % af folkmängden. Jemväl dessa för

samlingar äro belägna i rikets nordliga delar, nemligen i 

Af Norrbottens läns samfälda folkmängd utgöra Lapparne 

4'29%, af Vesterbottens1'45% och af Jemtlands l'01 %. 

I städerna finnas inga Lappar. 

Proportionen mellan könen inom den samfälda 

lappbefolkningen var 1880 densamma som 1870 eller 

mot 1,000 mankön 1,039 qvinkön. Jemförd med pro

portionen för hela riket, hvilken 1880 var 1,000 man

kön mot 1,061 qvinkön, visar lappbefolkningen alltså 

en vida större relativ talrikhet af mankönet. Deremot 

utvisade 1860 och föregående års folkräkningar för 

lappbefolkningen en vida större öfvertalighet af qvinkön 

än den för hela riket iakttagna. Mankönets relativa 

talrikhet bland lappbefolkningen synes åtminstone till 

någon del vara framkallad af provinsiela egendomlig

heter. Om man nemligen jemför proportionen mellan 

könen inom å ena sidan lappbefolkningen i Norrbottens 

och Vesterbottens län och å den andra inom befolk

ningen å dessa läns landsbygder, så visar sig propor

tionen vara i det närmaste lika i de båda fallen. Medan 

å Norrbottens läns landsbygd mot 1,000 män svara 

988 qvinnor, så är proportionen inom länets lapp

befolkning 1,000 män mot 1,003 qvinnor, och å Vester

bottens läns landsbygd är proportionen 1,000 män mot 

1,013 qvinnor samt bland länets lappbefolkning 1,000 

män mot 1,012 qvinnor. 

Af hela den lappska befolkningen utgjorde år 1880 

de gifta personerna 33"49% mot 33"3% år 1870. Dessa 

procenttal äro något högre än motsvarande för hela 

riket, hvilka voro 1870 32"66% och 1880 33'18 %. Af 

den manliga befolkningen 1880 voro 33'82 %och af den 

qvinliga 33'18% gifta. Absoluta antalet gifta män har 

under decenniet 1871—1880 så minskats, att det 1880, 

i motsats till hvad som 1870 var förhållandet, understeg 

absoluta antalet gifta qvinnor. 

Relativa antalen enklingar och frånskilde samt 

enkor och frånskilda voro 1880 icke obetydligt högre 

än både de för hela riket samma år och de för lapp

befolkningen 1870 gällande. Inom lappbefolkningen 

utgjorde nemligen enklingar och frånskilde år 1880 

5"48%af den manliga befolkningen, år 1870 åter 4'68% 

enkor och frånskilda utgjorde år 1880 9'80 % af hela 

qvinkönet, år 1870 åter 8'95 %. I hela riket var år 

1880 relativa antalet enklingar och frånskilde 3 "56 % af 

rikets manliga befolkning, relativa antalet enkor och 

frånskilda 8'10 af den qvinliga. 

Enligt tab. N:o 5 utgjorde bland lappbefolkningen 

antalet gossebarn under 10 år 702 eller 22'37 % af hela 
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mankönet och antalet flickebarn inom samma ålder 715 

eller 21'91 % af qvinkönet. Denna åldersklass utgjorde 

år 1860 af mankönet 23'67 % och af qvinkönet 23'14 % 

samt år 1870 af mankönet 19'90%och af qvinkönet 

19'86%. Betydelsen af dessa tal för lappbefolkningens 

framtida tillväxt faller lätt i ögonen, om man erinrar 

sig, att de låga talen för 1870 förorsakats af de far

soter, som under flere år af decenniet 1861—1870 

härjade bland barnen i Norr- och Vesterbottens län. 

De begärda uppgifterna om Lapparnes olika närings

fång hafva ej utfallit nog fullständiga för att här gifva 

ämne för någon redogörelse. En uppgift lemnas i tab. 

N:o 6 och N:o 7 å de Lappar, som lefva af renskötsel. 

Enligt presterskapets till folkräkningen lemnade 

uppgifter utgjorde år 1880 antalet svenske undersåtar 

af finsk ras 16,976, hvilket tal med 2,044 öfverstiger 

det för år 1870 uppgifna talet 14,932. Första gången, 

som invånarne af den finska stammen i Sverige sär

skildt räknades, var 1860 och då uppskattades deras 

antal till 15,271 eller 339 mera &n år 1870. Af dessa 

siffror kan man dock icke draga några- fullt tillförlitliga 

slutsatser rörande den finska nationalitetens utbredning 

i Sverige. Större svårigheter att erhålla noggranna 

uppgifter möta nemligen här än i fråga om Lapparne, 

enär den nära beröring, hvari Finnar och Svenskar af 

gammalt stått till hvarandra, gör det nödvändigt att 

för nationalitetens bestämmande pröfva både födelseort, 

hemseder och språk, en pröfning, som icke alltid låter 

genomföra sig. Med afseende härå torde böra anmärkas, 

att 1870 uppgåfvos inom Vermlands län för Ny för

samling i Elf dalens härad 776 Finnar, hvaremot någon 

dylik uppgift ej lemnats för år 1880. Sistnämnda år 

omtalas från Vermlands län 155 Finnar såsom boende 

i Hvitsands kapell i Fryksdals härad, hvaremot hvarje 

uppgift härom saknas för år 1870. Här torde ock 

böra påpekas, att på åtskilliga ställen inom Norrbottens 

län uppgifterna om Finnarnes antal äro grundade endast 

på språket, så att Lappar och Svenskar, som antagit 

det finska språket, räknats såsom Finnar. Om svårig

heterna vid beräkningen af den finska stammens tal

rikhet i olika delar af vårt land bära de olikheter 

vittne, hvilka äro rådande mellan den på husförhörs

längderna grundade folkräkningens resultat och Eders 

Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes i Norrbottens län 

femårsberättelses på mantalslängderna grundade upp

gifter. Enligt här bifogade tab. N:o 5 utgjorde år 1880 

den finska befolkningen i Gellivare 2,027, enligt fem

årsberättelsen 1,934, i Juekasjärvi enligt tab. N:o 5 

1,303, enligt femårsberåttelsen 1,412, samt i Enontekis 

enligt tab. N:o 5 325, enligt femårsberättelsen 377. 

För Torneå fögderi, der den mesta finska befolkningen 

förekommer, skiljer femårsberättelsen ej mellan Svenskar 

och Finnar. 

Såsom tab. N:o 5 utvisar, år den ojemförligt största 

delen af den finska stammen inom Sverige eller 9 7 "26 % 

bosatt inom 16 församlingar af Norrbottens, län, af 

hvars samfälda folkmängd Finnarne utgöra 18' 19 %. Af 

den finska stammen är vidare 1/14% fördelad på 17 

församlingar af Vesternorrlands län och den återstående 

1'60% på 23 församlingar af 11 andra län. Vid en 

jemförelse med de i tab. N:o 4 lemnade uppgifterna 

om svenska undersåtars födelseort finner man, att del 

allra största antalet af vårt lands invånare af finsk 

stam är födt i Sverige. 

I Norrbottens län befinner sig den finska stammen 

eller kanske rättare de finsktalande i stark tillväxt. 

Under åren 1871—1880 har denna befolkning ökats 

med 2,495 personer eller 17'80% hvilken tillökning 

dock icke når upp till det för hela Norrbottens län 

gällande talet eller 19'33 %. Inom den egentliga finn

bygden inom nedre landet eller i Torneå fögderi har 

tillväxten icke varit mera än 9'78 %. Detta låga procent

tal framkallas till en väsentlig grad deraf, att den 

finska befolkningen i Karl Gustafs socken minskats 

med 26'85%. I stället har procenten varit så mycket 

högre i Enontekis, Gellivare och Juekasjärvi lappmarker. 

Såsom ofvan omnämnts, är det förnämligast i Gellivare 

lappmark, som finska språket hastigt utbreder sig. 

Under åren 1871—1880 var tillväxten af det finska 

elementet i Gellivare 74'14%, i Juekasjärvi 19'54% och 

i Enontekis 132'14%. Hvad Enontekis beträffar, torde 

dock, att döma efter uppgifterna i Eders Kungl. Maj:ts 

Befallningshafvandes i Norrbottens län femårsberättelser, 

den höga tillväxtprocenten vara beroende derpå, att 

antalet Finnar i församlingen uppgifvits för lågt i prester

skapets husförhörslängder för år 1870. 
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I 8 af Norrbottens läns församlingar ega Finnarne 

absolut numerisk öfvervigt, och i en nionde församling 

samt i Haparanda stad utgöra de mer än 1/4 af hela 

befolkningen. Dessa församlingar äro: 

Finnar. Ziguenare. 

delaktigare än bland lappbefolkningen, vinner äfven nu 

bekräftelse. År 1880 utgjorde nemligen antalet gosse

barn under 10 år 29'96 % af hela mankönet och antalet 

flickebarn 29 53% af qvinkönet. Motsvarande tal voro 

1870: gossebarn 24'93 % och flickebarn 2 2 '94%. 

Antalet i städer bosatta Finnar hade under tioårs

perioden 1871—1880 nära fördubblats och utgjorde 

sistnämnda år 437 eller 2'57 % af hela den finska be-

folkningen. Haparanda och Luleå äro de städer, i 

hvilka finnar till något större antal förekomma. I den 

förra af de båda städerna utgöra Finnarna 32'34 %, i 

den senare 2'21 % af befolkningen. 

Af uppgifterna i tab. N:o 5 framgår, att den 

största folkblandningen är rådande i de 5 nordligast 

belägna församlingarna i vårt land, Enontekis, Juekas

järvi, Gellivare, Pajala och Korpilombolo. Nedanstående 

relativa tal belysa proportionen mellan de olika folk-

stammarne i nämnda församlingar: 

I öfriga delar af riket finnas, när man lemnar ur 

räkningen Hvitsands kapellförsamling i Vermlands län, 

endast tre församlingar, i hvilka den finska stammen 

uppgår till mera än 1 % af folkmängden. Dessa för

samlingar äro Jemtlands länsdel af Hafverö med 4'75 %, 

Styrnäs i Vesternorrlands län med 2'03 % och Selånger 

i samma län med 1'36% Finnar. 

Beträffande proportionen mellan könen inom rikets 

hela finska befolkning, som år 1880 utgjordes af 8,457 

mankön och 8,519 qvinkön, ställer den sig alltså mot 

1,000 mankön med 1,007 qvinkön. En icke obetydlig 

minskning i qvinkönets öfvertalighet eller från 1,023 

till 1,007 qvinkön mot 1,000 mankön hade egt rum 

under tioårsperioden 1871—1880. Hvad särskildt be

träffar Finnarne i Norrbottens län, var proportionen 

mellan könen 1,004 qvinkön mot 1,000 mankön eller 

ungefär lika med det ofvan omnämnda förhållandet 

med lappbefolkningen inom länet. 

Af den finska befolkningen utgjorde 1880 de gifta 

personerna 30'79 % mot 29'70 % år 1870. Ehuru sålunda 

förhållandet något förbättrats under tioårsperioden, 

uppnår dock icke procenttalet för de gifta Finnarne den 

höjd, som motsvarande tal för hela riket har. Af den 

manliga befolkningen 1880 voro 30'61 % och af den 

qvinliga befolkningen 30'97 % gifta. Relativa antalet 

enklingar och frånskilde var samma år 3 '72% af den 

manliga befolkningen och relativa antalet enkor och 

frånskilda 6'28 % af den qvinliga. Dessa tal voro något 

lägre än de för 1870 gällande. 

Det förut iakttagna förhållandet, att proportionen 

af barn under 10 år bland Finnarne är betydligt föt-

I alla dessa församlingar har det finska elementet 

under tioårsperioden 1871—1880 tillväxt betydligt 

hastigare än de lappska och svenska. I Enontekis och 

Juekasjärvi har denna tillväxt skett på bekostnad af 

det svenska elementet, som minskats under perioden, 

i Gellivare och Pajala på bekostnad af det lappska, 

som likaledes minskats. 

Förhoppningen att genom uppgifter från prester

skapet vinna upplysning, huruvida- s. k. Ziguenare 

inom vårt land förefinnas i anmärkningsvärdt antal, 

har vid 1880 års folkräkning liksom vid 1870 års 

blifvit sviken. Man är nemligen icke berättigad att 

antaga, att de personer, som hänföras under denna 

benämning, skulle vara så fåtaliga, som det synes 

framgå af de i tab. N:o 5 meddelade uppgifter. Under 

det kringstrykande lefnadssätt, som Ziguenarne föra, 

undgår sannolikt flertalet af dem all anteckning i så 

väl husförhörs- som mantalslängderna. Följaktligen 

förblifva Ziguenarne till antalet tills vidare okända. 

Antalet torde dock icke kunna vara särdeles stort. 
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Tab. N;o 6 och tab. N:o 7. Folkmängden efter y rken 

och kön länsvis och i hela riket den 31 dec. 1880. 

Beträffande det material, som legat till grund för 

den här meddelade yrkesfördelningen af Sveriges be

folkning vid slutet af år 1880, nämligen utdragen ur 

samma års husförhörslängder för rikets alla försam

lingar utom i städerna Stockholm och Göteborg, från 

hvilka hushållslistor förelegat, torde Statistiska Central

byrån få anmärka att, oaktadt de företräden desamma 

i flere hänseenden ega framför äldre materialier af 

samma slag, likväl alla de olägenheter qvarstå, hvilka 

i föregående redogörelse, A. XII. 3, framhållits såsom 

oskiljaktiga från husförhörslängden i dess egenskap af 

yrkesregister, och hvilka en växande folkmängd samt 

en mångsidigare utveckling af närings lifvet snarare äro 

egnade att öka än minska. 

I fråga om sjelfva yrkesgrupperingen och den 

tabellariska anordningen i öfrigt sluter sig föreliggande 

redogörelse nära till sin föregångare 1870. Några för

ändringar hafva dock vidtagits, hvilka utan tvifvel torde 

främja tabellernas syfte. Sålunda har, hvad yrkesgrup-

peringen angår, af de i föregående berättelse till jord

bruket hänförda binäringarna sågverksrörelsen derifrån 

afsöndrats och i stället lagts till den andra stora af

delningen, industrien, af hvilken den med större skäl 

kan sägas utgöra en gren. 

En annan afvikelse, hvilken genomgår hela tabell

serien, är att hufvudpersoners, biträdens och tjenste-

hjons hustrur, hvilka förut, så snart de ej i original

uppgifterna betecknats såsom yrkesutöfvare, inräknats 

bland »öfrige familjemedlemmar», nu fått sin särskilda 

kolumn. Härigenom har tabellen riktats med ett nytt 

element, civilståndet, och den undersökning, som i oeh 

med detta steg blifvit inledd, skulle fullständigt genom

förd hafva ledt till svaret på den vigtiga frågan, huru 

stor del af befolkningen lefver gift eller ogift inom de 

olika yrkesklasserna. Tyvärr har Statistiska Central

byrån sett sig nödsakad att afstå från denna utförlighet, 

hvilken, om den icke skulle än ytterligare försenat det 

i hög grad mödosamma arbetet, hade kräft en icke 

obetydlig tillökning i de arbetskrafter, Centralbyrån 

har till sitt förfogande. 

Den i föregående berättelse stundom använda 

specificeringen i rikssumman af hvarandra närstående 
BefolkningsitatiHik för år 1660. 111. 

och på den grund under en gemensam titel samman

förda yrken, har fått större användning än förut. 

Till den öfversigt länsvis, som i tab. N:o 6 meddelas 

öfver hvarje yrkesgrupp och afdelning, lemnas i tab. 

N:o 7 ett sammandrag för landsbygden, städerna och hela 

riket, med hänvisning i kol. 2 till motsvarande sidor i 

länsredogörelsen (tab. N:o 6). Hufvudpersoner och bi

träden äro, ehuru upptagne (i tab. N:o 7) under en gemen

sam rubrik, »yrkesutöfvare», behandlade hvar för sig äf

ven med hänsyn till hustrur och familjemedlemmar, en 

utförlighet, som icke ansetts böra gifvas åt tab. N:o 6. 

De hufvndgrupper, till hvilka vårt lands hela be

folkning ur yrkessynpunkt hänförts, äro följande sju: 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande bi

näringar (sid. 31—36 samt sid. 88); 

II. Sågverksrörelse, gruf brytning och tillverknings

industri (sid. 37—64 samt sid. 88); 

III. Handel, sjöfart och landtransport (sid. 65—71 

samt sid. 96); 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt 

landt- och sjöförsvar (sid. 72—75 samt sid. 96); 

V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken 

(sid. 76—78 samt sid. 98); 

VI. Sjuk- och fattigvård (sid. 78—80 samt sid. 98); 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställ

ning (sid. 81—87 samt sid. 98). 

Derigenom att redogörelsen, såsom nyss nämnts, 

omfattar hela befolkningen, måste emellertid begreppet 

»yrke» fattas långt mera vidsträckt än vanligen sker 

och fallet skulle vara i en ren industristatistik, enär 

för en mängd individer uppgifterna äro så sväfvande, 

att det icke varit möjligt att under någon bestämd 

rubrik hänföra deras verksamhet, om hvilken för öfrigt 

ofta nog hvarje upplysning saknats. 

Likaledes är uttrycket »hufvudpersoner» att fatta 

icke endast såsom afseende sjelfva yrket utan i många 

fall familjen. Detta har närmast sin grund i den form, 

hvari originaluppgifterna föreligga, nämligen folkmäng

dens fördelning på hushåll eller matlag, hvarur också 

tabellens följande rubriker »tjenstehjon», »hustrur» och 

»öfrige familjemedlemmar» få sin förklaring. Hvad der

emot angår »biträden» i motsats till hufvudpersoner, 

rör detta endast yrket, men vid särskiljandet mellan 

dessa båda kategorier har i flere fall icke kunnat tagas 



XXVI Yrken. I. Jordbruk m. m. 

hänsyn till yrket i dess mest vidsträckta omfattning, 

såsom jordbruket i dess helhet, utan endast till den 

speciela verksamhet inom detsamma, som under den 

särskilda yrkestiteln angifves. Härigenom kommer att 

såsom hufvudpersoner — i sin ställning eller för familjen 

— upptagas en mängd personer, hvilka ur ren yrkes

synpunkt äro att anse såsom biträden åt andra, t. ex. 

landtbruksinspektorer och bokhållare åt den verklige 

jordegaren. 

Äfven med den närmare begränsning af yrket, 

som de särskilda titlarne angifva, har det emellertid, 

såsom af anmärkningarna framgår, flerstädes visat sig 

svårt att skilja biträden från hufvudpersoner å ena 

sidan och från tjenstehjon å den andra. Det är också 

med hänsyn härtill som i rikssammandraget öfver samt

liga yrkesklasserna (tab. N:o 7) de båda kategorierna »huf

vudpersoner» och »biträden» utbytts mot en ny, »yrkes

utöfvare», som i flertalet fall torde vara just den, om 

hvilken i en redogörelse af förevarande slag upplys

ningar sökas. Härvid torde dock böra anmärkas, att 

under rubriken yrkesutöfvare måst, ehuru oegentligt, 

upptagas de till sjunde hufvudgruppen — »utan uppgifvet 

yrke eller bestämd anställning» — hänförda hufvud

personer. 

Om såväl »tjenstehjon» som »öfrige familjemedlem

mar» gäller att till dem räknats endast de, hvilka i 

någon af dessa egenskaper haft sin plats inom hushållet. 

Öfriga, utom detsamma stående, tjenstehjon har det 

synts lämpligt att upptaga under egen yrkestitel (VII: 7). 

Bland familjemedlemmarne hos den jordbrukande 

allmogen äro, i likhet med hvad förut ansetts motsvara 

verkliga förhållandet, hemmavarande barn öfver 15 år 

och mågar räknade såsom »biträden». 

I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. 

Till denna yrkesgrupp äro räknade jemte det egent

liga åkerbruket de närstående och ofta samtidigt der

med idkade landtmannahandteringarna trädgårdsskötsel, 

kreatursskötsel, jagt och fiske. 

Den första af dess 12 underafdelningar, jordegare, 

inrymmer i sig alla de yrkestitlar, med hvilka verklig 

besittningsrätt till jorden synts vara förenad, äfvensom 

fideikommissinnehafvare, kronoåboär och andra, hvarom 

specifikationen i kol. 1 närmare upplyser. Äfven den 

sväfvande titeln »landtbrukare» har, der icke något sär

skildt skäl talat mot en sådan uppfattning, ansetts lik

tydig med »hemmansegare» och dess innehafvare följ

aktligen här medräknats. Innehafvarne af boställen 

hafva deremot upptagits under sina egentliga yrken i 

gruppen IV. 

Till arrendatorer äro räknade alla innehafvare af 

andras jord med brukanderätt, men icke full åborätt, 

boställsinnehafvare äfvensom torpare dock undantagna, 

för hvilka senare här nedan redogöres. 

I den tredje afdelningen har för de deri ingående 

yrkestitlarne skilnad gjorts mellan den egentliga för

valtningen och den mera underordnade verksamheten, 

så att landtbruksinspektorer och bokhållare uppförts så

som hufvudpersoner, rättare och dermed likstälde så

som biträden. 

Angående nybyggare torde böra erinras om den 

skiftande betydelse denna titel utan tvifvel eger på de 

vidt skilda och till sin natur så olika trakter, der den

samma förekommer. 

Samma är förhållandet med »torpare», enligt hvad 

originaluppgifterna i många fall gifva vid handen, och 

det har derför varit förenadt med icke ringa svårighet 

att ur denna talrika klass urskilja de verkliga jord

torparne, hvilka för lemnadt arbetsbiträde åt jordegaren 

erhålla brukanderätt till ett stycke jord och sålunda, 

med frånseende af formen för ersättningen, åtminstone 

på många trakter synas stå mindre arrendatorer och 

brukare ganska nära. I andra falk torde blotta titeln 

torpare icke betyda stort mera än de i nästa afdelning 

(6) upptagna innehafvare af' lägenheter och backstugor, 

husmän, strand- och gatusittare, i hvilkas vilkor åt

njutandet af bostad synes utgöra det väsentliga eller 

åtminstone karakteristiska af den ersättning in natura 

de för sitt arbete kunna påräkna i de fall, då de icke 

äro rena understödstagare. Annorlunda är förhållandet 

med stattorpare och statdrängar, hvilka vanligen utgått 

ur tjenstehjonens led och äfven efteråt intaga en i 

mycket liknande ställning. Till dem äro i afdelningen 

7 hänförde alla öfriga jordbruksarbetare, hvilka ej kun

nat upptagas såsom tjenstehjon och i uppgifterna före

komma under vexlande titlar, dagsverkare, dagakarl m. fl. 

För jordbrukets binäringar, afdelningarne 8—12, 

torde tabellens yrkesrubriker med till dem fogade an-
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märkningar vara tillräckligt upplysande. En särskild 

uppmärksamhet förtjenar afdelningen 11 såsom redo

görande för vårt lands nomader. 

För hela jordbruksgruppen är ett sammandrag 

lemnadt vid dess slut å sidan 36 samt dessutom för 

hela riket å sidan 88. 

II. Sågverksrörelse, grnfbrytning och tillverkningsindustri, 

. De mångfaldiga och olikartade grenar af industriel 

verksamhet, som här förelegat till behandling, låta na

turligen hänföra sig till tvänne stora arbetsfält, det ena 

egnadt att afvinna naturen dess råämnen, det andra 

att förädla dessa för fyllandet af de ständigt växande 

menskliga behofven. 

Denna indelning har äfven följts vid uppställningen 

af tabellens industriafdelning. Åtskilliga vanskligheter 

hafva dock härvid mött, hvilka inverkat oundvikligt 

störande på ämnets siffermässiga behandling. 

En sådan är exempelvis det ofta förekommande in

gripandet af råämnesindustrien i förädlingsindustrien, 

vidare bolagsväsendet, hvilket vanligen låter rörelsens 

hufvudmän försvinna bakom disponenten eller förvaltaren, 

föreningen på samma hand af handel och industri, af 

fabriks- och handtverksrörelse, obestämda yrkestitlar 

såsom »brukspatron», »fabrikör», »fabriksarbetare», »gesäll» 

m. fl., hvilka mången gång gjort det nödvändigt att 

anlita andra källor för vinnande af upplysning om det 

verkliga yrket och äfven detta icke alltid med fram

gång. 

Redan en blick på sågverksrörelsen (1) vittnar 

otvetydigt om att antalet sågverksegare är för lågt; 

detsamma gäller om gruf- och bruksrörelsens (2) hufvud

personer. Orsaken torde till allra största delen få till

skrifvas bolagsverksamheten. Hvad för öfrigt beträffar 

dessa båda sidor af råämnesindustrien har, såsom af. 

tabellen framgår, särskildt redogjorts för yrkesidkarne 

i strängare bemärkelse (afd. 1 a och 2 a), och särskildt 

för den med yrket förenade förvaltningen. Vid sär

skiljandet inom båda näringarna mellan hufvudpersoner 

och biträden hafva till den senare kategorien hänförts 

alla arbetare och med dem i socialt hänseende likstälde. 

De följande underafdelningarna 3—9 af förevarande 

stora yrkesgrupp äro anslagna åt redogörelsen för för

ädlings- eller, såsom den här benämnts, tillverknings

industrien. Fasthållandet af en enda synpunkt, råäm

nets beskaffenhet eller någon annan, för deras begräns

ning har emellertid, huru önskvärd en strängt logisk 

anordning än i allmänhet må vara, ej här visat sig 

fördelaktigt. I antydda fall skulle t. ex. den kemisk

tekniska industrien framkallat stora, ja oöfverstigliga 

svårigheter; industrien för litteratur skulle hafva fallit 

helt och hållet utom hvarje bedömande. För att und

vika detta har hänsyn måst tagas till arbetets både 

material, medel och ändamål. 

Sålunda hafva uppstått afdelningarna 3) metall

förädlingsindustri, 4) byggnads-, möbel- och dylik in

dustri, 5) näringsmedelstillverkning, 6) väfhads- och 

beklädnadsindustri, 7) kemisk-teknisk industri och 8) 

industri för litteratur och konst. I afd. 9 hafva slut

ligen sammanförts alla de yrkestitlar, hvilka, ehuru 

otvifvelaktigt häntydande på industriel verksamhet, dock 

varit för obestämda att i någon af nästföregående sex 

afdelningar upptagas, äfvensom hela den vid tillverk

ningsindustrien sysselsatta kontorspersonalen. 

Den stora mängd yrkestitlar, som uppgifterna inne

hållit, har för öfverskådlighets skull måst inskränkas 

till de vanligaste och vigtigaste, med hvilka de när-

beslägtade, i kol. 1 inom parentes angifna, samman

räknats. Der så ansetts lämpligt, har likväl i riks

summan meddelats en mer eller mindre uttömmande 

specifikation. 

Ett sammandrag för den samfälda industrien är 

lemnadt å sidan 64 samt dessutom för hela riket å 

sidan 88. 

III. Handel, sjöfart och landtransport. 

Handel och samfärdsel äro så nära förbundna i 

det allmänna lifvet, att de äfven i en redogörelse som 

denna lämpligen torde böra sammanställas. 
o 

Åt den förra äro här anslagna trenne afdelningar, 

omfattande den egentliga handeln i alla dess grenar, 

och en fjerde, som redogör för de vigtiga organ, 

hvilka hufvudsakligen arbeta för och genom densamma, 

nämligen bank-, kredit- och försäkringsanstalter. En

dast i den sistnämnda är skilnad gjord mellan hufvud

personer och biträden, hvaremot de förra behandlats 

enligt de å föregående sida anförda grunderna. 
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Följande trenne afdelningar, 5—7, redogöra för 

post-, telegraf-, jernvägs- samt lots- och fyrväsendet, 

hvilkas alla tjenstemän uppförts såsom hufvudpersoner, 

men betjening såsom biträden. 

I afd. 8 lemnas en öfversigt af den med sjöfart 

sysselsatta delen af vårt lands befolkning, hvarvid dock 

må ihågkommas att till följd af yrkets natur en mängd 

sjömän ofta äro så länge borta från hemorten att de 

såsom »obefintlige» måste ur dess längder afföras (jfr 

A. XXII. 1, tab. N:o 1 B), hvadan de här anförda 

siffrorna icke få anses motsvara det verkliga antalet. 

Tilläggas bör också, att på många ställen sjöfart idkas 

af den jordbrukande kustbefolkningen, utan att detta 

förhållande här kunnat medtagas i räkningen. 

Om de yrkestitlar, hvilka likstälts med »sjömän» 

och följaktligen räknats såsom biträden, upplyser tabel

lens kol. 1. 

I fråga om värdshusidkare (afd. 9) sammanfalla 

endast i städerna yrkets titel och utöfning mera full

ständigt med hvarandra, hvaremot å landsbygden gäst-

gifvarne i många fall med lika stort skäl torde kunna 

uppföras såsom jordbrukare. 

Afdelningarna 10—12 redogöra för hyrkuskar, 

kuskar, stadsbud och bärare, af hvilken sistnämnda 

yrkestitel uppgifterna för städerna innehålla en mängd 

modifikationer. 
o 

At portvakter har egnats afd. 13, som, enligt hvad 

tabellen gifver vid handen, har någon betydelse endast 

med afseende på städerna. 

Hela tredje yrkesgruppen har sin afslutning i 

sammandraget å sid. 71, hvarjemte å sid. 96 meddelas 

ett sammandrag för hela riket. 

IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och 
sjöförsvar. 

Med frånräkning af de till föregående grupp hän

förda Riksbanken, post-, telegraf-, jernvägs- samt lots-

oeh fyrväsendet inrymmas här alla sidor af vårt lands 

förvaltning. En jemförelse med officiela förteckningar 

skall utan tvifvel lägga i dagen betydande afvikelser i 

fråga om antalet tjenstemän och betjente, dock torde i 

detta fall icke för höga anspråk böra ställas på det 

material, som vid en folkräkning insamlas. 

Afdelningarna 1 och 2 redogöra för den i kyrkans 

tjenst stående personalen af såväl evangelisk-lutersk 

som främmande trosbekännelse. Inom den sistnämnda, 

hvars funktionärer jemförelsevis utgöra ett fåtal, har 

ingen skilnad uppdragits mellan hufvudpersoner och 

biträden. 

Vid afd. 3 är att märka, det hoftiteln i och för sig 

ingalunda alltid angifver i fråga varande persons hela 

verksamhet, utan får denna i de flesta fall tänkas rik

tad äfven åt andra områden, dit innehafvaren också 

räknats, när uppgifterna derför lemnat tillräckligt stöd. 

I de fall, då statens (afd. 4) och kommunens (afd. 

5) tjenst varit på samma hand förenade, har det fått 

bero på särskild pröfning, hvilkendera bort anses såsom 

den för yrket bestämmande. 

För tjenstemän på extraordinarie stat har en sär

skild afdelning (6) befunnits nödvändig, dit äfven »vice 

häradshöfdingar» och »advokater» hänförts. 

Afd. 7 och 8 upptaga i tjenst varande militär, såväl 

till lands som till sjös. Såsom sådan har äfven räknats 

vid militäretablissementen sysselsatte utöfvare af andra 

yrken, eller kronohandtverkare. 

Ett sammandrag för fjerde gruppen finnes å sid. 

75 samt dessutom för hela riket å sid. 96. 

V. Undervisning', litterära och konstnärliga yrken. 

I afd. 1; som afser hela den offentliga undervis

ningen, är bland lärare vid allmänna läroverk inräk

nad jemväl lärarepersonalen vid universiteten och öfriga 

högre undervisningsanstalter; till folk- och småskolelärare 

hafva hänförts äfven lärare vid slöjd- och folkhögskolor. 

Vid den enskilda undervisningen, afd. 2, bör ihåg

kommas, att de i tabellen meddelade siffrorna endast 

ofullständigt kunna beteckna det verkliga antalet der

med sysselsatta lärarekrafter, dels derför att många 

från förra afdelningen äro verksamma äfven här, dels 

derför att anteckning om enskild lärareverksamhet, t. ex. 

»guvernant», sällan förekommer utom i de jemförelsevis 

fåtaliga fall, då personen i fråga står kyrkoskrifven på 

stället för sin verksamhet. 

Bland litteratörer, afd. 3, torde icke så få (»skrif-

vare») vara att anse såsom biträden åt andra, men då 

anteckningarna här vid lag ej lemna något säkert stöd, 

hafva de utan undantag uppförts såsom hufvudpersoner. 

Beträffande de konstnärliga yrken, för hvilkas 

afd. 4 redogör, må endast påpekas den för vissa 
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grenar deraf nära till hands liggande öfvergången till 

konstindustrien. 

Hela femte yrkesgruppen afslutas med ett samman

drag å sid. 78, hvarjemte å sid. 98 meddelas ett 

sammandrag för hela riket. 

VI. Sjuk- och fattigvård. 

De trenne första afdelningarna af denna grupp om

fatta de mera fristående utöfvarne af hithörande yrken, den 

sista deremot personalen vid derför afsedda inrättningar. 

I de fall, då läkare tillika innehaft tjenst såsom 

lärare, har denna senare yrkestitel (V. 1) ansetts be

stämmande, hvarigenom verkliga antalet läkare här lidit 

någon minskning. 

För hela gruppen är sammandrag lemnadt å sid. 80 

samt, för hela riket, å sid. 98. 

VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 

De tretton afdelningar, af hvilka denna sista huf-

vudgrupp är sammansatt, upptaga en mängd personer, 

för hvilka i längderna intet yrke i egentlig mening 

uppgifvits eller ock ett sådant af allt för obestämd 

natur att i någon af föregående yrkesgrupper medtagas. 

Mera än vid någon af dessa är det derför här nöd

vändigt att frånse yrkesbeteckningen för den derigenom 

antydda samhällsställningen. Af samma skäl har i 

denna del af den tabellariska redogörelsen ingen skil

nad kunnat genomföras mellan hufvudpersoner och bi

träden, enär en sådan alltid måste hänföra sig till ett 

bestämdt verksamhetsområde. 

Lärjungar vid läroverk äro vanligen, men icke 

alltid, kyrkoskrifna i sina familjer, inom hvilka de då 

uppförts bland »öfrige familjemedlemmar». De fall, då 

detta icke kunnat ske, äro jemförelsevis få, men ändå 

tillräckligt många att betinga en egen afdelning (1), 

hvilken alltså endast angifver en undantagsställning och 

ingalunda upplyser om verkliga antalet af dem, som 

åtnjuta undervisning. 

Likaså beteckna talen för husegare och kapitalister 

(afd. 2) endast de fall, då dessa benämningar förekommit 

ensamma, utan angifvande af något verkligt yrke, ehuru, 

särskildt beträffande männen, ett sådant äfven här ofta 

nog torde kunna påvisas. 

Antalet f. d. embetsmän (afd. 3) och f. d. yrkes

utöfvare (afd. 4) är i sjelfva verket större än hvad ta

bellen utvisar, enär icke så få på grund af sedan erhållen 

verksamhet ingått i förut af handlade yrkesgrupper. Till 

de förra äro räknade samtliga i längderna förekommande 

»pensionärer» och »gratialister», vare sig understödet 

kommit från statens eller enskild sida. 

Afdelningen 5, enkor utan yrke, får tänkas såsom 

sammansatt från alla yrkesgrupper och representerar 

följaktligen hela den sociala skalan. 

Födorädstagare (afd. 6) närma sig i sin ställning 

ganska mycket pensionärer, men då en väsentlig skil

nad förefinnes vid sjelfva uppkomsten af dessa båda 

kategorier, har densamma bibehållits äfven här. 

Till afdelningen 7 äro hänförda alla de personer, 

som i längderna under vexlande yrkestitlar angifvas 

tillhöra tjenstehjonens klass, men hvilkas verksamhet 

synes vara af mera tillfällig art och ej förenad med 

någon bestämd anställning. 

Flertalet arbetare af obestämdt slag (afd. 8) torde 

icke kunna annorlunda betecknas, men bland dem hafva 

inräknats icke så få arbetare, hvilka helt säkert haft 

ett verkligt yrke, äfven om ett sådant icke framgått ur 

uppgifterna. Att jordbruket, liksom sågverks- och 

bruksrörelsen, kan göra anspråk på ganska många, 

visar den höga siffran för landsbygden. 

Den enda detaljsiffra, som inom denna afdelning 

kunnat meddelas, är den som gäller »jernvägsarbetare». 

Beteckningen inhyses (afd. 9) synes, att döma efter 

dess täta förekomst, vara använd öfver allt der den 

varit berättigad, hvaremot uppgifterna icke lemna någon 

ledning för bedömande af dithörande personers större 

eller mindre förmåga att sjelfva bidraga till sitt uppe

hälle. En del af dem äro, efter hvad längderna gifva 

vid handen, understödstagare och hafva då inräknats i 

följande afdelning (10), som omfattar fattighjon, vare 

sig intagna å inrättning eller under annan form åt

njutande understöd, samt hospitalshjon och patienter, 

som vårdats å allmän inrättning, och om hvilka hvarje 

anteckning om yrke och familjeställning saknats. 

Benämningarna »lösdrifvare» (afd. 11), »lös dräng», 

»lös piga» och andra dylika förekomma ofta i läng

derna, men hafva icke utgjort något hinder för att i 

folkmängden inräkna sålunda betecknade personer, all-

denstund de qvarstått skrifna i sina hemorter, äfven om 

deras vistelseorter i de flesta fall varit okända. Sanno-
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likt är emellertid att »lösdrifvarnes» antal är vida större 

än det här meddelade, om man tager i betraktande att 

vid folkräkningen icke mindre än 54,332 personer ur 

längderna afförts till den s. k. särskilda förteckningen 

öfver »qvarstående obefintlige» (jfr första delen af denna 

underdåniga berättelse, A. XXII. 1). Att af dessa en 

del aflidit eller utvandrat till främmande land, utan 

att sådant kommit till vederbörande presterskaps känne

dom, lider intet tvifvel, men en annan och icke ringa 

del torde dock hafva vistats inom riket, ehuru de med 

sitt kringstrykande lefnadssätt och kommunernas lätt 

förklarliga obenägenhet att annat än i nödfall befatta 

sig med personer, af hvilka många kanske inom kort 

skulle falla fattigvården till last, förbisetts vid de år

liga mantalsskrifningarna och sålunda ingenstädes i 

folkmängden medräknats. 

Afdelningen 12, fångar, torde tillräckligt belysas 

af den tabellen vidfogade anmärkningen (kol. l) . 

För de fall, då alls ingen upplysning vunnits om 

yrke eller näringsfång, har det befunnits nödvändigt 

att bilda en särskild sista afdelning (13), öfrige utan 

yrke, omfattande såväl ensamme personer som familjer,. 

med eller utan tjenstehjon. Att en större sorgfällighet 

vid primäruppgifternas meddelande bort kunna in

skränka antalet hithörande personer, vill Centralbyrån 

endast i. förbigående påpeka. 

För hela den sjunde yrkesgruppen upptager sid. 87 

ett sammandrag, hvarjemte ett dylikt för hela riket 

meddelas å sid. 98. 

Utom förut nämnda oegentligheter hos husförhörs

längden såsom material för en yrkesstatistik kan till 

sist anföras ännu en, den nämligen att icke sällan en 

person är kyrkoskrifven på annat ställe än der han 

har sin verksamhet. Detta måste, då inom ett visst 

område den derstädes kyrkoskrifna folkmängden alltid 

får hållas i sigte, å tabellen medföra åtskilliga rubb

ningar i de faktiska yrkesförhållandena och detta såväl 

mellan landsbygd och städer inom samma län som 

mellan lånen sinsemellan. Sålunda kunna i ett län bi

träden, familjemedlemmar och tjenstehjon finnas upp

förda utan motsvarande hufvudperson o. s. v. Endast 

siffrorna för riket i dess helhet blifva häraf oberörda. 

De allmänna anmärkningar, som i det föregående eg

nats tab. N:is 6 och 7, afse närmast deras anordning samt 

de synpunkter, från hvilka Statistiska Centralbyrån vid 

densamma utgått. Hvad återigen angår de betraktelser, 

till hvilka yrkesfördelningens resultat, tabellsiffrorna, 

gifva anledning, måste de med hänsyn till yrkenas 

mångfald, de större eller mindre områden, hvilka kunna 

falla under pröfning, samt den mängd kombinationer, 

sorn i öfrigt sjelfmant erbjuda sig, här inskränkas- till 

de närmast till hands liggande. Vid de jemförelser 

med tidigare år, som komma i fråga, framläggas lika

ledes endast fakta, hvaremot de faktorer, som under 

en viss tidrymd skapat förändringar, endast i förbigå

ende vidröras. 

Under hänvisning till de olika tabellerna beträf

fande de absoluta talen meddelas här nedan (tab. Litt. M.) 

en öfversigt af de sju yrkesgruppernas styrka, i förhål

lande till folkmängden å landsbygden, i städerna och i hela 

riket. För att underlätta jemförelsen med förhållandena vid 

1870 års folkräkning upptagas i öfversigten motsvarande 

tal från denna folkräkning. Dervid har sågverksrörel

sen liksom för 1880 äfven för 1870 hänförts till den 

andra gruppen. 

Tab. Litt. M. Yrkesgruppernas relativa styrka 1870 

och 1880. 

Den ställning, jordbruket intager till de öfriga nä

ringarna, faller härvid strax i ögonen. Mer än hälften 

af rikets befolkning och nära 6/10 af landsbygdens har 

deraf sin utkomst Jordbruket och dess binäringar 

spela äfven en ingalunda ovigtig roll i de smärre lands

ortsstädernas nåringslif. 
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Det ligger i sakens egen natur, att jordbruket i 

ett land med urgammal kultur och rask folkökning 

skall erhålla en år från år minskad relativ betydelse i 

jemförelse med andra näringar, äfven om icke mera 

tillfälliga omständigheter bidraga att begränsa deras 

antal, som hafva sin utkomst af jordbruket. Under 

tioårsperioden 1871—80 har det relativa talet för jord

bruket minskats i Sverige med 35'3 pro mille. Denna 

betydliga sänkning torde hafva sin förklaringsgrund 

dels i det under decenniet i stark progression till

tagande användandet af jordbruksmaskiner och dels i 

den stora utvandringen af jordbruksarbetare. 

Nämnda förlust, som de egentliga landtmanna-

näringarna lidit under decenniet 1871—80, motsvaras 

till fullo af den ökning, 37'2 °/ 00, som kommit till del 

grupperna II och III, sågverksrörelse, grufbrytning och 

tillverkningsindustri, handel, sjöfart och landtransport. 

Hvad den första af dessa grupper beträffar, är det 

hufvudsakligen metallförädlings-, byggnads-, möbel- o. 

d. samt väfnads- och beklädnadsindustrierna, som ver

kat höjningen i det relativa talet för gruppen, i det 

att höjningen i deras tal uppgår till omkring 15 %o-

Deremot uppgår förhöjningen i talen för sågverks- samt 

bergverks- och bruksrörelserna till föga mer än 

tillsammans 3 % Märkligt är, att den industriela 

verksamheten tillväxt i icke obetydligt snabbare pro

gression på landsbygden än i städerna. 

Den till 15'1 %o uppgående stegring, som handeln 

och transportväsendet i riket ernått under decenniet 

1871—80, beror liksom stegringen för sågverksrörel

sen, grufbrytningen och tillverkningsindustrien förnäm

ligast på landsbygden, hvarest antalet personer, som 

hafva sin utkomst af handeln och transportväsendet, 

under tioårsperioden tillväxt med icke mindre än nära 

74 procent. Den starka tillväxten af landthandlarnes 

antal vittnar om landsbygdens fortgående sträfvan att 

frigöra sig från beroendet af städerna med hänsyn till 

de varor, som allmänneligen ingå i landthandeln. I 

motsats till' landthandelns extensiva utveckling har han

deln i städerna under decenniet hufvudsakligen gått 

framåt i intensitet. I yrkesstatistiken röjer sig detta 

derutinnan att handelsbiträdenas antal i städerna ökats 

med 64 % samt handelsagentemas mer än fördubb

lats, medan handlandenas antal tillväxt med 43 %. 

Såväl sjöfartens som framför allt landtransport

väsendets utveckling skönjes tydligt vid en samman

ställning af uppgifterna om dessa näringsgrenars idkare 

vid decenniets början och slut. 

Den betydliga sänkning af nära 7%, som under 

decenniet egt. rum inom grupp IV, kyrko-, stats- och 

kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar, är be

roende dels derpå, att embets- och tjenstemän vid Riks

banken, post- och telegrafverken, statens jernvägar samt 

samt lots- och fyrväsendet denna gång hänförts likasom 

betjeningen vid nämnda verk till grupp III, dels derpå, att 

antalet familjemedlemmar, hvilka yrkesutöfvare inom 

denna grupp, särskildt inom afdelningen underofficerare, 

soldater och båtsmän, hafva att försörja, i betydlig grad 

förminskats under decenniet. 

För de förändringar, som gruppen V, undervisning, 

litterära och konstnärliga yrken, undergått under de

cenniet, har lärarepersonalen i hufvudsak varit bestäm

mande. Särskildt afspeglar sig deri utvecklingen af 

folkskoleväsendet, hvilket under perioden i fråga gått 

med stora steg framåt. 

Vid grupp VI, sjuk- och fattigvård, är att märka 

den ansenliga tillökningen af den i afd. 4 upptagna 

personalen såväl å landsbygden som i städerna, förnäm

ligast likväl å förra stället. 

Inom grupp VII, personer utan uppgifvet yrke eller 

bestämd anstllning, är den betydliga minskningen af 

fattighjon och fångar under decenniet egnad att väcka 

uppmärksamhet. En jemförelse med uppgifterna i Li t t 

G och U af Bidrag till Sveriges officiela statistik visar 

dock, att minskningen endast och allenast har sin grund 

i bokföringssättet i presterskapets husförhörslängder. 

Deremot torde man icke kunna frånkänna vitsord åt 

den uppgiften att antalet husegare (kapitalister), f. d. 

embets- och tjenstemän och betjening samt f. d. yrkes

utöfvare i icke ringa grad ökats. 

Folkmängdens fördelning länsvis på de olika yrkes

grupperna samt dessas relativa talrikhet i förhållande 

till hvarje läns folkmängd åskådliggöras af här efter

följande tabeller Litt. N och Litt. O. 

Hvad gruppen I eller jordbruk m. m. beträffar, är 

medeltalet för riket, 51'3 %, icke uppnådt, Stockholms 

stad oberäknad, i Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Got

lands, Blekinge, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Vest-
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manlands, Gefleborgs och Vesternorrlands län. Lägst 

är Gefleborgs län med 40'9 %. Bland de län, som 

stå öfver medeltalet, har Hallands län med 64"5 % hög

sta rummet. 

Inom gruppen II, sågverksrörelse, grufbrytning och 

tillverkningsindustri, öfverstiges medeltalet för riket, 

12'6 %, af 11 län och främst af Stockholms stad med 34'3 %. 

Lägst under medeltalet står Jemtlands länmed 4'1 %. 

I gruppen III, handel, sjöfart och landtransport, 

stå likaledes Stockholms stad med 18"1 % högst öfver, 

och Jemtlands län med 1'8 % lägst under medeltalet 

för riket, 4'9 %. 

Äfven i de tre följande grupperna, förvaltning och 

försvar, undervisning, litterära och konstnärliga yrken 

samt sjuk- och fattigvård intager hufvudstaden af lätt 

insedda skäl främsta rummet. Den relativa siffran för 

Stockholms stad är i grupp IV 9'1 % mot 4'5 % för 

Tab. Litt. N. Folkmängdens fördelning länsvis 

riket, i grupp V 2 "5 % mot 0'8 % för riket och i grupp 

VI Vi % mot 0'3 % för riket. Lägsta rummet intages 

i grupp IV af Vesternorrlands län med 2'1 %, i grupp V 

af Södermanlands län med 0"3 % och i grupp VI af 

Jemtlands och Elfsborgs län med hvartdera 0'1 %. 

Inom grupp VII, personer utan uppgifvet yrke eller 

bestämd anställning, med det höga riksmedeltalet 25 '6 %, 

intagas främsta rummen af Vesternorrlands län och 

Stockholms stad med resp. 35'9 och 33'9 %. 

Olikheterna mellan yrkesgruppernas relativa tal

rikhet i de särskilda länen stå i närmaste samband med 

hvarje läns naturliga beskaffenhet, proportionen mellan 

lands- och stadsbefolkning, när- eller frånvaron af högre 

undervisningsanstalter, större sjukhus, militära etablis-

sement m. m. 

Grupp VII påkallar på grund af sin storlek — 

1,169,435 personer eller 25'6 % — särskild uppmärk-
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samhet. Det är nemligen tydligt, att flertalet af de 

personer, som på grund af husförhörslängdernas ofull

ständighet i angifvandet af hufvudpersonernas yrke 

måst hänföras till denna grupp, i verkligheten hör till 

någon af de föregående grupperna och sålunda hemta 

medlen till sin existens af någon der upptagen näring. 

I likhet med hvad som egde rum i texten till Central

byråns underdåniga berättelse angående 1870 års folk

räkning, har derför här företagits en utproportionering 

af VII gruppens medlemmar på de öfriga grupperna, 

på det sättet verkstäld, att alla födorådstagare och un

dantagshjon med tjenare och familjemedlemmar hänförts 

till grupp I, jordbruk, samt att återstoden af grupp VII 

sedermera fördelats på hvar och en af de öfriga sex grup

perna efter deras numeriska styrka. Fördelningen af 

de återstående 1,080,116 personerna, sedan de 89,319 

födorådstagarne med familjemedlemmar blifvit undan

tagna från grupp VII, utfaller med följande tal: 

Om nu dessa proportionelt beräknade tal för grupp 

VII läggas till summorna för hvar och en af de öfriga 

sex grupperna och dessutom antalet födorådstagare till 

grupp I, så erhållas följande absohita tal af båda könen 

sammanräknade för den folkmängd, som har sin näring 

af dessa sex grupper, nemligen: 

på de olika yrkesgrupperna år 1880. 
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Den sannolika procentiska fördelningen på de sex 

yrkesgrupperna blir sålunda följande: 

Tab. Litt. 0. Yrkesgruppernas relativa styrka i för
hållande till hvarje läns folkmängd år 1880. 

Man torde emellertid kunna med temligen stor 

visshet antaga, att vissa af de under grupp VIT upp

tagna kategorier af personer icke i någon nämnvärd 

grad hemta bidrag till sin utkomst från de närings

grenar, som äro fördelade på de sex första grupperna, 

och att dessa kategorier derför rätteligen böra undan

tagas vid utproportioneringen af grupp VII på grupperna 

I—VI. Hit höra husegare {kapitalister), f. d. embets-

och tjenstemän samt betjening, f. d. yrkesutöfvare och 

födorådstagare, hvilka väl näppeligen i allmänhet skulle 

i husförhörslängderna antecknas såsom sådana, i fall de 

fortfarande utöfvade något yrke. Endast undantagsvis 

torde afvikelser från denna regel förekomma, såsom t. 

ex. att £ d. militärer, som idka jordbruk eller annan 

näring, icke i längderna upptagas såsom jordbrukare 

o. s. v. Den härigenom vållade felaktigheten i kalkylen 

motväges dock mer än väl deraf, att för visso ett icke 

obetydligt antal af de under följande afdelning, enkor 

utan uppgifvet yrke, upptagna hafva sin utkomst af 

pension eller afkastning af kapital. Vidare kunna icke 

med skäl afdelningarna fattighjon och fångar fördelas 

på yrkesgrupperna I—VI. 

Om man på grund häraf fördelar de under afdel

ningarna enkor utan uppgifvet yrke, tjenstehjon utan 

bestämd anställning, arbetare af obestämdt slag, inhyses-

hjon, lösdrifvare samt öfrige utan uppgifvet yrke upp

tagna personer på hvar och en af grupperna I—VI 

efter dessas numeriska styrka, samt såsom särskilda 

grupper upptager dels husegare, f. d. embets- och 

tjenstemän, f. d. yrkesutöfvare och födorådstagare samt 

dels fattighjon och fångar, erhåller man följande sanno

lika procentiska fördelning af befolkningen på olika 

yrkesgrupper: 

Af denna tabell framgår icke allenast de särskilda 

näringsgrenarnes inbördes förhållapde, utan äfven huru 

stora delar af befolkningen kunna anses lefva på fruk

terna af en föregående lfsverksamhet eller på det all-
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männas bekostnad. Hvad särskildt beträffar gruppen 

husegare oeh f. d. utöfvare af yrke, tjenst m. m., är 

den höga siffran 4'5 % för landsbygden beroende hufvud

sakligen på det stora antal födorådstagare, som der finnes. 

Man torde kunna säga, att en procentisk fördel

ning af hela grupp VII på grupperna I—VI med hän

förande af alla födorådstagare till grupp I är mera 

egnad att gifva en någorlunda riktig bild af befolknings

elementens sociala ställning på grund af utöfvadt yrke; 

men att deremot genom utproportioneringen af endast 

vissa kategorier af grupp VII ett mera antagligt resultat 

erhålles med hänsyn till de källor ur hvilka befolk

ningen för närvarande hemtar medlen till sitt uppehälle. 

Tab. N:o 6 lemnar material till genomförandet af 

en likartad proportionel fördelning af grupp VII läns

vis som någon af de båda ofvan för riket genomförda. 

Detta om hela befolkningens fördelning på olika 

yrkesgrupper. Beträffande den i tab. N:o 6 och N:o 7 

gjorda fördelningen af de till hvarje yrkesgrupp hörande 

personer i yrkesutöfvare (hufvudpersoner och biträden), 

tjenstehjon, hustrur utan yrke och öfriga familjemed

lemmar må till en början påpekas, att antalet hustrur 

utan yrke, 745,145, med 14,727 understiger hela an

talet gifta qvinnor i riket eller 759,872. Skilnaden 

skulle utgöras af sådana gifta qvinnor, som äro an

tingen yrkesutöfvare eller tjenstehjon. Att dessas an

tal är långt större än 14,727 låter sig icke betvifla. 

Den låga siffran beror derpå, att anteckning om att 

gift qvinna utöfvar yrke endast i vissa fall göres i 

husförhörslängderna, såsom då hon innehar af stat 

eller kommun aflönad tjenst eller i eget namn drifver 

handel m. m. Deremot torde icke i regeln anteckning 

ske, om gift qvinna drifver någon mindre näring, så

som bakning, strykning etc. Vidare torde smärre 

jordbrukares hustrur böra betraktas snarare såsom 

yrkesutöfvare än såsom hufvudsakligen eller uteslutande 

sysselsatte med husligt arbete. 

De under rubrikerna hustrur (utan yrke) och öfriga 

familjemedlemmar upptagne personer tillhöra i regeln 

yrkesutöfvarne. Dock äro deribland inräknade 1,921 

hustrur samt 6,842 manliga och 6,654 qvinliga öfriga 

medlemmar, som tillhöra tjenstehjonen, och om hvilkas 

fördelning på olika yrkesgrupper följande tabell (tab. 

Litt. P) lemnar upplysning: 

Tab. Litt. P . Tjenstehjons hustrur och öfriga familje-

medlemmar år 1880. 

I afseende på proportionen mellan könen bland 

dem, som hafva sitt uppehälle inom hvar och en af de 

VII grupperna, visar sig följande procentförhållande: 

Den fullständiga liktaligheten mellan könen i jord

bruksgruppen, I, öfvergår i grupperna II, III och IV 

till flertalighet af mankön, men förändras i grupperna 

V, VI och VIII till motsatsen eller en betydlig öfver

talighet af qvinkönet. Afvikelserna inom de särskilda 

yrkesgrupperna från medeltalet äro beroende dels på 

de olika yrkenas beskaffenhet och dels på familjernas 

talrikhet samt tjenstehjonens antal och kön. 

Proportionen mellan yrkesutöfvare, tjenstehjon, 

hustrur och öfriga familjemedlemmar af olika kön i pro

cent för hvarje yrkesgrupp framgår af följande tal: 
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tjenstehjon är utmärkande för grupp III—VI. Det låga 

antalet hustrur utan yrke i grupp V oeh VI står i 

samband med den höga proportionen qvinliga yrkes

utöfvare. Under riksmedeltalet står hustrurnas antal 

äfven i grupp III, — en följd af den ringa äktenskaps-

freqvensen bland handelsbokhållare och sjömän, — samt 

i grupp VII, der antalet qvinliga hufvudpersoner i 

stället är så mycket högre. 

Riksmedeltalet för öfriga familjemedlemmar utgör 

40 '5%. Öfver detta medeltal stå grupp II och IV med 

hvardera 47'5% samt grupp VII med 42 '6 %. Dessa 

höga tal synas stå i samband dermed, att till dessa 

grupper höra ett flertal arbetare och smärre yrkes-

idkare. En genomförd granskning af siffrorna för de 

särskilda kategorierna af personer inom de nämnde 

grupperna skulle nemligen för visso visa, att relativa 

antalet familjemedlemmar är störst bland arbetarne och 

de smärre yrkesidkarne. Sålunda uppgår detta antal 

för sågverksarbetare och kolare till 5 8'8 %, för gruf-

och bruksarbetare till 54'1 %, för smeder till 5 3'4 %, för 

arbetare vid] gjuterier och mekaniska verkstäder till 

46'7 %, för soldater till 51'1%, för arbetare af obestämdt 

slag till 47 % o. s. v. 

Mellan proportionerna å landsbygden och i städerna 

visa sig flere skiljaktigheter. I städerna intaga qvinnorna 

en betydligt högre proportion än på landsbygden såsom 

både yrkesutöfvare och framför allt tjenstehjon. Förhål

landet med de manliga tjenstehjonen är deremot omvändt. 

I likhet med hvad som egde rum i berättelsen om 1870 

års folkräkning meddelas här (tab. Litt. Q) en öfver

sigt öfver förhållandet mellan jordegarne å landsbygden 

samt deras biträden, tjenstehjon och familjemedlemmar. 

A hela rikets landsbygd tillhöra af 100 jordegare 

93 det manliga och 7 det qvinliga könet samt under

hållas af dessa 100 jordegare 100 biträden, 66 tjenste

hjon och 283 familjemedlemmar. Sedan 1870 har en

dast tjenstehjonens antal undergått någon förändring: 

det har minskats med 11. 

Från dessa medeltal ega inom de särskilda länen 

mer eller mindre betydliga afvikelser rum. Hufvud-

personerna af mankön vexla mellan 96 i fem olika län och 

89 i Östergötlands län, hvilket sistnämnda län alltså 1880 

hade att uppvisa det högsta antalet qvinliga jordegare. 

Ar 1870 var detta händelsen i Södermanlands län. 

Yrkesutöfvarne utgöra således i medeltal för hela riket 

3 6 '3 %, tjenstehjonen 6'9 %, hustrur utan yrke 16'3 samt 

öfriga familjemedlemmar 40'5 %. Under tioårsperioden 

1871—80 hafva yrkesutöfvarne ökats från 35'1% till 36'3%, 

men deremot tjenstehjonen minskats från 7'8 till 6 "9 % 

Dessa förändringar äro till hufvudsaklig del beroende 

derpå, att bland den jordbrukande befolkningen på 

landsbygden tjenstehjonen i betydlig mån ersatts af 

»biträden». Såsom förut blifvit anmärkt, hafva inom 

grupp I till biträden räknats äfven allmogens hemma

varande söner och döttrar öfver 15 år samt magar och 

svärdöttrar. Betraktar man dessa icke såsom yrkes

utöfvare utan såsom familjemedlemmar, kommer den 

låga proportionen af hustrur utan yrke och öfriga 

familjemedlemmar att förändras till den högsta för nå

gon grupp eller från 54'3% till 70'%%. Den höga pro

portionen af manliga tjenstehjon inom denna grupp har 

sin förklaringsgrund i landtbrukets naturliga behof. 

Den höga proportionen af qvinliga yrkesutöfvare i 

grupp V och VI betingas af qvinnans verksamhet så

som lärarinna, barnmorska och sjuksköterska. Relativa 

antalet manliga och qvinliga yrkesutöfvare öfverstiger 

riksmedeltalet i grupp I, V, VI och VII, men under

stiger detsamma i grupp Ef, III och IV. De manliga 

tjenstehjonens relativa antal öfverstiger endast för grupp 

I riksmedeltalet, hvaremot det höga antalet qvinliga 



Yrken. — Tab. N:is 8—12 Sinnessjuke, döfstumme och blinde. XXXVII 

Tab. Litt. Q. 100 jordegare å landsbygden i hvarje län 

motsvarades af nedanstående antal personer år 1880. 

Tab. N:is 8—12. Sinnessjuke, döfstumme och blinde 
den 31 december 1880. 

Älven för den i tab. N:is 8—12 lemnade redo

görelsen angående förekomsten af de lyten, om hvilka 

upplysningar vanligen inhemtas vid allmänna folk

rakningar, ligga utdragen ur husförhörslängderna (för 

Stockholm och Göteborg: hushållslistorna) till grund. 

Hela antalet hithörande fall, som i dessa funnits an

tecknade, är följande: 

För erhållande af antalet lytta personer böra här

ifrån dragas, såsom 

Hela antalet i denna mening af ordet lytta per

soner utgjorde alltså 19,795. 

Tab. Litt. R lemnar en öfversigtlig framställning 

af samtliga dessa fall af lyten, länsvis fördelade i de 

grupper af åldrar, som vid materialets bearbetande an

setts behöfligt att särskilja. För jemförelsens skull äro 

ock bifogade folkmängdsbeloppen inom resp. län och 

åldrar. Tab. Litt. S innehåller antalet lytte af hvarje 

slag, reduceradt till en folkmängd af 10,000 personer, 

såväl för riket i dess helhet (samfäldt och för hvart

dera könet) som för landsbygd och städer samt hvart 

och ett af rikets län. Dessa tabeller ligga till grund 

för efterföljande framställning, vid hvilken det emeller

tid har synts enklast att behandla hvarje klass af lyten 

för sig. 

a) Sinnessjuke (tab. N:o 8). 

Under den gemensamma rubriken »sinnessjuke» 

sammanfördes inom vår äldre befolkningsstatistik såväl 

fallen af »idiotism», — d. ä. enligt den nu antagna 

definitionen: sinnessvaghet, hvilken är medfödd eller 

uppkommen under barndomen, — som fallen af sinnes

sjukdom i egentlig mening, eller förståndsrubbning, 

uppkommen under en senare period af lifvet. Först i 

Högsta antalet yrkesbiträden af manligt kön var 

70 i Vermlands län, lägsta 40 i Stockholms och Got

lands län; högsta antalet qvinliga biträden åter 54 i 

Skaraborgs län, lägsta 30 i Gotlands län. Vermlands 

län har att uppvisa högsta antalet yrkesbiträden utan 

afseende å kön eller 123, Gotlands län det lägsta 

eller 70. 

De manliga tjenstehjonens antal vexlar mellan 55 

i Södermanlands län och 6 i Kopparbergs, de qvinliga 

mellan 74 i det förra och 10 i det senare länet. Med 

afseende på tjenstehjon af både manligt och qvinligt 

kön representera således äfven Södermanlands och 

Kopparbergs län de båda ytterligheterna. 

Antalet af öfriga familjemedlemmar är högst i 

Norrbottens (375) och Vesterbottens lån (343), lägst i 

Östergötlands län (208). 
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det cirkulär, som af Statistiska Centralbyrån utfärdades 

till rikets kyrkoherdar och öfriga församlingsföreståndare 

i och för folkräkningen af 1870, betonades ofvannämnda 

skilnad och uttrycktes den önskan att åt densamma 

skulle i utdragen ur längderna egnas tillbörlig upp

märksamhet. I full öfverensstämmelse härmed föreskrefs 

likaledes i Byråns cirkulär af den 17 april 1880 an

gående den då förestående folkräkningen: 

att särskild anteckning skulle ske för de fall, då 

sinnessjukdom iakttagits redan i barndomen. 

Ett par andra önskemål i fråga om uppgifterna 

angående de sinnessjuke sökte man likaledes så vidt 

möjligt vinna genom föreskrifterna (äfvenledes i likhet 

med förhållandet år 1870): 

att fall af periodisk eller intermittent sinnessjukdom 

jemväl borde särskildt antecknas; samt 

att meddelanden, så vidt kändt varit, borde göras 

i fråga om sinnessjukdomarnes ärftlighet. 

Från den första af de här meddelade föreskrifterna 

härleder sig den skilnad, som i tab. N:o 8 kunnat göras 

mellan »idioter (sinnessjuke från barndomen)» och »sinnes

sjuke (andra än idioter)». Såsom gränspunkt har, efter 

samråd med sakkunnige, valts ingången af det 12:te 

lefnadsåret (fylda 11 år), hvadan ingen, som i yngre år 

uppgifvits såsom sinnessjuk, räknats annat än som »idiot)). 

Tab. Litt. R. Sinnessjuke, döfstumme och blinde år 1880, länsvis fördelade 
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I öfrigt har, vid de i hög grad mångskiftande be

nämningar, som i de insända utdragen förekommit, det 

ofta nog varit svårt att afgöra, till hvilkendera kate

gorien resp. benämning vore att hänföra. För den för

delning, som slutligen ansetts såsom den rimligaste, 

redogöres i noten å nästa sida. 

Såsom redan är nämndt, lemnade 1880 års folk

räkning det resultat, att sammanlagdt 11,456 personer 

angåfvos såsom behäftade med ett eller annat slag af 

sinnessvaghet eller sinnessjukdom. När vid 1870 års 

folkräkning uppgåfvos endast 8,990 personer, skulle 

man häraf möjligen vilja sluta sig till att en betydande 

förökning i antalet sedan dess har egt rum; men sär

skiljer man de båda ofta nämnda kategorierna af hit

hörande, finner man idioternas uppgifna antal hafva 

vuxit från 1,632 till 4,227, medan antalet öfrige sinnes

sjuke från 7,258 till och med nedgått till 7,229, hvar

efter all sannolikhet kan sägas tala för, att den ofvan 

funna ökningen åtminstone delvis har sin grund i full

ständigare uppgifter angående idioterna. Den nyss 

'konstaterade lilla minskningen af antalet i egentlig 

mening sinnessjuke (hvilken vid de relativa talen fram

träder såsom rätt betydlig, — till följd af folkökningen) 

får dock näppeligen heller fattas efter bokstafven; ty 
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sannolikt har en del personer, som ännu år 1870 skulle 

räknats hit, vid den senare folkräkningen upptagits 

bland idioterna 1). 

En jemförelse ålder för ålder låter sig göra med 

folkräkningarna af 1860 oeh 1870, ehuru endast i fråga 

om båda kategorierna af sinnessjukdom tagna under ett. 

Jemförelsen med år 1860 utfaller sålunda: 

Jemförelsen med år 1870 låter sig verkställas för 

något flere åldersgrupper och utfaller sålunda: 

I fråga om den tillväxt, som visar sig för alla 

dessa tal, såväl absoluta som relativa, hänvisas till hvad 

om uppgifternas fullständighet är antydt i det föregående. 

Endast den senaste folkräkningen sätter oss i stånd 

att särskildt följa freqvensen af idiotismen och af den 

egentliga sinnessjukdomen från ålder till ålder. Efter 

de sedvanliga tio-årsgrupperna och således utan hänsyn 

till att sinnessjukdom i egentlig mening icke ansetts 

uppträda före ingången af det 12:te året befinnes för

hållandet vara följande: 

1) Till idioter hafva vid 1880 års folkräkning hänförts personer, om hvilka i läng
derna begagnats någotdera af följande uttryck: Mindre vetande, fånig, svagt för
stånd, enfaldig, mindre för sig, klen till förståndet, nära idiot, halfidiot, fjantig, 
klent förstånd, fjåskig, mindre begåfvad, halffånig, svär fattningsgåfva, mindre 
vettig, småsint, klent begrepp, svaga natnrgåfvor, stupidas, något fånig, nästan 
fånig, fåkunnig, ovetande, medvetslös, ringa förstånd, saknar den nödtorftigaste 
förståndsgåfva, brister på förstånd och talförmåga, blödsint, djnrisk idiot, 
fnåskig, minnessvag, förstår intet, hör och förstår litet, något blödsint, vanför 
till kropp oeh sinne, utan fattningsgåfva, har fä pund, begreppslös, ovanligt 
klent förstånd, svag till själsutvecklingen, småfånig, inskränkt förstånd, oför
ståndig, svaga själsgåfvor, svaga själskrafter, svag till begreppet, svagt vetande, 
tölpig, vanlottad, högst klena själsförmögenheter, utan begrepp, halffjåskig, 
smäfjåskig, mera djnr än menniska, utan minne, minnesslö, klen tankegåfva, 
klent hufvud, mycket svaga gåfvor, vek till lynnet. Dessutom hafva till 
idioter räknats barn, till öfrige sinnessjuke åter äldre personer, om hvilka 
användts någotdera af uttrycken: avagsint, sinnesslö, slö, periodiskt svagsint, 
svag, menlös, förståndssvag, slösint, slö till förståndet, svag till sinnet, 
sinnesklen, stundom svagsint, klen till sinnet, nästan svagsint, svag till 
kropp och själ, utan förstånd, något svagsint, något sinnesslö, något svag, 
saknande förstånd, tungsint, halft svagsint, klent sinne, hnfvndsvag, tid
tals fånig. 

Till linnegijuke i egentlig mening hafva dessutom räknats personer, om 
hvilka begagnats uttrycken: sinnessvag, sinnesrubbad, vansinnig, periodiskt 
Binnessjuk, klensint, periodiskt sinnessvag, avita, velig, tidtals sinnesrubbad, 
tidtals vansinnig, stundom sinnessjuk, vanvettig, något sinnessjuk, något 
sinnessvag, fjållig, rubbad, besynnerlig, tidtals svag, svårmodig, förståndet 
något rubbadt, rubbad tidtals, sjuk till kropp och själ, lindrigt sinnesrubbad, 
ej fullt klok, fixa idéer, koling, tokig, tidtals förvillad till sina sinnen, 
underlig till sinnet, stundom rubbad, ej fullt vetande, ej fullt vid sina sin
nen, ej sinnesredig, förvillad till sinnet af baptister, galen, klenmodig, lindrigt 
sinnessjuk, mindre klok, mjeltsjuk, själssvag, demena, oredig, stundom galen, 
svag till humöret, nnderlig, vek till sinnet, virrig, vnrmig, stundom sinnes
rubbad och vildsint, tidtals sinnesslö, sinnesförvirrad, tidtals sinnesförvirrad, 
svårt sinnesrubbad, grubblande, klen till själen. 

De olika benämningarna äro här inom hvarje grupp upptagna i ordning 
efter den talrikhet, hvari de i utdragen förekommit. Högsta antalen fall hafva 
förekommit under benämningarna: svagsint (2,150), mindre vetande (1,517), 
sinnessvag (1,112), fånig (960), sinnesrubbad (218), vansinnig (215), sinnesslö 
(175), periodiskt sinnessjnk (140) samt svagt förstand (127). Ej mindre än 58 af 
de här upptagna benämningarna hafva hvardera förekommit blott en gång. 

Hvad idioterna beträffar, är tydligt, att när såsom 

sådana anses endast personer, hvilkas sinnessvaghet är 

medfödd eller uppkommen under barndomen, så borde 

det relativa antalet idioter egentligen redan i barndoms

åldern vara ungefärligen lika så högt som i följande 

åldrar är händelsen, då ju inga nya fall under lifvets 

fortgång tillkomma. De låga talen för gruppen 0—10 

år och äfven för den följande gruppen 10—20 år synas 

således antyda att uppgifterna för de tidigare ålders

perioderna ännu icke ernått önskvärd fullständighet. 

Svårigheten att under de första lefnadsåren bestämdt 

konstatera idiotismens förekomst torde väl ock för all 

framtid härför blifva ett oöfverstigligt hinder. 

Aftagandet af idiotismens freqvens inom de högsta 

åldrarna kan förklaras genom antagande af en högre 

dödlighet bland idioterna än bland den öfriga befolk

ningen, eller genom en under senare tider tilltagande 

freqvens, hvilken ännu ej nått de högre åldrarna; 

måhända genom båda dessa förhållanden i förening. 

Den senare uppkomna sinnessjukdomen är redan 

i gruppen 20—40 år talrikare representerad än den 

medfödda eller i barndomen uppkomna, och öfvervigten 

växer naturligtvis för hvarje åldersgrupp. 

Att sinnessjukdomen är en hos mankönet vanligare 

företeelse än hos qvinkönet har vid föregående folk

räkningar blifvit ådagalagdt för vårt land, men först nu 
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äro vi i stånd att undersöka äfven detta förhållande 

ålder för ålder. De absoluta såväl som de relativa 

talen voro år 1880 följande: 

Särskildt för idioterna voro siffrorna: 

Inom alla åldrar äro alltså idioterna relativt tal

rikare bland mannen än bland qvinnorna, och i de 

flesta åldrar är öfvervigten betydlig. 

Ser man åter till de egentliga sinnessjukdomarna 

(alltså med frånskiljande af idioterna), blir resultatet 

följande: 

Här finner man förhållandet helt och hållet om-

kastadt, så att qvinnorna äro öfvertaliga inom alla 

grupper med undantag af gruppen 20—40 år, den 

period af lifvet under hvilken de flesta äktenskapen 

ingås. Inom denna ålder är emellertid qvinnornas 

undertalighet så stor, att för folkmängden af alla åldrar 

uppkommer" en något högre freqvens för mankönet än 

för qvinkönet. 

Hvad angår inverkan af civilståndet å sinnessjuk

domarnas freqvens, kunde synas som skulle densamma 

direkt ådagaläggas genom de tal, som utvisa freqvensen 

inom hvarje civilståndsgrupp tagen för sig. Dessa tal 
BcfolhHingtttatiitih för år 1880. 111. 

gifva dock i sjelfva verket ingen riktig föreställning 

om dispositionen för sinnessjukdom, då ju bland de 

ogifte sinnessjuke själssvagheten i många fall kanske 

varit det verkliga hindret för inträde i äktenskap. Med 

denna reservation meddelas talen sådana de faktiskt 

befunnits, nemligen: 

För att göra jemförelsen något rättvisare, torde 

man först och främst böra frånräkna idioterna, hvilka 

samtliga ingå bland de ogifte. Talen för sistnämnda 

civilståndsklass blifva då: 

Det torde likväl, såsom sagdt, allt fortfarande vara 

oriktigt att låta dessa tal representera sjelfva disposi

tionen, hvilken sålunda skulle vara ungefärligen tjugu 

gånger större bland ogifte män än bland gifte, och sex 

ä "tolf gånger större bland ogifta än bland gifta qvinnor. 

Allenast den slutsatsen torde med trygghet kunna dragas, 

att dispositionen för sinnessjukdom är betydligt högre 

bland de ogifte än inom öfriga civilståndskategorier. 

Deremot lemna dessa tal ytterligare bidrag till 

frågan om de skiljaktigheter, som härutinnan ega rum 

mellan de olika könen. Man finner nemligen, för så 

vidt af de små talen kan säkert slutas, att inom de 

flesta åldrar sinnessjukdomen är vanligare hos gifta 

qvinnor än hos gifte män. Bland de ogifte är för

hållandet det rent motsatta, — likväl med undantag för 

de båda yngsta åldersgrupper, inom hvilka förvärfvad 

sinnessjukdom anses förekomma, nemligen 10—15 och 

15—20 år. Inom dessa äro qvinnorna flere än männen. 

Detta är ett märkligt förhållande, när man besinnar 

att inom de tidigare åldrarna äfven sjelfmordsfreqven-
f 
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sen har funnits bland de ogifta qvinnorna närmare 

uppgå till likhet med den för mankönet gällande än 

inom någon af de senare åldrarna. De sorgliga orsaker, 

sorn sålunda märkbart karakterisera åldern närmast före 

det tjugonde lefnadsåret såsom en för den ogifta qvinnan 

i ovanligt hög grad till sinnesförvirring och Sjelfmord 

predisponerande ålder, torde icke vara svåra att finna. 

Beträffande enklingar och enkor är i ögonen fal

lande den synbara jemnheten af de relativa talen, 

hvilka öfverallt äro något högre än de motsvarande för 

de gifte. 

Vid undersökning af sinnessjukdomarnas lokala 

utbredning, möter såsom en af de betydelsefullaste 

skilnaderna motsatsen mellan landsbygd och städer. 

Freqvensen, såväl absolut som relativt taget, var år 

1880 följande: 

Vid första påseende kunde väl synas orimligt, att 

freqvensen sålunda angifves högre å landsbygden. Men 

när man så finner det mycket rimliga förhållandet, att 

inom barnaåren freqvensen är mer än dubbelt större i 

städerna, så förefalla siffrorna åter mera trovärdiga, 

och i sjelfva verket torde städernas gynsamma ställning 

inom de följande åldersgrupperna mycket väl kunna 

förklaras genom hänvisning till den starka inflyttningen. 

Denna, som upptager en högst betydande andel af stä

dernas folkmängd, torde nemligen endast i undantags

fall omfatta sinnessjuke. 

Så mycket torde dock möjligen kunna slutas af 

dessa siffror, hvilka för öfrigt endast bekräfta äfven 

föregående folkräkningars resultat, att stadslifvet i något 

mindre grad disponerar för själssjukdomar än man van

ligen föreställer sig. Denna slutsats förefaller rimligare, 

när man besinnar att det icke är ovanligt att finna syn

nerligen hög freqvens af sinnessjukdomar just i bergiga 

och olåndiga trakter med gles befolkning. Naturens 

eget inflytande på dessa förhållanden synes icke vara 

mindre betydande än samhällslifvets. 

För de skiljaktigheter, som i öfrigt förefinnas mel

lan våra olika bygder, redogöres i tab. Litt. S. Hvad 

först idiotismen beträffar, finnes denna vara mest ut

bredd inom de norrländska länen (utom Norrbottens) 

samt vidare i Kopparbergs, Vestmanlands, Söderman

lands, Vermlands, Elfsborgs, Göteborgs och Jönköpings 

län, i hvilka alla riksmedeltalet (9'3 på tiotusen) finnes 

öfverträffadt, mest i Jemtlands och Vesterbottens län (resp. 

15 7 och 15'6). Alla dessa län kunna väl, med undan

tag af Södermanlands, räknas bland våra mera bergiga 

eller högländta trakter, och bekräftelse gifves alltså fort

farande åt den gamla, nyss omnämnda iakttagelsen, att 

alla former af sinnesslöhet talrikast anträffas just inom 

sådana bygder. — Beträffande åter de egentliga sinnes

sjukdomarna, hvilka i hela riket representeras af 15'8 

fall på hvarje tiotusental af folkmängden, finner man 

en högre freqvens, än annars i riket är vanligt, i Koppar

bergs, Vestmanlands, Örebro, Vermlands, Kronobergs, 

Jönköpings och Östergötlands län samt i Stockholms 

stad och på ön Gotland; — alltså endast till en mindre 

del samma län som nyss. Särskildt finner man nu intet 

län från Norrland, men deremot så godt som hela mel

lersta Sverige, utom Uppland och Södermanland. Högsta 

talen visas af Kronobergs, Östergötlands, Kopparbergs 

och Vermlands län, hvilka alla nå till mer än 20 fall 

af sinnessjukdom på hvarje tiotusental af folkmängden 

(idioterna oberäknade). Lägsta talet visas deremot af 

Skaraborgs län (endast 11 å 12 på tiotusen), hvarefter 

följa Vesternorrlands, Hallands och Jemtlands. 

Vill man, i betraktande af att de små absoluta 

talen gerna erfordra en föregående erfarenhets stöd, 

anställa en jemförelse med det resultat, som lemnades 

af 1870 års folkräkning, torde man, i anseende till 

materialets olikformighet, böra inskränka sig till att 

betrakta idiotismen och öfriga arter af sinnessvaghet 

under en summa. Man finner, på sådant sätt räknadt, 

år 1880 första ledet intagas af följande län, i ordning 

från högre freqvens till lägre: Kopparbergs (33 på tio

tusen), Vermlands (31), Vesterbottens (31), Vestman

lands (30), Östergötlands (29), Kronobergs (29) och 

Jemtlands län (likaledes 29); dr 1870 intogos främsta 

rummen af: Jemtlands län (med 30 på tiotusen) samt 

Gefleborgs, Vermlands, Jönköpings och Kopparbergs, 

alla med omkring 26 på tiotusen. Går man ännu tio 
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år längre tillbaka, eller till år 1860, finner man de 

högsta talen för: Jemtlands län (29), Kopparbergs (26), 

Vestmanlands (25) och Gefleborgs (24). Sammanstäm

mande för alla tre folkräkningarna torde således kunna 

sägas, att den högsta freqvensen af sinnessjukdomar 

tillhör vestra delen af mellersta och norra Sverige, hvar

jemte höga tal vanligen företes äfven af de båda inre 

länen i Småland. 

I hufvudsak öfverensstämmer ofvanstående resultat 

äfven med våra äldre folkräkningars (före 1860). Efter 

en så lång tidrymds samstämmiga vittnesbörd torde väl 

förhållandet ej längre kunna anses såsom tvifvelaktigt. 

Minsta freqvensen af sinnessjukdomar (idioterna 

inräknade) träffas för år 1880 i Blekinge (endast 19'6 

på tiotusen inv.) samt i Kristianstads län (20), Skara

borgs, Norrbottens, Hallands och Malmöhus län (alla 

med 21), äfvensom i Kalmar län (med 22 på tiotusen). 

Hit hör alltså hela det sydligaste (och tätast befolkade) 

Sverige samt dertill, märkligt nog, Norrbottens län. 

Om ej detta sista läns undantagsställning är beroende 

på någon, i anseende till dess församlingars stora' ut

sträckning lätt förklarlig ofullständighet i uppgifterna, 

så skulle man möjligen kunna tänka sig något race-

inflytande, till följd af länets talrika finska och lapp

befolkning. Med detta undantag för Norrbottens län, 

kan sägas att äfven i fråga om trakterna med den 

minsta freqvensen af sinnessjukdomar öfverensstämmel

sen mellan 1880 års folkräkning och de föregående är 

påtaglig. 

Såsom ett allmänt medeltal, beräknadt för en folk

mängd af 164 millioner menniskor, har doktor G. Mayr 

(Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, h. XXXV, 

sid. 351) angifvit hela freqvensen af idiotism och sinnes

sjukdomar till 22'4 fall på hvarje folkmängd af tiotusen 

personer. Siffran för vårt eget land, som år 1870 (för 

lågt) beräknades till 21 "6 men år 1880 till 25"1, angifver 

således att denna freqvens i Sverige kan sägas vara 

nära nog medelmåttig. Mayrs anförda tal afser unge

färligen förhållandena omkring år 1870. 

De många vexlande uppfattningarna af hvad under 

namnet sinnessjukdom skall förstås göra imellertid alla 

jemförelser olika länder emellan temligen vanskliga. 

Med förbigående af längre aflägsna länder, meddelas 

här en kortfattad öfversigt af motsvarande siffror från 

våra närmaste grannfolk. Talen för Norge afse dervid 

år 1865 (se »Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik», 

sid. 192 o. ff.); talen för Danmark, såväl här som i 

det följande, äro direkt hemtade ur redogörelsen för 

1880 års folkräkning. En jemförelse mellan de tre 

skandinaviska folken utfaller, — om man först afser 

endast iliotismen, — på följande sätt: 

De låga talen för Sverige inom de yngsta ålders

grupperna i jemförelse med talen för de andra båda 

länderna, antyda att våra svenska uppgifter fortfarande 

äro mindre fullständiga hvad dessa åldersgrupper angår. 

Talen för Norge och Danmark närma sig mera det i 

det föregående såsom det sannolikaste antydda förhållan

det, att freqvensen är i det närmaste densamma inom 

samtliga åldrar. I synnerhet gäller detta om talen för 

Danmark. — Inom åldersklasserna för den vuxna be

folkningen äro differenserna mellan de tre länderna tem-

ligen obetydliga; dock skulle, efter dessa siffror att döma, 

freqvensen i vårt land kunna sägas vara något mindre 

än i Danmark. Äfven Norge har högre tal än Sverige 

inom åldern 20—40 år, men icke inom följande grupper. 

öfvergå vi till öfriga arter af sinnessjukdom, kunna 

för Norge användas talen från 1875 års folkräkning, 

hvarvid likväl för jemförelsen med Sverige och Dan

mark antalet sinnessjuke inom gruppen 55—65 år 

måst fördelas med hälften på gruppen 40—60 och med 

hälften på gruppen öfver 60 år, hvilket, möjligen lem

nar en något för hög siffra för den senare gruppen. 

Jemförelsen utfaller sedan sålunda: 
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Här är vårt landa ställning i det hela äfven bättre 

än Danmarks och vida fördelaktigare än Norges. Talen 

för Norge äro möjligen i någon mon för höga (se »Bi

drag til en norsk Befolkningsstatistik», sid. 192 o. ff.) 

Sammanläggas slutligen båda kategorierna af sinnes

sjukdom och om äfven Finland medtages (folkräkningen 

af 1880), blir resultatet följande: 

Hvad beträffar Norge afse talen under A år 1865; 

de under B hafva erhållits genom sammanläggning af 

de relativa talen för idioterna af år 1865 och för öfrige 

sinnessjuke af år 1875 (se »Bidrag til en norsk Befolkn.-

stat.», sid. 192 o. ff.). Det högre talet inom gruppen 

öfver 60 år i jemförelse med den närmast föregående 

är möjligen framkalladt genom den approximativa för

delningen af gruppen 55—65 år, hvarom talats i det 

föregående. 

Oberoende deraf att talen under B för Norge 

möjligen äro något för höga, synes med bestämdhet 

framgå, att detta land har det högsta antalet sinnes

sjuke inom det nordliga Europa. Minsta freqvensen 

visas af Finland, hvilket dock troligen, åtminstone del

vis, är beroende af mindre fullständiga uppgifter (jfr 

det låga talet för gruppen 0—20 år). Vårt eget lands 

ställning är i det hela snarast gynsam. 

Enligt G. Mayr skulle inom Europa endast Stor

britannien och Irland förete ett relativt lika högt antal 

sinnessjuke som Norge. Den högre freqvensen i Nord-

Europa i jemförelse med de sydligare länderna är 

i ögonen fallande. 

b) Döfstumme (tab. N:o 9). 

Hela det uppgifna antalet döfstumme år 1880 upp

går till 4,834 personer, af hvilka 125 tillika angifvits 

vara sinnessjuke, 23 tillika uppgifvits såsom blinde, och 

7 såsom på en gång sinnessjuke, döfstumme och blinde. 

År 1870 uppgafs hela antalet döfstumme till 4,266, 

hvadan åtminstone absolute taget en ej obetydlig steg

ring tyckes hafva egt rum. Går man till de relativa an

talen, finner man höjningen ej vara högre än från -10'2 

till 10'6 på hvarje tiotusental af folkmängden, och 

denna tillökning är ej nog stor, att endast derur någon 

ofullständighet skulle kunna tillvitas 1870 års siffror, 

eller någon förhöjd grad af fullständighet ådagaläggas 

hos 1880 års. Fallen af döfstumhet erbjuda ju ej heller, 

åtminstone hvad den vuxna befolkningen angår, de 

svårigheter att konstatera som fallen af sinnessjukdom. 

I fråga om 1860 års siffra af endast 2,984 döfstumme, 

eller 7'7 på tiotusen, tyckes dock ofullständigheten vara 

uppenbar. 

Vid en jemförelse efter ålder mellan de båda 

senaste folkräkningarna måste grupperna 20—40 och 

40-—60 år sammanslås, emedan vid 1870 års folk

räkning hela gruppen 20—60 år behandlades under ett. 

Jemförelsen lemnar följande resultat: 

Då det ojemförligt stora flertalet döfstumme varit 

behäftadt med detta lyte alltifrån födelsen, skulle man 

egentligen i dessa tal läsa freqvensen hos de olika 

kullarna af födde. De låga talen för de yngsta grup

perna måste då utvisa, att uppgifterna för dessa åldrar 

äro ofullständiga, beroende naturligtvis på svårigheten 

eller omöjligheten att konstatera detta lyte inom den 

spädare åldern. Anmärkningsvärd är den höga fre

qvensen inom gruppen 20—40-årige år 1880, utgörande 

ej mindre än 16 "9, då motsvarande tal för gruppen 

40—60 år endast uppgick till 10"2. Då åldrarna mellan 

20 och 40 år vid folkräkningen 1880 upptogos af 

kullarna från 1841—60, under hvilken tid bränvins-

missbruket torde varit svårare än någonsin i vårt land, 

skulle kunna sägas att, för så vidt det så antydda sam

bandet verkligen existerar, — hvilket med stor be

stämdhet blifvit påstådt med anledning af motsvarande 

tal för vårt broderland Norge, — våra svenska siffror 

åtminstone ingalunda tala deremot. — Stillaståendet 

inom gruppen 0—10 år och det betydliga aftagandet 
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inom gruppen 10—20 år tyckas visa, att för den när

maste framtiden någon höjning icke är att befara. 

Särskildt för man- och för qvinkönet hafva upp

gifvits: 
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del af motsvarande tal inom den öfriga befolkningen 

af mankön; och för qvinkönet är äktenskapsfreqvensen 

ännu lägre bland de döfstumma. Likväl visar antalet 

gifta döfstumma en stor tillväxt under senare tider för 

qvinkönet, hvars relativa tal inom kullarna af senare 

datum redan upphunnit mankönets. — Såsom en märklig 

omständighet kan anföras hurusom af de 56 döfstumma 

qvinnor, som upptagits såsom gifta, åtminstone 24, 

enligt hvad tab. N:o 12 upplyser, voro gifta med döf

stumme män. 

På landsbygden och städerna voro år 1880 de döf

stumme fördelade som följer: Inom alla åldersgrupperna äro alltså talen betyd

ligt högre för mankönet. 

Freqvensen inom hvar och en af de särskilda 

civilstånd s-kategonema, skulle ock kunna angifvas, på 

här vanligt sätt, med beräknande af huru många voro 

döfstumme bland tiotusen ogifte, huru många bland 

tiotusen gifte o. s. v. Men det torde vara af vida 

mer intresse att vända om frågan, och alltså beräkna 

huru många som - äro gifte bland de döfstumme, och 

huru många som äro det bland befolkningen i dess helhet. 

Hvad då först angår de absoluta talen för civilstånds

fördelningen bland de döfstumme, äro dessa följande: 

Beräknar man procenttalen såväl för befolkningen 

i dess helhet inom hvarje åldersgrupp som för de döf

stumme, så finner man att bland 100 voro gifte eller 

enklingar (enkor): 

Dessa tal visa, att relativa antalet gifte bland de 

döfstumme männen endast är en sjundedel till en tion-

Likasom i fråga om sinnessjukdomarna finner man 

äfven här inom den yngsta gruppen en högre freqvens 

i städerna än på landsbygden; städernas gynsammare 

ställning inom de följande grupperna måste bero på 

inflyttningen. 

Länsvis räknadt (tab. Litt. S) var år 1880 döf-

stumheten talrikast förekommande i Kopparbergs län 

(16'7 på tiotusen), hvarefter följde Blekinge (15 "3), 

Kronobergs (13"l), Örebro (12'4), Östergötlands (12"0), 

Vestmanlands (11 '3), Kristianstads (10''9), Norrbottens 

(10'9) samt Jönköpings (10'8). Lägsta freqvensen iakt

togs i Stockholms stad (8'o) hvarefter följde Malmöhus 

och Elfsborgs län (hvartdera med 8'8). Samtliga de fyra 

län, som här först upptagits, intogo främste rummen 

äfven år 1870, ehuru Blekinge då gick före Koppar

bergs län. Äfven intogos sista rummen år 1870 af 

Stockholms stad oeh Malmöhus län, likasom år 1880. 

Man kan alltså utgå ifrån att äfven dessa jemförelsevis 

små tel icke representera endast tillfälligheter. 

I öfrigt är svårt att i fråga om döfstumhetens 

freqvens uppdraga några bestämdt markerade områden 

i vårt land. Antydningar gifvas nog i den riktningen 

att döfstumheten skulle förekomma talrikast på samma 

trakter som idiotismen; men fakta i motsatt riktning 

gifvas också, framför allt i fråga om Blekinge, som med 
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det lägsta antalet idioter förenar det högsta antalet 

döfstumme näst Kopparbergs län. 

På en samlad folkmängd af 206 millioner men

niskor har G. Mayr beräknat en medelfreqvens af 7'4 

fall af döfstumme bland tiotusen. Vårt eget lands tal 

öfverstiger denna medelsiffra med mer än 40 %. Äfven 

en jemförelse ined våra närmaste grannländer utfaller 

ogynsamt, såsom synes af följande sammanställning: 

De jemna siffrorna för Danmark gifva dem en 

jemförelsevis hög grad af trovärdighet. De i jemförelse 

med förhållandet i öfriga åldrar låga talen inom gruppen 

0—20 år för Sverige oeh Finland vittna deremot om 

fortfarande mindre fullständighet i fråga om denna 

åldersgrupp. Det höga talet för vårt eget land i grup

pen 20—40 år är redan i det föregående påpekadt, och 

här framträder det än bjertare. 

En högre freqvens af döfstumhet än i Sverige 

träffas enligt Mayr i Ungarn (13-4 på tiotusen) samt 

i Schweiz (24'5); ensamstående är siffran för den Ar-

gentinska förbundsstaten i Sydamerika, eller 38'0. 

c) Blinde (tab. N:o 10). 

Antalet blinde i vårt land har vid de tre senaste 

folkräkningarna uppgifvits sålunda: 

De i hög grad jemna talen vittna godt om upp- . 

gifternas trovärdighet oeh fullständighet. 

Till trots för den skenbara oföränderligheten kan 

man ådagalägga, att i sjelfva verket en ringa minsk

ning i freqvensen under senare tid egt rum. Jemför 

man nemligen ålder för ålder förhållandena för år 

1860 och för år 1880, finner man: 

De relativa talen utvisa alltså för de båda första 

grupperna ett stillastående men för den sista- en icke 

obetydlig minskning. Att siffran icke desto mindre 

framträder oförändrad, när man afser befolkningen i 

dess helhet, beror derpå att den högsta åldersgruppen, 

inom hvilken nära halfva antalet blinde förekommer, 

proportionsvis var vida talrikare representerad inom 

folkmängden år 1880 än år 1860. 

Jemförelsen med 1870 års folkräkning innehålles 

i följande tal: 

Den ringa tillväxten i det hela är säkerligen fram

kallad af samma orsak, som nyss anmärktes vid jem

förelsen med 1860, och alltså endast skenbar. Sänk

ningen inom gruppen 10—20 år är i ögonen fallande 

och kanske så mycket anmärkningsvärdare, som samma 

förhållande i det föregående kunnat konstateras för 

denna åldersgrupp äfven i fråga om döfstumheten. Det 

är kullarna af 1861—70, som nu intaga denna grupp; 

år 1870 intogs den af kullarna från 1851—60. Tanken 

på möjligheten af att den stora reformen inom bränvins-

lagstiftningen varit medverkande till den lyckliga för

ändringen kan tränga sig fram äfven här. 

Särskildt för man- och för qvinkönet äro de upp

gifna talen följande: 

Fördelades gruppen »öfver 60 år» i mindre grupper, 

skulle säkerligen qvinkönets skenbara öfvervigt inom 

denna ålder försvinna, ty blindhetsfreqvensen tilltager 

starkt inom de högsta åldrarna, der antalet qvinnor är 

vida högre än antalet män. 
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För de särskilda civilstånds-kategorierna var fre

qvensen af blinde: 
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Då blindheten är ett vanligen först emot lefnadens 

slut uppträdande lyte, är naturligt att skilnaden i fre

qvens de olika civilståndskategorierna emellan hår icke 

skall vara så betydlig sorn i fråga om sinnessvaghet och 

döfstumhet. 

Mellan landsbygden och städerna fördelar sig det 

uppgifna antalet blinde på följande sått: 

De relativa talen utvisa samma inbördes propor

tioner landsbygden och städerna emellan, som redan 

konstaterats i fråga om öfriga här behandlade lyten, 

och förklaringen torde vara enahanda. Särskildt för 

den sista gruppen tillkommer fåtaligheten af städernas 

befolkning inom de högsta åldrarna af lifvet. 

Denna befolkningens åldersfördelning spelar Öfver

hufvud en mycket betydande rol, när fråga är om 

blindhetens freqvens. Bland våra län finnes ett, nem

ligen Jemtlands, der blindheten tycks vara vanligare 

än inom något af de andra; ty man har derifrån upp

gifna mer än 14 fall af blindhet på hvarje tiotusental 

af folkmängden, under det närmast i ordningen följande 

lan (Gotlands och Kronobergs) ej stiga högre än till 

11. Men undersöker man nu förhållandet ålder för 

ålder och jemför Jemtlands län med riket i dess hel

het, finner man freqvensen vara, på ett tiotusental inv. 

inom hvarje grupp: 

Här är tydligt att Jemtlands läns ställning ända 

upp till det 60:de lefnadsåret är endast obetydligt ogyn-

sammare än annars i riket är vanligt; och blefve den 

sista gruppen, som i Jemtland omfattar mer än 70% 

af alla blinde, fördelad i mindre, så är mycket möjligt, 

att till sist länets ofördelaktiga vitsord skulle till största 

delen visa sig vara beroende på en missuppfattning. 

Befolkningen inom de allra högsta åldrarna är nem

ligen, såsom i en föregående afdelning är visadt, ytterst 

talrik i Jemtlands län. 

Utan tvifvel gäller samma förhållande såsom för

klaring af den höga freqvensen på Gotland (11 på tio

tusen); och delvis åtminstone torde något dylikt kunna 

anföras äfven i fråga om Kronobergs och Kalmar län. 

Deremot torde den uppgifna höga freqvensen i Vester

bottens och Vesternorrlands län (10 k 11) vara mera 

än skenbar, ty inom dessa län är den mera ålderstigna 

delen af befolkningen ej öfverdrifvet talrik. Huru med 

allt detta i verkligheten förhåller sig, skulle man genom 

ett närmare studium af tab. Litt. R åtminstone kunna 

vinna en föreställning om, — vore ej de derstädes 

meddelade absoluta talen i allmänhet alltför små att 

tjena till underlag för relationers beräknande. 

De lägsta talen för de blinde äro beräknade för 

Uppsala län (allenast 5'6) samt för Malmöhus och Hal

lands (för hvartdera 5'8. Ar 1870 iakttogs den lägsta 

freqvensen i Göteborgs och Bohus län (5'6); men der

näst följde äfven då Uppsala, Skaraborgs, Malmöhus 

och Hallands. Ar 1860 träffades de lägsta talen för 

Uppsala, Göteborgs och Bohus, Blekinge och — märk

ligt nog — Gotlands län, hvarefter följde Malmöhus 

och Skaraborgs. 

Det af G. Mayr beräknade allmänna medeltalet för 

blindhetsfreqvensen uppgår till 87 på tiotusen, hvadan 

vårt lands ställning icke är ofördelaktig. En jemförelse , 

med våra närmaste grannländer utfaller sålunda: 
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I fråga om Norge torde en del af dess höga tal 

kunna förklaras såsom nyss Jemtlands. — Finlands 

fullkomligt abnorma ställning i fråga om blindhets

freqvensen har länge varit uppmärksammad. 

d) Komplikation af lyten (tab. N;o 11) samt fall af flere lyten 
inom samma familj (tab. N:o 12). 

Såsom redan i det föregående är antydt, utgjorde, 

enligt tab. N:o 11, antalet på en gång sinnessjuke och 

döfstumme 125 personer, antalet på en gång sinnessjuke 

oeh blinde 56 personer, på en gång döfstumme oeh 

blinde 23, samt på en gång behäftade med alla tre 

dessa lyten 7 personer. Man finner att förekomsten af 

ett af dessa lyten i hög grad disponerar äfven för de 

öfriga; ofvanstående tal medgifva nemligen uträknandet 

af följande relationer: 

bland 1,000 inv. af folkmängden i dess helhet 

finnas 2 ä 3 sinnessjuke, bland 1,000 blinde deremot 

17 och bland 1,000 döfstumme ej mindre än 27 sinnes

sjuke; 

bland 1,000 inv. af folkmängden i dess helhet 

finnes 1 döfstum, men bland lika många sinnessjuke 

finnas 12 döfstumme och bland lika många blinde 8; 

bland 1,000 inv. af hela folkmängden finnes slut

ligen 1 blind, men bland lika många sinnessjuke eller 

döfstumme finnas 6 blinde. 

Synnerligen ofta träffas alltså fall af sinnessjukdom 

och döfstumhet i förening. Enligt talen här ofvan äro 

nära 3 % af alla döfstumme derjemte äfven sinnessjuke. 

Den utförliga redogörelse, tab. N:o 11 lemnar i 

öfrigt, torde ej erfordra någon särskild kommentar. 

För ålders- och civilståndsfördelningen bland med mer 

än ett lyte behäftade personer redogöres under tab. 

N:o 9 och N:o 10. 

Tab. N:o 12 innehåller en sammanställning af de 

fall, som i husförhörslängderna funnits antecknade, då 

flere lyten förekommit inom samma familj. Dessa tal 

kunna helt naturligt endast betraktas såsom minima, 

men omfatta dock i allt bortåt 700 familjer. 

Tabellen är uppstäld så, att i öfre afdelningen 

upptagits de fall, då man hos föräldrar till lytta barn 

äfvenledes kunnat konstatera förekomsten af lyten; i 

den senare afdelningen åter de fall,d å flere lytta syskon 

förekommit, hvilkas föräldrar antingen konstaterats vara 

fria från lyten, eller om hvilka man i detta hänseende 

icke har sig något bekant. Man läser då t. ex. i första 

raden af den öfre afdelningen, att 3 fall förekommit 

(kol. 4) der en sinnessjuk fader haft en sinnessjuk son 

(kol. 1) men derjemte veterligen äfven ej lytta barn, 4 fall 

(kol. 5) der en sinnessjuk fader egt, en sinnessjuk son 

(kol. 1) men veterligen icke flere barn, 8 fall (kol. 6) 

der en sinnessjuk moder haft en sinnessjuk son (kol. 1) 

men veterligen egt ej lytta barn derjemte o. s. v. 

Tabellens nedre afdelning är uppstäld efter liknande 

grund. 

Den skilnad som i tabellen utmärkts genom dubbla 

kolumner (A och B) under hvarje rubrik, hvarvid un 

der A upptagits de fall, då veterligen friska (ej lytta) 

syskon förekomma jemte de lytta, kan naturligtvis icke 

göra anspråk på att representera den verkliga fördel 

ningen annat än för ett mindre antal fall. Tydligen 

ingår under B ett betydande antal fall, i hvilka friska 

barn förekommit jemte de lytta, men antingen redan 

afgått med döden, utflyttat till annan ort, vare sig 

inom eller utom församlingen, eller af ett eller annat 

skäl ej kommit att i längden upptagas på samma ställe 

som de lytta syskonen, hvarefter all möjlighet att kon

statera förhållandet upphört. Men såsom minima ega 

talen under A icke desto mindre sin betydelse. 

Tab. N:o 13. Dödlighets- och lifslängds tabeller för 

tioårsperioden 1871—1880. 

Jemte särskildt beräknade dödlighets- och Iifslängds

tabeller för perioden 1871—1880 (tab. N:o 9) med

delas här nedan äfven några tabellariska öfversigter af 

åldersklassernas vexlande styrka under gångna tider, 

för så vidt de sedan midten af förra seklet periodiskt 

återkommande folkräkningarna dertill lemnat erforder

ligt material. Då dessa tabellariska öfversigter redan 

förut i föregående folkräkningsredogörelser — A. I. 3. 

sid. 72, A. II. 3. sid. XXXIX och A. XII. 3. sid. LVI — 
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gjorts till föremål för en utförligare granskning, återstår 

här hufvudsakligen endast att komplettera dem med de 

upplysningar, som sedan dess inkomna uppgifter för

anleda. För jemförelses skull har år 1875, i likhet 

med år 1865, räknats som folkräkningsår, ehuruväl 

ingen census då förekommit. 

Följer man i nedanstående tab. Litt. T1) der före

kommande tal i sned riktning uppföre, erhåller man en 

öfversigt af folkmängden, sådan den vid de olika folk

räkningarna visat sig fördelad i 5-årsklasser. Läser 

man åter tabellen på vanligt sätt i horisontala rader, 

lemnar densamma tillfälle till en jemförelse mellan dessa 

åldersgrupper och antalet födde, från hvilka de här

stamma. 

Hvar kolumn betraktad för sig påkallar dock särskild 

uppmärksamhet. Härvid visar sig att, änskönt ålders

klasserna enligt regel mer än fördubblats sedan midten 

af förra århundradet, denna stegring ingalunda fortgått 

oafbrutet, utan under större eller mindre fluktuationer. 

Orsaken härtill är främst att söka i den vexling i na

tivitetens absoluta belopp, som egt rum och hvilken ej 

alltid uppträdt som ökning, utan ofta nog som minsk

ning. Fall förekomma dock, för hvilka denna förkla

ringsgrund ej räcker, utan härröra Vexlingarna då från 

större in- och utflyttningar eller ock från en tillfälligt

vis ökad dödlighet. Hvad de förra fallen beträffar, äro 

de dock temligen enstaka, de som bero på dödlighetens 

vexlingar deremot helt visst många, men i denna tabell 

ej tillfyllest skönjbara, till följd af det förherskande 

inflytande, generationens ursprungliga styrka utöfvar, 

såsom ock här ofvan (sid. IV) utförligare påpekats. Vill 

man alltså bedöma, i hvad mån dödligheten kan sägas 

hafva inverkat på åldersklassernas storlek, måste ef

fekten af nativitetens vexlande belopp elimineras bort, 

eller — hvilket är detsamma — en reduktion af de 

absoluta talen till samma utgångspunkt företagas. En 

sådan reduktion är verkstäld i tab. Litt. U och Litt. V, 

hvilka, i likhet med nu behandlade tabell, äro så an

ordnade, att på samma horisontalrad redovisas för de

mografiska förhållanden rörande samma kull. 

1) De mindre väsentliga skiljaktigheter, som förefinnes emellan de i denna 
tabell och de i A. XII. 8. tab. Litt. O förekommande siffrorna härröra 
från den revision, som desse undergått i det till 1876-års berättelse 
fogade bihanget: Några grunddrag af Sverige» befolkninga-statiatik för åren 
1748-1875. 
Befolininguialisik för år 1880. III. 

Tab. Litt. U., der den för alla åldersklasser gemen

samma utgångspunkten är 10,000, är beräknad och att 

förstå sålunda: Enligt tab. Litt. T utgjorde de exempelvis 

under åren 1866—1870 födde 618,291 barn, och vid 1870 

års slut räknades de qvarlefvande af dessa som 0—5-

åringar, men återfunnos då blott 491,084 såsom inom 

riket befintliga, hvarför en minskning af 127,207 upp

stått, eller på hvart 10,000 en minskning — här 

kalladt dekrement — af 2,057 personer. Enligt gjorda 

beräkningar befnnnos år 1875 5—10-åringarne, hvilkas 

grupp nyssnämnda 0—5-åringar då bildade, till an

talet understiga dessa senares med 35,641 personer, 

hvilket motsvarar ett dekrement af 726 personer o. s. v. 

Tabellen Litt. U kan alltså sägas i relativa tal an

gifva det antal, hvarmed hvar femårsklass minskats 

under loppet af de fem år, som den behöft för att 

öfvergå till närmast högre åldersgrupp och, då denna 

minskning företrädesvis har sin grund i dödligheten, 

äfven gifva en öfversigt af de dödlighetsrisker, för 

hvilka de under olika qvinqvennier födde varit ut

satta under skilda tider af sin lefnad. I afseende på 

dessa dödlighetsriskers vexling är lagen för de olika 

generationerna alltid densamma; stor dödlighet i de förste 

lefnadsåren, derpå ett hastigt sjunkande, tills minimum 

inträffar under åldersperioden 10—15 år, hvarefter en 

stegring inträder, i början långsam, efter uppnådda 50 

år raskare, men först bland 60—70-åringarne är död

ligheten så stor som den i medeltal var under de fem 

första lefnadsåren. 

Vill man åter bilda sig ett begrepp om den rela

tiva minskning åldersklasserna undergått under ett visst 

qvinqvennium, har man att följa, såsom af tabellens sjelfva 

uppställning omedelbart framgår, siffrorna i sned rikt

ning nedåt. Dekrementen för de 5-årsperioder, hvilka 

utmärka sig för jemförelsevis höga sådana, äro i tabellen 

återgifna med fetare typer. 

De båda sista qvinqvennierna förete i nu berörda 

afseende intet anmärkningsvärdt. Detta är deremot 

förhållandet med flere äldre tiderymder, och framträda 

bland dessa såsom synnerligen beaktansvärda de sju 

perioderna 1756—1760, 1771—1775, 1786—1790, 1806 

—1810, 1826—1830, 1851—1855 och 1866—1870. 

Beträffande de företeelser inom vårt lands yttre och 

inre historia, hvilka under dessa år så menligt influerat 
6 



Tab.Litt. T. Folkmängden inom särskilda åldersklasser, jemförd med det antal lefvande födde, ifrån hvilket den härstammar enligt 
samtliga folkräkningar. 
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Tab. Litt. U. Minskningen (dekrementet) på 10,000 för hvar och en af nedanstående åldersklasser enligt uppgifter vid samtliga folkräkningar. 
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på åldersklassernas normala rörelse, hänvisas till ofvan 

åberopade redogörelser för folkräkningarna åren 1855, 

1860 och 1870. 

I likhet med tab. Litt. T lemnar tab. Litt. V en 

redogörelse för de qvarlefvande och skiljer sig endast 

derigenom från denna, att i tab. Litt. V hafva alla 

generationerna en gemensam utgångspunkt, nemligen 

10,000 lefvande födde. Här framträda nu tydliga vittnes

börd om den förändring till det bättre, som under tider

nas lopp egt rum. Icke blott i fråga om barnen har det 

relativa antalet qvarlefvande väsentligen ökats, så är ock 

förhållandet inom åldersklasserna i allmänhet. I våra 

dagar decimeras generationerna vida långsammare än förr, 

och ville man döma om kommande slägten, så tyckes ta

bellen för dem förutspå en lifslängd, hvartill troligen 

knappast något land nu för tiden kan uppvisa motstycket. 

De sålunda i mera allmänna drag ådagalagda för

hållandena framträda än tydligare vid granskning af 

den i bilagda tab. N:o 13 meddelade och på dödlig

heten i Sverige under åren 1871—1880 grundade 

dödlighets- och lifslängdstabell, om hvars innehåll Sta

tistiska Centralbyrån nu torde få lemna några närmare 

upplysningar. 

Formeln1) för beräkningen af denna tabell har vä

sentligen varit densamma, sorn förut vid likartade be-

Beviset för formeln är följande. Under förutsättning, att den föräa-
dring, ökning eller minskning, sorn en visa ettårig ålderaklass, x — (x + 1) år, 
nsder loppet af ett år är underkastad, fördelar sig lika på hela året, kan 
aritmetiska mediet emellan åldersklassens absoluta belopp vid årets början 

Tab. Litt. V. Qvarlefvande af 10,000 lefvande födde inom hvar och en af nedanstående åldersklasser, enligt 

samtliga folkräkningar. 



Dödlighets- och lifslängdstabell. Beräkningssättet LIII 

räkningar (jfr A. I. 3, Å. II. 3 och A. XII. 3). Den för

utsätter kännedom om såväl folkmängdens som de af

lidnes fördelning i ettåriga åldersgrupper, äfvensom om 

antalet lefvande födde, allt för hvarje kalenderår. Om 

bestämmandet af dessa trenne faktorer lemna Stati

stiska Centralbyråns årsberättelser all nöjaktig upplys

ning, utom hvad de öfver 90 år befintlige angår. Medan 

För de späda barnen är formeln likväl ej användbar, utan har i stället 
tillämpats följande: 

hvars riktighet lätt inses, om mas tager i betraktande, att enligt gjorda 
underaökningar (se Stat. Tidskr.III , sid. 435) endast 1/4 af dem, sorn dö under 
ett års lopp i åldern 0—1 år, härstammar från föregående årets kull, men de 
återstående 3/4 tillhöra de under samma år föddes antal. 

Motsvarande i redogörelsen för folkräkningen 1870, A. XII. 3, tilläm
pade formler voro: 

Att formlerna (1) och (3) samt (2) och (4) föga afvika från hvarandra, inses 
utan svårighet. 

I afseende på formeln (3) anmärktes redan i nyssnämnda berättelse sid' 
LXI1I, att densamma rätteligen bort utbytas emot här begagnade formeln (1)' 
men ansågs då, att derigenom ökad möda ej skulle motsvaras af någon 
nämnvärd skilnad i resultatet. Ehuruväl formlerna (1) och (2), såsom va
rande riktigare, här användts, måste dock medgifvas, att skilnaden är högst 
ringa, såsom af följande sammanställning framgår. 

Mortalitetskoefficienter (%) för åren 1871—1880. 

nemligen i allmänhet, med utgång frän 1870 års folk-

rftkningssiffror en sannolikhetsberäkning af åldersklas

sernas styrka under de mellan 1870 och 1880 liggande 

åren varit möjlig att utföra, har det ringa antalet per

soner, som öfverlefva sitt 90:de lefnadsår, vållat, att för 

dem ej samma beräkningsgrund kunnat användas. En 

likartad på folkräkningen 1880 fotad uppskattning af 

medelfolkmängden under decenniet 1871—1880 har här

utinnan lemnat ett lyckligare resultat, hvilket i nedan

stående tabells kol. 2 och 3 meddelas: 

Medelfolkmängden öfver 90 års ålder åren 1871—1880. 

Då likväl enligt denna beräkning medelfolkmängden 

öfver 90 år under decenniet skulle hafva utgjort 

333'3 mankön och 884'9 qvinkön, men enligt års

berättelserna varit 278"9 mankön och 796'2 qvinkön, 

har det nu ansetts riktigare, att i stället för serierna i 

kol. 2 o. 3 bilda och använda dem i kol. 4 o. 5, hvars 

termer äro proportionela med termerna i serierna kol. 

2 o. 3, men hvilkas summor utgöra här ofvannämnda 

tal, 278'9 och 796'2; ett förfarande som åtminstone må 

anses mer berättigadt än det oftast brukliga att anse 

medeltalet mellan periodens begynnelse- och slutsiffror 

för folkmängden inom åldrarne öfver 90 år som till

fyllestgörande uttryck för dessa åldrars medelfolkmängd. 

Om man sålunda icke har anledning att betvifla 

tillförlitligheten af de för beräkningarna erforderliga 

faktorerna, kunde man deremot vara tveksam, huru

vida de siffror, som erbjudas, äro nog stora att på 
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dem bygga föreliggande beräkning, hvilken liksom 

all annan sannolikhetskalkyl grundar sig på lagen för 

stora tal. Ått så är förhållandet, får väl dock an

tagas, då man rör sig med en folkmångd på i medeltal 

närmare 4 1/2 millioner invånare under en tid af tio år, 

hvarunder antalet lefvande födde och aflidne uppgått 

till resp. 1,337,301 och 801,404 personer. 

Hvad i öfrigt beträffar beräkningarnas tillförlitlighet, 

kan det visserligen synas, som om den till riket 

hörande in- och utflyttningen äfven bort tagas med i 

räkningen, men beräkningsformelns sjelfva karaktär har 

gjort detta onödigt. Derest nemligen emigranterna 

qvarstannat i sitt fosterland, hade visserligen folk

mängdens absoluta belopp inom de olika åldersklasserna 

stält sig högre, men på samma gång hade de af dem, 

sorn slutligen under perioden aflidit, proportionsvis ökat 

antalet aflidne, hvarför relationen mellan dessa båda 

faktorer och dermed äfven sjelfva formeln kan anses 

blifva oförändrad, vare sig afseende fästes vid emigra

tionen eller icke. Detta är ett antagande, som kunde 

ega sin giltighet, äfven om talrikare emigration egt 

rum, än i verkligheten varit förhållandet, nemligen i 

medeltal omkring 15,000 personer årligen. Detsamma 

gäller i än högre grad om inflyttningen, hvars årliga 

bidrag, enligt de beräkningar, som föreligga efter år 

1875, uppgått till ej fullt 3,000 personer. 

Vid upprättandet af förut offentliggjorda mortalitets-

tabeller hafva först bildats de i tab. N:o 13 kol. 2—7 

befintliga värdeserierna öfver qvarlefvande och aflidne,, 

för att sedan ur dessa härleda öfriga i tabellen före

kommande funktionsvärden. Här åter är mortalitets

koefficienten den först beräknade funktionen. För resul

tatet är det likgiltigt, hvilken väg man går; men som mor-

talitetskoefiieienten väl ändå får betraktas såsom funda-

mentalfunktion, har densamma nu valts till utgångspunkt. 

Mortalitetskoefficienten, hvarmed här menas sanno

likheten för en person att dö under loppet af ett påbörjadt 

lefnadsår, skulle likasom hvarje annan sannolikhet 

rätteligen uttryckas med ett egentligt bråk, men fram-

ställes här, såsom ock skedde i senast beräknade ta

beller, genom procenttal. 

I nedanstående tab. Litt. X återfinnas värdena af 

mortalitetskoefficienten för hvarje jemnt åldersår sådana 

de ur beräkningen direkt framgått. Visserligen äro 

dessa så att säga råa värden ganska tillfredsställande, 

men diskontinuiteter förekomma dock, hvarför en ut-

jemning företagits, på det sätt, att medelvärdet af tre 

på hvarandra följande värden fått ersätta det mellersta. 

Denna operation har upprepats tvenne gånger, och det 

sålunda erhållna resultatet finnes infördt i bilagda tab. 

N:o 13 kol. 23—25. 

Värdena för åldrarne under 15 år hafva dock 

lemnats orörda, då variationen här är väl stor, för att 

man med fördel skulle kunna begagna sig af den i öfrigt 

använda utjemningsmetoden, och dessutom de serier, som 

de ursprungliga värdena erbjuda, äro temligen antag

liga. Det sätt, hvarpå värdena här utjemnats, tillfreds

ställer visserligen icke vetenskapens strängaste for

dringar, men ett berättigande till metodens tillämpning 

föreligger dock i de ringa belopp, hvartill de ursprung

liga oregelbundenheterna uppgå, och den skilnad i 

resultatet, en annan finare, men på samma gång vida 

mödosammare utjemningsmetod kunnat medföra, hade 
o 

säkerligen blifvit ej ens nämnvärd. Åtminstone synes 

detta framgå af den stora öfverensstämmelse, som råder 

emellan de ursprungliga och på sätt som här skett ut

jemnade koefficienterna, ehuruväl dessa senare ställa 

sig i allmänhet något, om ån högst obetydligt, högre. 

Hvad nu först beträffar dödligheten i första lef

nadsåret, är densamma särdeles stor, i det att sanno

likheten att dö för det nyfödda barnet uppgår till ej 

mindre än 01406 för mankön och 0'1193 för qvinkön 

eller resp. 14'06 % och 11'93 %. Hur stora än dessa död

lighetsrisker kunna förefalla, äro de dock i de flesta 

andra länder vida större. Det företräde, Sverige i detta 

hänseende sålunda eger, delar det med det öfriga Skandi

navien, hvarför man väl får anse detsamma bero åt

minstone till någon del på klimat- och rasförhållanden. 

I forna dagar var dödligheten i den första barnaåldern 

äfven i vårt land större, såsom ur följande samman

ställning framgår, utvisande denna under olika perioder, 

huru många af 10,000 lefvande födda aflidit, innan de 

uppnått ett års ålder: 
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Såsom man finner, har en ej ringa minskning i 

barnadödligheten sedan förra århundradet inträdt. De 

siffror, som utmärkte denna under perioden 1761— 

1763 hafva sedan dess nedgått med 42 % för mankön 

och 47 % för qvinkön och äro sålunda numera föga mer 

än hälften mot hvad de då voro. Att denna förändring 

till det bättre i ej ringa mån är att räkna skyddskopp

ympningen till förtjenst har flerfaldiga gånger i Sta

tistiska Centralbyråns berättelser påpekats. Dock är 

naturligt, att äfven andra omständigheter bidragit. Ett 

mera allmänt välstånd, rikare skördar, allmänbildningens 

spridande, läkarekonstens framsteg och ej minst de 

kraftiga åtgärder, som till helsovårdens ordnande och 

befrämjande vidtagits, hafva tvifvelsutan gjort sitt till 

för att värna såväl det nyfödda barnet som den full

vuxne mot dödens härjningar. Den ogynsamma för

delning af folkmängden efter åldersklasser, som en sådan 

minskning i barnadödligheten möjligen kunde medföra, 

synes dock icke för vårt land vara att befara. De pro

duktiva åldersklasserna utgöra nemligen fortfarande en 

lika integrerande beståndsdel af samhället som förr, ett 

förhållande dess mer beaktansvärdt som den på se

nare tider ej obetydliga emigrationen företrädesvis ur 

dem rekryterats. Att trots emigrationen och minskad 

barnadödlighet ingen menlig rubbning i åldersklassernas 

relativa styrka uppstått är att tillskrifva ej blott den 

minskning i nativitetens relativa belopp, som med åren 

inträdt, utan äfven den omständigheten, att dödlig

hetens fallande röjer sig inom alla åldrar. 

Tab. Litt. X. Mortalitetskoefficienter(%) för olika kön och åldrar under åren 1871—1880. 

(Utan utjemning; jfr tab. N:o 13, kol. 23—25, der dessa koefficienter äro utjemnade). 
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Efter det höga läge, som dödssiffran intager vid 

lifvets början, sänker den sig hastigt under de första 

åren. Redan vid det första lefnadsårets slut har mor

talitetskoefficienten för begge könen gemensamt för

minskats till 3'96 % d. v. s. till ej ens tredje delen så 

mycket som i början. Vid fylda 5:te året har den 

sjunkit till 1'19 %, vid det 10:de till 0'50 %, och vid det 

14:de året intrader dess lägsta värde med den ytterst 

ringa dödlighetsrisken 0'37 %. Från denna minimipunkt 

stiger dödstalet åter, men till en början långsamt, 

så att det först vid 43 års ålder uppnår ett värde af 

1 %. Härefter blir dödlighetens tillväxt år för år allt 

snabbare. Vid 58 års ålder dö inom ett år öfver 2 %, 

vid 63 år 3 %, vid 69 år 5 %, vid 77 år 10 %, men ej 

förr än vid 80 års ålder blir dödlighetsrisken så stor 

som vid födelsen. Att nu vidare framdraga dödslinien 

torde vara vanskligt. Deras antal, som öfverlefva sitt 

80:de år, är ju så ringa och beräkningar af förevarande 

art tarfva alltid ett temligen stort antal fall att bygga 

på. Så mycket är emellertid visst, att dödligheten inom 

lifvets högsta åldrar är särdeles stor. Siffrorna visa, 

att vid 90 års ålder går en tredjedel bort inom ett år 

och vid 100 år hälften om ej alla af de få som då 

återstå. 

Söker man åter att ur tabellens siffror utröna 

dödlighetslagarne hos de olika könen så kunna följande 

slutsatser dragas, nemligen: 

att mankönets dödlighet alltid, med undantag af 

åldersperioden 12-—16 år, står högre än qvinkönets; 

att skilnaden emellan de båda könens dödlighet 

till sin numeriska valör visserligen stiger och faller 

med sjelfva dödligheten, dock icke så att proportionen 

emellan man- och qvinkönets dödlighet förblifver kon

stant; 

att denna proportion når sitt högsta värde vid 49 

års ålder, då alltså skilnaden mellan de båda könens 

dödlighet relativt taget är störst; samt 

att slutligen mankönets lägsta dödlighet inträffar 

vid 14 års ålder men qvinkönets redan två år tidigare. 

I sistnämnda hänseende må anmärkas, att enligt 

beräkningarna för förra perioden 1861—1870 inföll 

minimipunkten för mankönet äfven då vid 14 års ålder, 

men för qvinkönet vid 13 år. Qvinkönets minimipunkt 

för 1871—1880 sväfvar mellan 12 och 13 år, men för

lägger sig med en ringa skiljaktighet i siffrorna till 12 

år (jfr tab. Litt. X). 

Mannens dödlighet ådagalägger förutom här nämnda 

äfven en annan egendomlighet derutinnan, att densamma, 

om den åskådliggöres genom en kurva, eger en s. k. 

böjningspunkt. Kurvan, som strax efter minimum företer 

en rask stigning, tager vid omkring 21 års ålder en 

mera horizontel riktning och visar till oeh med några 

år derefter en viss tendens att ånyo' sjunka. Sjelfva 

tidpunkten för förändringen, myndighetsåldern, antyder 

dess orsak. Mannen träder då, den ene efter den andre, 

i äktenskap och blifver derigenom delaktig af dess väl

görande inflytande på lifslängden, och sålunda kan hvar 

och en af desse bidraga till att förbättra eller sänka 

de samfälda männens dödskurva för denna tid, hvilken 

kurva eljest skulle hafva fått ett mycket högre läge. 

Först i redogörelsen öfver folkräkningen 1870 blef 

det möjligt att uppvisa giftermålets inflytande till en 

minskad dödlighet, efter som då för första gången såväl 

folkmängden som antalet aflidne fördelades ej blott 

efter ålder och kön, utan jemväl efter den äktenskap

liga ställningen. De härigenom vunna tabellerna i 

förening med en dylik öfver antalet aflidne under år 

1871 utgjorde grundvalen för den då utförda beräk

ningen öfver dödligheten hos skilda civilstånd. Sedan 

dess föreligger ett vida rikare material, i det att ta

beller finnas upprättade för hvarje år af decenniet 

1871—1880 öfver antalet aflidne, uppdelade efter nyss 

angifna indelningsgrund, hvaröfver de särskilda under

dåniga årsberättelserna om folkmängden närmare med

dela. Såsom uttryck för medelfolkmängden inom de 

olika ålders-, köns- och civilståndskategorierna, hvarom 

beräkningen i öfrigt förutsätter kännedom, måste man 

dock nöja sig med medelvärdet emellan decenniets be

gynnelse- och slutsiffror, alldenstund det endast för 

folkräkningsår är praktiskt möjligt att deröfver upp

ställa några antagliga tabeller. Den brist, som utan 

tvifvel i detta hänseende föreligger, röjer sig ock i de 

oregelbundenheter, som i nedanstående tab. Litt. Y kol. 

2—4 och 8—10 offentliggjorda mortalitetskoefficienter 

för skilda civilstånd förete. Visserligen har försök 

gjorts att upphjelpa detta missförhållande genom en ut

jemning i enlighet med å sid. LIV angifna grunder 
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(kol. 5—7 och 11—13), men har detta endast delvis 

lyckats. Ehuruväl man således ej kan tillskrifva nu 

berörda siffror någon högre grad af precision, torde 
man emellertid få anse dem tillfyllest noggranna för 

Tab. Litt. Y. Mortalitetskoefficienter (%) för olika kön, åldrar och civilstånd åren 1871—1880. 
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det här afsedda syftet, nemligen att uppvisa gifter

målets inverkan på dödligheten. 

Tabellen, som sålunda för hvartdera könet fram

ställer dödligheten i såväl olika åldrar som civil

stånd, vittnar företrädesvis om följande märkliga för 

hållanden: 

att hos mankönet dödligheten inom samma ålder 

städse är störst bland de ogifte, mindre bland enk

lingar, men lägst hos det gifta ståndet; 

att denna öfvervägande mortalitet hos det ogifta 

mankönet är så väsentlig, att densamma under en stor 

del af lifvet uppgår till dubbelt mot hvad hos det gifta 

eger rum; 

att jemväl hos qvinkönet i de högre åldrarne ett 

analogt förhållande gör sig gällande, om ock ej på 

långt när i så hög grad som hos mankönet; 

att deremot i yngre åldrar dödlighetsrisken för 

den ogifta qvinnan ända till det 3 4: de året är mindre 

än för den gifta; 

att enkans dödlighetskurva allt intill 44 års ålder 

intager det högsta läget; samt 

att vid jemförelse mellan de båda könen den för 

mannen utmärkande högre mortalitetsintensiteten skar

past framträder inom det ogifta ståndet, mindre bland 

enklingar och enkor, men endast föga bland gifta 

personer. 

De resultat, hvartill man nu kommit, finna sin 

bekräftelse i den stora öfverensstämmelse, som förefinnes 

dem emellan och motsvarande i ofvan åberopade redo

görelse för folkräkningen år 1870, samt stadfästas än 

vidare genom de iakttagelser på samma område, som 

flere andra länders statistik gifver vid handen. Utan 

att söka här ingå på en närmare undersökning af den 

innersta grunden för civilståndets inverkan på mortalitets

förhållandena, torde man dock, utan att göra sig skyl

dig till blott en lös förmodan, kunna hålla för antag

ligt, att den fond af ökad lifskraft, mannen genom 

äktenskapet synes vinna, har bland flere en förklarings

grund i det regelbundnare lif han såsom gift för och 

den större omvårdnad han i eget hem åtnjuter. 

Sedan nu dödligheten och den inverkan, ålder, kön 

och civilstånd utöfva på densamma, här ofvan upp

visats, torde uppmärksamheten böra fästas vid några 

af dess funktioner, hufvudsakligen egnade att gifva en 

föreställning om den betydelse en dödlighet, som den i 

vårt land för handen varande, innebär för dess in

byggares lifslängd. Främst bland dessa funktioner 

återfinnes (i tab. N:o 13) kolumnerna för de qvarlef

vande (kol. 2—4). Vid beräkningen häraf har såsom 

utgångspunkt valts 100,000 lefvande födde af hvart 

kön, och tänker man sig då för enkelhetens skull 

dessa såsom liktidigt födde och alltså äfven liktidigt 

inträdde i hvarje lefnadsår. För hvart och ett af de 

nyfödda gossebarnen är sannolikheten att dö 0"14059 

(eller uttryckt i procent 14'oe enligt kol. 23 i tab. N:o 

13; jfr tab. Litt. X). Af de 100,000 födde aflida följ

aktligen 14,059 0—1-åringar och lyckas således endast 

85,941 uppnå 1 års ålder. Dessa 1-åringar decimeras 

vidare under 2:dra årets gång med ett visst belopp 

(4'073 %), så att vid dess slut 82,441 återstå, och fortgår 

så minskningen år för år, tills den siste qvarlefvande 

aflidit. Denna sifferserie får ej uppfattas såsom om 

den skulle återspegla relativa åldersklassernas styrka nu 

eller framdeles. För att den så skulle göra, kräfdes ej 

blott, att antalet födde städse uppgått och komme att 

uppgå till dess nuvarande belopp, utan äfven att död

lighetens lagar alltid varit och allt framgent förblefve 

desamma som i våra dagar. Men kolumnens siffror 

erbjuda något annat i stället. De säga nemligen i rela

tiva tal, hur många af dem, som nu födas, skulle på

verkade af en mortalitet, som den under decenniet 

1871—80 rådande, öfverlefva det l:sta lefnadsåret, hur 

många det 2:dra, hur många det 3:dje o. s. v. 

Vid en jemförelse emellan de båda könen, träder 

här effekten af qvinkönets lägre dödlighet otvetydigt 

fram i dagen i det välbekanta sakförhållandet, att vida 

färre män än qvinnor upplefva höga åldrar. Under 

det att af 100,000 födde 10,940 af mankön ingå i sitt 

80:de år, är det motsvarande antalet qvinkön 15,364 

d. v. s. 41 % högre; mer än dubbelt så många qvin

nor som män upplefva sitt 90:de och öfver 6 gånger 

så många sitt 100:de år. 

Jemsides med de qvarlefvande stå i tab. N:o 13 

de aflidne (kol. 5—7), hvilka kolumner hafva till ända

mål att framställa den ordning, i hvilken de en gång 

födde så småningom dö bort. 
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Ur tabellen i hvad den rörer de aflidne kunna åt

skilliga slutsatser dragas, nemligen: 

att antalet aflidne under första lefnadsåret är det 

största förekommande; 

att detta antal — 14,059 af mankön och 11,928 

af qvinkön bland 100,000 lefvande födde af hvartdera 

könet — är så betydande, att bland 0—1-åringarne 

blifva lika många dödens byte som under de derpå 

följande resp. 17 och 10 åren tillsammans; 

att antalet aflidne efter första året raskt aftager, 

tills ett minimum inträder med ett värde af 248 af 

mankön och 298 af qvinkön vid resp. 14 och 12 års ålder 

— alltså samtidigt med lägsta dödlighetsrisken —; samt 

att, sedan antalet härefter under en lång följd af 

år ökats, detsamma åter vid 75 år för mankönet och 

76 år för qvinkönet passerar en vändpunkt, hvarefter 

ett hastigt fallande följer, som fortgår till lifvets gräns. 

Någon direkt bild af dödligheten gifva dessa ta

bellens siffror öfver de aflidne icke. Detta blir först 

händelsen, om den sättes i samband med talen för de 

qvarlefvande och förhållandet mellan der förekommande 

tal är ej heller, såsom lätt inses, något annat än den 

mera omnämnda mortalitetskoefficienten. 

Såsom ofvan nämndes, uppnå af 100,000 födda 

gossebarn endast 85,941 1 års ålder. De 100,000 födde 

hafva alltså under det första året tillsammans upplefvat 

85,941 år + det antal år, som de 14,059 aflidne kunna 

anses hafva innan sin död genomlefvat. Med ledning af 

en särskild undersökning öfver dödligheten i första 

lefnadsåret (jfr Stat. Tidskr. III., sid. 435 o. följ.) kan 

medelåldern för de i första lefnadsåret aflidne beräknas 

och har densamma befunnits utgöra för mankön 0'284 

år, för qvinkön 0'299 år och för båda könen 0'292 år. 

De 14,059 aflidna gossebarnen hafva följaktligen till

sammans upplefvat 3,993 år, och de af 100,000 födde 

vid 1 års ålder sammanlagdt genomlefda åren (kol. 8—10) 

utgöra alltså 89,934 år. 

Motsvarande årssumma för qvinkönet uppgår till 

91,638 och för båda könen till 90,781 år. I afseende 

på den, åtminstone under 2:dra och 3:dje åren ganska 

variabla dödligheten föreligger ej hittills någon under

sökning. Intill dess en sådan blifvit verkstäld, får man 

väl antaga, att de aflidnes antal under hvarje lefnadsår 

utom det första fördelar sig temligen jemnt på hela året 

och deras medelålder utgör det sist fylda året + 1/2t år. 

Under denna förutsättning belöper sig för 100,000 

födde af mankön efter 2 års lopp den genomlefda tiden 

till 89,934 + 82,441 + 72 3,500 = 174,125 år o. s. v. 

ända till lifvets slut, då den utgör 4,526,610 år. Mot

svarande tal för qvinkönet är 4,861,990 samt för båda 

könen 4,695,152. 

Om nu 100,000 personer, intill dess den siste af 

dem aflidit, sammanlagdt tillryggalägga nyssnämnda antal 

år, så är å andra sidan klart, att enligt denna erfaren

het ett lika antal nyfödda hafva i utsigt just så många 

är att genomlefva (kol. 11—13), samt att når de nått 

1 års ålder och redan upplefvat ett visst antal år till

sammans — 89,934 för mankön och 91,638 för qvin

kön —, så återstå för dem endast resp. 4,436,676 oeh 

4,770,352 år o. s. v. 

Jemföres dessa och äldre motsvarande beräkningar 

med hvarandra, mötes man af följande märkliga siffror: 

Hela tillväxten sedan perioden 1816—1840 utgör 

för 100,000 af båda könen tillsammans ej mindre än 

552,177 år. Hur beaktansvärd denna ökning i sjelfva 

verket är, framgår otvetydigt vid en jemförelse emellan 

den stegring i siffran, som sedan nyssnämnda tids

period utmärker de årligen födda, och förhållandet 

emellan de antal år, dessa med hänsyn till mortaliteten 

då och nu för tiden haft och hafva att genomlefva. 

Medan nativitetens absoluta belopp, från att under åren 

1816-—1840 i medeltal hafva uppgått till omkring 

93,000 barn, stigit till 134,000 eller med 44 %, så kan 

med tillhjelp af ofvanstående sammanställning beräknas 

att motsvarande antal år att genomlefva utgöra resp. 

3,852,967 och 6,291,504, utvisande sålunda en ökning 

af 2,438,537 lefnadsår eller 63 %, d. v. s. ej långt ifrån 

en half gång till så stor som den antalet årligen födde 

kunde uppvisa. Hade ej med tiden en förändring till 

det bättre i dödligheten inträdt, utan vore' dess lagar 

i våra dagar lika stränga som för ett hälft sekel sedan, 
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så skulle det tarfvas en årlig nativitet af 152,000 i 

stället för 134,000 barn, för att det antal år, de årligen 

födde samfäldt kunna anses representera, skulle komma 

i jemnhöjd med förhanden varande belopp; och med den 

nativitet, som för närvarande gäller, skulle antalet uppgå 

till endast 5,551,587 lefnadsår eller 739,917 år mindre 

än det verkliga beloppet. Ehuru jemväl det ökade 

antalet lefvande födde bidrager till denna sistnämnda 

siffras storlek, måste dock den vinst, som densamma 

utvisar, tillskrifvas den minskade dödligheten och der

med sammanhängande gunstigare lifslängdsförhållanden, 

ty derförutan vore densamma ingen. Dessa 739,917 

år, hvilka utgöra närmare en tredjedel af den här ofvan 

uppvisade totala ökningen — 2,438,537 lefnadsår — 

kan också sägas innefatta den egentliga vinsten, eftersom 

de öfriga två tredjedelarne utgöra en helt naturlig följd 

af och stå i proportion till nativitetens ökade absoluta 

belopp. Ofvanstående öfversigt visar derjemte, att det 

är isynnerhet de sista 20 åren, man har att tacka för 

de uppvisade framstegen. 

Då man nu känner dels antalet qvarlefvande vid 

hvarje jemnt åldersår, dels det antal år, som för dem 

återstå att tillsammans genomlefva, så erhåller man 

genom division af dessa begge talserier det antal år, 

hvar och en af dessa qvarlefvande eger att i medeltal 

ytterligare genomlefva, eller den s. k. återstående inedel-

lifslängden 1) (kol. 14—16). 

Den återstående medellifslängden är icke, som man 

skulle kunna förmoda, störst vid födelsen; då är den 

ej mer än 47 år för båda könen utan åtskilnad, men 

redan när det första årets stora dödlighetsrisk väl är 

öfverstånden, har densamma ökats till 5 2 '9 år. Maxi

mum uppnås vid 4 års ålder med ett värde af 54'6 

år, hvarefter ett kontinuerligt fallande inträder, hvars 

årliga belopp under en lång tid — f. o. m. fylda 9:de 

t. o. m. det 61:sta lefnadsåret — förblifver i det när

maste konstant och i medeltal uppgår till 0'73 år. 

Som en naturlig följd af qvinnans lägre dödlighet, 

framstå de större förhoppningar om en lång lefnad som 

äro henne framför mannen beskärda. Vid inträdandet 

i lifvet är denna skilnad störst, och eger qvinnan då 

utsigt att i medeltal få lefva 48'6—45 '3 = 3 '3 år längre 

1) För en mera direkt metod att erhålla den återstående medellifälfagdeii redo
göres i A. XXII. 3, sid. LXVI. 

än mannen. Visserligen förminskas denna differens 

under det första lefnadsårets gång, så att densamma 

vid dess slut belöper sig endast till 2'5 år, men håller 

sig derefter så oföränderlig, att den exempelvis vid 25 

års ålder fortfarande utgör 2 år, vid 40 års ålder 2'3 

år, vid 50 års ålder 1'8 år o. s. v. 

En återblick på förhållanden som egt rum under 

förflutna tider lemnar följande upplysningar om åter

stående medellifslängden, räknad från födelsen: 

Den tillökning som ofvanstående tal förevisa här

rör tvifvelsutan i ej oväsentlig mån från den minskade 

barnadödligheten. Till en del torde äfven i den rela

tivt taget ringa intensitet, denna sistnämnda inom vårt 

land numera besitter, vara att söka orsaken till, hvarför 

den återstående medellifslängden räknad från födelsen 

ställer sig högre i Sverige än i de flesta andra euro

peiska länder. Att emellertid denna förklaringsgrund 

icke enbart är tillfyllest, framgår deraf, att samma för 

vårt land så gynsamma lifslängdsförhållande existerar 

inom alla åldrar, hvadan man måste hålla för obestrid

ligt, att Sveriges inbyggare ej blott inom barnaåren 

utan under hela sin lefnad stå under inflytande af 

mindre tryckande dödlighetslagar, än merendels annor

städes äro rådande. 

När man uppgifver den återstående medellifs

längden (vie moyenne) räknad t. ex. från födelsen till 

47 år för båda könen gemensamt, så är dermed icke 

sagdt, att flertalet uppnår denna lefnadsålder. Så är 

visserligen händelsen, men detsamma kan påstås om 

åldrarne deröfver ända t. o. m. 57 år, såsom talen 

för de qvarlefvande nogsamt visa. Det nyfödda barnet 

har nemligen i utsigt att lefva åtskilliga år längre än 

den återstående medellifslängden angifver, eftersom det 

är antagligare 50,052/100.000 att det uppnår alla åldrar 

t. o. m. 57:de året, än att motsatsen eger rum. A 
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andra sidan blir endast mindretalet personer 

så gamla som 58 år. Emellan 57 och 58 år måste 

derföre finnas en punkt, der de en gång föddes antal 

reducerats till h ä l f t e n a f sin ursprungliga nu

merär. På samma sätt kan med tillhjelp af kolumn

serien för de qvarlefvande för hvarje grupp likåriga 

utrönas den ålder, vid hvilken jemnt halfva antalet af 

dem återstår och för hvilken följaktligen är utmärkande, 

att sannolikheten att uppnå densamma är lika stor som 

att dessförinnan dö. Den tiderymd, som förflyter, innan 

denna ålder inträffar, är den s. k. sannolika lifsläng

den (vie probable) (kol. 17—19). Redan af hvad här 

blifvit anfördt torde framgå, att den återstående medel

lifslängden och den sannolika noga böra skiljas från 

hvarandra. Den förra var ett medelvärde och upplyste 

om det antal år, som personer tillhörande samma 

åldersgrupp i genomsnitt hafva att ytterligare genom

lefva. Den senare åter innebär endast en omskrifning 

och ömvändning af tabellen öfver de qvarlefvande, be

traktad från en viss synpunkt. 

Så vidt skilda nu än dessa båda begrepp äro, råder 

likväl en så stor öfverensstämmelse emellan sjelfva för

loppen af de talserier, som representera dem, att allt, 

som i detta afseende blifvit sagdt om den s. k. åter

stående medellifslängden, äfven eger i sina allmänna 

drag full tillämplighet på den sannolika lifslängden. 

De enda skiljaktigheter som förefinnas äro, att den 

sistnämndes värden i förra delen af lifvet ligga högre, 

i den senare lägre, än medellifslängdens, samt att maxi

mum hos den sannolika inträffar redan vid 2 års ålder. 

Tager man äfven här i skärskådande äldre beräk

ningar, så möta följande talserier för det nyfödda bar

nets sannolika lifslängd: 

Af synnerligt intresse är att jemföra med hvar

andra de förändringar, som den återstående medellifs-

Fördelar man alltså de af rikets samtlige inbyggare 

år 1880 upplefda åren, så komma på hvar och en 29'29 

år. Mellan de båda könen är skilnaden oväsentlig: på 

det manliga komma i medeltal 29'10 år och på det 

qvinliga 29'46 år. Ålderssumman för mankönet var 

64,462,572 år, for qvinkönet 69,245,820 år, och följ

aktligen for hela befolkningen 133,708,392 år. 
I 

längden och den sannolika med tiden undergått. Under 

det att vid början af den årsföljd, ofvanstående upp

gifter omfatta, dessa begge uttryck för den i utsigt 

stälda tillvaron tillnärmelsevis sammanstämma — den 

sannolika är dock något mindre för mankön och något 

större för qvinkön —, så har sedan dess den sannolika 

lifslängden fått ett försprång af ej mindre än omkr. 

10 år, och har denna funktion härutinnan ett företräde 

framför medellifslängden, att genom densamma mycket 

skarpare framhäfves, att vårt lands befolkning nu vida 

talrikare än fordom upplefver och till samhällets båtnad 

får göra sig till godo lifvets kraftfullaste och bästa 

åldrar. 

I sammanhang med nu behandlade fråga stå medel

värdena af de aflidnes och de lefvandes uppnådda 

lefnadsår. Hvad nu de aflidnes medelålder angår, har 

denna, såsom de särskilda årsberättelserna angifva, 

under åren 1871—80 i medeltal uppgått till 31'81 år 

för mankön och 36't8 för qvinkön. Det högsta värde, 

som de dödes medelålder under tioårsperioden upp

nådde, inträffade år 1871 med 34'62 år för det manliga 

och 3977 år för det qvinliga könet, minimum åter år 

1878 med resp. 29"47 och 33"68 år, och hafva sålunda 

Vexlingarna mellan de skilda kalenderårens medeltal 

varit rätt betydande. 

Beträffande de lefvandes medelålder utgjorde denna, 

enligt hvad ur tab. N:o 2 kan beräknas, vid 1880 års 

slut följande: 
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Ytterst i tab. N:o 13 förekomma tvenne grupper 

af talserier, begge hafvande afseende på dödligheten, i 

det att den ena utmärker det antal hvaraf en dör inom 

ett år (kol. 20—22) och den andra värdet på mortalitets

koefficienten (kol. 23—25) för hvarje jemnt lefnadsår. 

Mortalitetskoefficienten har redan förut här ofvan (å 

sid. LIV) af der anförda skäl gjorts till föremål för 

behandling. Att densamma det oaktadt fått sin plats 

i tabellens sista kolumner har skett för att låta den 

ordningsföljd, som i förut offentliggjorda mortalitets-

tabeller användts, förblifva orubbad. Hvad åter det 

antal, hvaraf en dör inom ett år, angår, erhålles detta 

helt enkelt genom att dividera antalet qvarlefvande vid 

årets början med antalet aflidne under dess lopp, är 

derföre endast det inverterade värdet af mortalitets

koefficienten och behöfver i följd häraf ej föranleda 

någon särskild framställning; de slutsatser, som ur hit

hörande talserier kunna göras, äro helt och hållet sam

stämmiga med dem, som kunna dragas ur mortalitets

koefficienten. 

Stockholm den 30 maj 1885. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 



1 

Tab. N.o l. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd såväl för hvarje af de fem första 
åldersåren, som i femårsklasser, länsvis, den 31 dec. 1880. 



2 Tab. N:o l. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
3) Uppsala län. — 4) Södermanlands län. 



Tab.N.o 1 (Forts) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
5) Ostergötlands län. — 6) Jönköpings län. 

3 



4 Tab. N:o1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
7) Kronobergs län. — 8) Kalmar län. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
9) Gotlands län — 10) Blekinge län. 

5 



6 Tab. N:o 1 (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
11) Kristianstads län. — 12) Malmöhus län. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 7 
13) Hallands län. — 14) Göteborgs och Bohus län. 



8 Tab. N:o 1 (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
15) Elfsborgs län. — 16) Skaraborgs län. 



Tab. N:o 1 (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 9 
17) Vermlands län. — 18) Örebro län. 



10 Tab. N:o 1 (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
19) Vestmanlands län. — 20) Kopparbergs län. 



Tab. No 1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
21) Gefleborgs län. — 22) Vesternorrlands län. 

11 



12 Tab. N:o 1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 
23) Jemtlands län. — 24) Vesterbottens län. 



Tab. N:o 1. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd, år 1880. 13 
25) Norrbottens län. — 26) Hela Riket. 



14 

Tab. N:o 2. Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd såväl för hvarje 



åldersår, som i femårs- och tioårsklasser, i hela riket den 31 dec. 1880. 

15 



16 Tab. N:o 2. (Forts.) Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd såväl för hvarje 



åldersår, äfvensom i femårs- och tioårsklasser, i hela riket den 31 dec. 1880. 17 



18 Tab. N:o 3. Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1880. 19 



20 Tab. N:o 3. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1880. 21 



22 Tab. No 3. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1880. 23 



24 Tab. N:o 3. (Forts.) Födelseorter för rikets 



hela befolkning den 31 dec. 1880. 25 



26 

Tab. N:o 4. Födelseorter för de till rikets befolkning den 31 dec 1880 



räknade utrikes födde Svenska undersåtar och Utländska undersåtar. 

27 



28 Tab. N:o 4. (Forts.) Födelseorter för utrikes födde. 



Tab. N.O 5. Lappar, finnar och ziguenare ibland Sveriges befolkning den 31 dec. 1880. 
29 



30 Tab. N:o 5. (Forts.) Lappar, finnar och ziguenare bland Sveriges befolkning den 31 dec. 1880. 



Tab. N:o 6. Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 

31 



32 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 



Tab. N.o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880 33 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 



34 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 35 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 



36 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
I. Jordbruk och dermed sammanhängande binäringar. (Sågverksrörelse ej inräknad.) 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 37 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 1. Idkare af sågverksrörelse. 



38 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 2. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 39 
II. Sågverksrörelse m. m. — 2. Idkare af bergverks- och bruksrörelse. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



40 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 41 
II. Sägverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 3. Idkare af metallförädlingsindustri. 



42 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse m. m. — 3. Idkare af metallförädling. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 43 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



44 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel o. dyl. industri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 45 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



46 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



Tab. No 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 47 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



48 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 49 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. 



50 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse m. m. — 4. Idkare af byggnads-, möbel- o. dyl. industri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 51 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



52 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
I I . Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 53 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 5. Idkare af näringsmedels-tillverkning. 



54 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 55 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



56 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 57 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



58 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 6. Idkare af väfnads- och beklädnadsindustri. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 59 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 7. Idkare af kemisk-teknisk industri. 



60 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 61 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri— 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



62 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 8. Idkare af industri för litteratur och konst. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 63 
II. Sågverksrörelse m. m. — 9. Fabrikörer och fabriksarbetare (utan uppgifvet särskildt föremål) och kontorspersonal. 



64 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
II. Sågverksrörelse, grufbrytning och tillverkningsindustri. — 9. Fabrikörer, kontorspersonal m. fl. — Summa 1—9. 



Tab.N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 65 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



66 tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 67 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



68 Tab. N.o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 69 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



70 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



Tab.N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 71 
III. Handel, sjöfart och landtransport. 



72 Tab. N.o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1886. 
IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 73 
IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



74 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis den 31 dec. 1880. 75 
IV. Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt landt- och sjöförsvar. 



76 Tab. N:o 6. (Forts) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec 1880. 
V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 77 
V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. 



78 Tab. N:o 6 (Forts.). Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
V. Undervisning, litterära och konstnärliga yrken. — VI. Sjuk- och fattigvård. 



Tab N:o 6 (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 79 
VI. Sjuk- och fattigvård. 



80 Tab N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
VI. Sjuk- och fattigvård. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880 81 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



82 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 83 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



84 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 85 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



86 Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



Tab. N:o 6. (Forts.) Folkmängden efter yrken och kön länsvis, den 31 dec. 1880. 87 
VII. Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning. 



88 Tab. N:o 7 . Folkmängden efter yrken 
[Med tjenstehjon och familjemedlemmar åtskilda 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1880. 
för yrkets hufvudpersoner och biträden 1)]. 

89 



90 Tab. N:o 7 (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1880. 91 



92 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec 1880. 93 



94 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1880. 95 



96 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1880. 97 



98 Tab. N:o 7. (Forts.) Folkmängden efter yrken 



och kön i hela riket, den 31 dec. 1880. 99 



100 

Tab. N:o 8. Sinnessjuke, enligt 



folkräkningen den 31 dec. 1880. 
101 



Tab. N:o 9. Döfstumme, enligt folkräkningen den 31 dec. 1880. 

102 



Tab. N:o 10. Blinde, enligt folkräkningen den 31 dec. 1880. 

103 



104 

Tab. N:o 11. Sinnessjukdom, döfstumhet eller blindhet förenade sinsemellan eller med annat lyte, 
enligt folkräkningen den 31 dec. 1880. 



Tab. N:o 12. Fall af flere lyten inom samma familj, år 1880. 105 
A = fall der jemte lytta syskon veterligen förekomma äfven ej lytta syskon. 
B = fall der ej veterligt är, huruvida jemte här upptagna lytta syskon några andra (lytta eller ej lytta) syskon finnas. 

I. Familjer, inom hvilka lyte är konstateradt hos föräldrarne. 



Tab. N:o 13. Dödlighets- och lifslängdstabell för Sverige under åren 1871—1880. 106 
Tab. N:o 13. 

D
ödlighets- och

 lifslängdstabell 



för S
verige under åren 1871—

1880. 
107 



Förklaring öfver Tab. N:o 13. 

108 

Kol. 1. (Ålder). Uppnådda lefnadsår. [= A.] 

Kol, 2 _ 4 , (Qvarlefvande). Antalet af dem, som bland 100,000 lefvande födde 

upphinna åldern A. [ = B.] 

Kol. 3—7. (Aflidne). Antalet af dem, som bland B A-åringar dö inom loppet 

af ett år, d. v. s. innan de uppnått A + 1 år. 

Kol. 8—10. (Genomlefda år). Antalet år, som genomlefvats af 100,000 lefvande 

födde intill åldern A. 

Kol. 11—13. (Ar att genomlefva). Antalet år, sora återstå att tillsammans genom

lefva fur B A-åringar. 

Kol. 14 — 16. (Återstående medellifslängden). Antalet i kol. 11—13 uppgifna år 

lika fördelad t mellan personernas antal i kol. 2—4, eller qvoten, som 

fås då kol. 1 1 - 1 3 divideras med resp. kol. 2—4. 

Kol. 17 19. (Sannolika återstående lifslängden.) Det antal år, efter hvilkas för

lopp A-åringarnes anta! blir genom döden förminskadt till hälften. 

kol. 20 -22 . Det antal personer om A-års ålder, bland hvilka inom ett års lopp 

förekommer ett dödsfall, eller qvoten, som fås då kol. 2 - 4 divideras 

med resp. kol. 5—7. 

Kol. 23- 25. (Mortalitetskoefficienten). Sannolikheten för 100 personer vid A 

års ålder att dö inom ett år, eller procenttalet, som fås då kol. 5—7 

divideras med resp. kol. 2—4. 

Exempel, huru tabellen bör läsas och uppfallas. 

Om man väljer kol. 4, 7, 10 o. s. v. för båda könen gemensamt, så upplyser 

tabellen: 

att af 100,000 lefvande födda barn (kol. 4) aflida 13,021 (kol. 7) under loppet 

af deras första lefnadsår (0—1 i kol. 1); 

att dessa 100,000, hvilka vid födelsestunden kunna sägas hafva genomleft 0 år 

(kol. 10), i följd af den for samtliga lefnadsålder gällande dödlighetsord

ningen, hafva att gemensamt genomlefva 4,695,152 år (kol. 13) intill den 

stund, då den sist qvarlefvande aflider; 

att om dessa 4,695,152 år tänkas lika fördelade mellan de 100,000 lefvande födda 

barnen, i medeltal på hvart och ett af dem falla 47;0 år, hvilka alltså ut

göra den återstående medellifslängden (kol. 16) från födelsen räknadt; 

att efter förloppet af 57'1 år endast hälften af dem sorn födas finnes qvar i 

lifvet, hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden, från födelsen 

räknadt, utgör för hvar oeh en af dessa 57'i år (kol. 19); 

att under loppet af forsla lefnadsåret förekommer ett dödsfall på omkring 7"7 

barn (kol. 22); samt 

att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö inom loppet af första lefnadsåret 

utgör 0'1302, hvadan således sannolikheten att öfverlefva samma år, uppgår 

till 0"8698, eller med andra ord att af 100 nyfödda barn aflida inom första 

lefnadsåret 13'02 (kol. 25). 

Om man å tabellen väljer den rad, som motsvarar åldersåret 50, så upp

lyses for båda könen: 

att af 100,000 lefvande födde uppnå i enlighet med gällande dödlighetslagar 

55,872 (kol. 4) 50 års ålder, hvadan alltså 44,128 dessförinnan dö; 

att under loppet af det 51:a lefnadsåret (50—51) bland nyssnämnde 55,872 50-

åringar aflida 739 (kol. 7); 

att af 100,000 lefvande födde hafva, sedan 50 år gått förbi, de då qvarlefvande 

jemte de dessförinnan aflidne tillsammans genomlefvat 3,479,966 år (kol. 10); 

att de 55,872 personer, som af 100,000 lefvande födde, såsom nyss nämndes, 

uppnå 50 års ålder, hafva i utsigt att tillsammans vtterligare genomlefva 

1,215,186 år (kol. 13); 

att dessa 1,215,186 ar, om de lika fördelas på de 55,872 50-åringarne, gifva vid 

50 års ålder en återstående me del lifslängd af 21'7 år (kol. 16); 

att de, som inträda i det 51:a lefnadsåret, hafva lika stor sannolikhet for sig att 

ännu få lefva 22'5 år (kol. 19), eller att uppnå åldern 72"5 ar, som att 

dessförinnan dö; 

att under loppet af 51:a lefnadsåret förekommer ett dödsfall på 75"6 personer 

(kol. 22); samt, 

att sannolikheten för en 50-årig person att do under loppet af det 51:a lefnads

året utgör 0'0132 och sannolikheten att få fylla 51 år 0'9868, eller med 

andra ord af 100 50-ånngar aflida 1'32 (kol. 25) under 51:a lefnadsårets lopp. 

Col. 1. Ages (ans). [= A]. 

Cal. 2—4. (Vivants, survivants). Nombre des survivants à l'âge A sur 100,000 

enfants nés-vivants. [ = B]. 

Col, 5—7. (Décès). Nombre des décès sur B persounes à lâge A dans le cou

rant de l'année ( = avant l'âge de A + 1 an). 

Col 8—10. La somme des années qu'auront vécu 100,000 enfants à l'âge A. 

Col. 11—13. La somme des années qu'auront encore à vivre B personnes à 

l'âge A. 

Coi. 2, 5, 8 etc. — sexe masculin. 

Col. 3, 6, 9 etc. = sexe féminin. 

Col. 4, 7, 10 etc. = les deux sexes réunis. 

Explication du tableau N° 13. 

Col. 14 — 16. (Vie moyenne). La somme dans les col. 11—13 divisée resp. par 

la somme dans les cul. 2 — 4. 

Col. 17—19. (Vie probable). Le nombre d'années à l'expiration desquelles les 

survivants à l'âge A seront reduits à la moitié par la mort. 

Col. 20 — 22. La somme dans les col. 2—4 divisée resp. par la somme dans les 

col. 5—7, on un décès par an parmi le nombre dans les col. 20—22. 

Col. 23 — 25, (Coefficient de mortalité %). La somme des décès (col. 5—7) di

visée % resp. par la somme des vivants (col. 2 4), ou la probabilité de 

mourir daus le courant de l'année. 
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